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ข่ าวประชาสัมพันธ์

อิมแพ็คเตรียมจัด 2 งานแฟร์ ก่อสร้ างยิ่งใหญ่ แห่ งปี
“อินเตอร์ แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรีต เอเซีย 2018”
พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทยในยุค 4.0
กรุ งเทพฯ - 7 สิงหาคม 2561 : อิมแพ็คเตรี ยมจัดงาน “อินเตอร์ แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรี ต เอเชีย 2018”
พร้ อมกัน ดันเป็ นงานมหกรรมด้ านอุตสาหกรรมก่ อสร้ างที่ใหญ่ ท่ สี ุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีบริ ษัทและแบรนด์ ชัน้
นาด้ านอุตสาหกรรมก่ อสร้ างกว่ า 500 ราย ร่ วมโชว์ ไฮไลท์ นวัตกรรมก่ อสร้ างยุค 4.0 รองรั บการเติบโตในโครงการ
ก่ อสร้ าง และเมกะโปรเจ็คต่ างๆ ทัง้ ในประเทศ และอาเซียน บนพืน้ ที่แสดงสินค้ ารวมกว่ า 21,500 ตารางเมตร คาด
มีผ้ ูเข้ าชมงานกว่ า 9,000 ราย จาก 14 ประเทศ ในระหว่ างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-7 ศูนย์ แสดงสินค้ า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และลานแสดงสินค้ ากลางแจ้ ง P5
ภายในงานแถลงความพร้ อมการจัดงานดังกล่ าว นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ กล่าวถึง
แผนการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของกระทรวงคมนาคม ซึง่ รวมถึงแผนสาหรับการก่อสร้ างอาคารและการยกระดับเครื อข่าย
การคมนาคมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศในอีก 5 ปี ข้างหน้ า โดยมีวงเงินลงทุนรวม 2.31 ล้ านล้ านบาท จาก 20%
ของ GDP ซึ่งส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย และส่งผลให้ เกิดการจ้ างงานในประเทศไทยอย่างเป็ น
รูปธรรม
นอกจากนี ้ นายปิ ยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการบริ หารสมาคมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้
กล่าวว่า “เพื่อตอกย ้าความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้ าภาพร่ วมจัดงาน INTERMAT ASEAN 2018 จึงกาหนดจัดให้ มีการเสวนาผู้รับเหมารายใหญ่ และการประชุมประจาปี ของ
สมาพันธ์สมาคมการก่อสร้ างแห่งอาเซียน (ACF) เพื่อก่อให้ เกิดการลงทุนในตลาดของประเทศไทยมากขึ ้น”
ด้ าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ ที
เส็บ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ตา่ งๆ ในภูมิภาคจะทาให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญ ดังนันการ
้
ที่งาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 2018 จัดขึน้ พร้ อมๆ กัน ย่อมช่วยเพิ่มความเข้ มแข็งให้ แก่ประเทศไทย สานักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจึงมีความยินดีที่ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และมัน่ ใจว่างานดังกล่าวจะสร้ างความสาเร็จระยะ
ยาวของอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง และคอนกรี ตในระดับภูมิภาคเอเชีย อย่างยัง่ ยืนต่อไป”
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มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด กล่าวว่า “จากข้ อมูลของ BCI Media
Group พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้ างมีมลู ค่ารวมกว่า 250 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ งานอินเตอร์ แมท อาเซียน และงานคอนกรี ต เอเชีย จึงถูกจัดขึ ้นเพื่อสร้ างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค โดย
การจัดงานครัง้ นี ้ มีบริ ษัทและแบรนด์ชนน
ั ้ าด้ านอุตสาหกรรมก่อสร้ างเข้ าร่ วมแสดงสินค้ ากว่า 500 แห่ง จาก 14 ประเทศ อาทิ
ออสเตรเลีย จี น ฟิ นแลนด์ ฝรั่ งเศส เยอรมัน นอร์ เวย์ ตุรกี อินเดีย อิตาลี เกาหลี ใต้ สิงคโปร์ ไทย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริ กา ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อมัน่ ของตลาดด้ านการจัดแสดงสินค้ าและเจรจาธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้ าง”
“งานอินเตอร์ แมท อาเซียน 2018 และงานคอนกรี ต เอเชีย 2018 นี ้ จะเป็ นกุญแจสาคัญที่ช่วยทาให้ เกิดการเจรจาธุรกิจ และ
ตอบโจทย์ในการทางานด้ านอุตสาหกรรมก่อสร้ างและคอนกรี ตได้ อย่างครบวงจรที่สดุ ซึง่ จะจัดบนพื ้นที่แสดงสินค้ ารวม 21,500
ตารางเมตร ซึ่งแบ่งเป็ นส่วนการแสดงสินค้ าใน 4 กลุ่ม ได้ แก่ สินค้ าและเทคโนโลยี ประเภทงานขนย้ ายดินและการรื อ้ ถอน /
ระบบการยก การเคลื่อนย้ าย และการขนส่ง / งานอาคารและสถานที่ / งานถนน งานเหมืองแร่ และงานรากฐาน / การผลิต
คอนกรี ต รวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมงานเข้ าใจภาพรวมธุรกิจ และ
มองเห็นโอกาสในการทาตลาดก่ อสร้ างได้ อย่างมี ศักยภาพ โดยมี องค์ กรต่างๆ ที่ จะเข้ าร่ วมอภิปรายในงาน อาทิ สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์ สมาคมการก่อสร้ างอาเซียน (ACF) กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่ สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยใน
การท างาน (ประเทศไทย) International Powered Access Federation และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตไทย
นอกจากนี ้ ยังมีพื ้นที่สาธิตกลางแจ้ งกว้ างขวางถึง 3,000 ตารางเมตร สาหรับจัดกิจกรรมเวิร์คช้ อปเพื่อดึงดูดผู้เข้ าร่ วมชมงานให้
มาสัมผัสกับขุมพลังและประสิทธิภาพของเครื่ องจักร พร้ อมอุปกรณ์รุ่ นใหม่ล่าสุด สาหรับการทางานในชีวิตจริ งจากแบรนด์ชนั ้
น า เช่ น STIT, COFFRAL FORMWORLS & SCAFFOLDS, Tun Engineering, Concrete Décor, BHS-Sonthofen GmbH,
Rep Floor เป็ นต้ น” มร.ลอย กล่าวสรุป
ทัง้ นี ้ งาน “อินเตอร์ แมท อาเซียน 2018” และ “คอนกรี ต เอเชีย 2018” จะจัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ
อาคาร 5-7 ศูนย์ แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพืน้ ที่ลานกลางแจ้ งริ มทะเลสาบเมืองทอง
ธานี
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สื่อมวลชนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ ่ ัน แมนจเม้ นท์ จากัด
โทร. 0-2833-5308 / 081-1356886 (หนิง กัญญ์สิริ)

เกี่ยวกับงาน
INTERMAT ASEAN 2018 เป็ นงานแสดงสินค้ าด้ านการก่อสร้ าง และการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระดับอาเซียน มุ่งเน้ นไปที่ 5 ภาค
ส่วนหลัก ได้ แก่ การขุดดินและรื อ้ ถอน ถนน เหมืองแร่ อาคารและการขนย้ าย การจัดการและการขนส่ง ซึง่ งานนี ้จะเป็ นโอกาสที่ได้ อพั เดท
เทรนด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักร วัสดุอปุ กรณ์รุ่นใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัท และแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่า 5,000 บริ ษัทใน
ประเทศไทย
Concrete Asia 2018 เป็ นงานแสดงสินค้ าและการประชุมระดับนานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมคอนกรี ตและการก่อสร้ างอาคาร ที่
รวบรวมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสาหรับผลิตภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ คอนกรี ต พืน้ ผิวคอนกรี ต การตกแต่งคอนกรี ต ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้ าง
เครื่ องจักรกลหนัก เทคโนโลยี และเทคนิคการก่อสร้ าง
เกี่ยวกับผู้จัดงาน
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด บริ ษัทชันน
้ าด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าของ
ประเทศไทย ที่ให้ บริ การจัดงานแสดงสินค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ งานแถลงข่าว งาน
ประชุม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดย อิมแพ็คได้ รับการยอมรับและเชื่อมัน่ ในความเชี่ยวชาญ
ด้ านการจัดแสดงนิทรรศการทัง้ หน่วยงานภาครั ฐและเอกชน ทัง้ ในรู ปแบบพบปะเจรจา และ
ช่ อ งทางดิ จิ ทัล รวมถึง ท างานร่ ว มกับ องค์ ก รการค้ า ระดับ นานาชาติ ผู้จัด งาน และบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ อิมแพ็คจะช่วยคุณสร้ างเครื อข่ายอย่างมืออาชีพที่มีทกุ อย่างครบจบ
ในที่เดียว ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ www.impact.co.th.
บริ ษัท คอมเอ็กซ์ โพเซียม จากัด เป็ นหนึ่งในผู้จัดงานชัน้ นาระดับโลกที่เป็ นเจ้ าภาพจัดงาน
B2C และ B2B มากกว่า 177 งาน ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อาหาร การเกษตร สินค้ า
อุปโภคบริ โภค อีคอมเมิร์ซ แฟชั่น ความปลอดภัย ดิจิทัล อุตสาหกรรมก่อสร้ าง งานเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยี ต่ า งๆ เลนส์ และการขนส่ ง โดยงานภายใต้ ก ารจัด การของ COMEXPOSIUM มี
ผู้เข้ าร่ วมงานมากกว่า 3 ล้ านคน และมีผ้ เู ข้ าร่ วมจัดแสดงงาน 45,000 บริ ษัท ใน 30 ประเทศทัว่
โลกในแต่ละปี COMEXPOSIUM มีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยมีพนักงานกว่า
800 คน ใน 16 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน เดนมาร์ ค เยอรมัน อินเดีย อินโดนีเซีย
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ญี่ ปนุ่ เม็กซิโก สิงคโปร์ สเปน สวีเดน เอมิเรตส์ อังกฤษ และอเมริ กา โดยมีเป้าหมายในการเป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมผู้คนและธุรกิจเข้ าด้ วยกัน ข้ อมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com

