
 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 

อิมแพ็คพลกิโฉม INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia รวม 2 งานก่อสร้างยกัษ์ใหญ่  
 

(กรุงเทพ, 28 กุมภาพันธ์ 61) อิมแพ็ค ร่วมกับ คอมเอ็กโพเซียม ผนึกก าลัง จัดเวทีเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและ
คอนกรีต ระหว่างวันที่  6 – 8 กันยายน 2561 อาคาร 5 – 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง
โดยงาน INTERMAT ASEAN และConcrete Asia รวบรวมกว่า 500 บริษัทและแบรนด์ชัน้น า ร่วมแสดงสินค้าบน
พืน้ที่กว่า 23,500 ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภมิูภาค 
 

นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อ านวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั เผยวา่ “อิมแพ็คยินดีเป็นอยา่งยิ่งที่ทางสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ให้การสนบัสนนุการจดั
งาน โดยเป็นเจ้าภาพร่วมจดังาน INTERMAT ASEAN อีกทัง้สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และสถาบนัก่อสร้างคอนกรีต
แหง่เอเชีย เป็นเจ้าภาพร่วมจดังาน Concrete Asia และด้วยการสนบัสนนุจากพนัธมิตรที่แข็งแกร่งนี ้จะยกระดบัให้การจดังาน 
INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia เป็นเวทีกลางเพื่ออตุสาหกรรมก่อสร้างและคอนกรีตที่ครบวงจรที่สดุ”  
 
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงงาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 2018 ที่จะเกิดขึน้ปลายปี คณะผู้
จดังานจึงจดังาน INTERMAT ASEAN & Concrete Asia 2018 Industry Networking Night เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคอนกรีต ร่วมรับฟัง มุมมองใหม่เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคอนกรีต จาก
ผู้ เช่ียวชาญ อาทิ BIM เทคโนโลยีปฏิวตัิวงการอตุสาหกรรมก่อสร้าง ยคุ 4.0 โดยศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการ
สภาวิศวกร สภาวิศวกร, เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัเชิงป้องกนั เพื่อแรงงานปลอดภยัด้วยยทุธศาสตร์ VISION ZERO 
โดย ดร. ธีระ พงศ์อนนัต์ ผู้ จัดการสมาคม สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) , ความ
คาดหวังของ Developer ต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในธุรกิจก่อสร้างอาคารชุด/คอนโดมิเนียม  โดยคุณชยพล หรรรุ่งโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ แอสเซท จ ากัด, เทรนด์งานคอนกรีตตกแต่งในปี 2018 โดยคุณญาศิณี ก าป่ันทอง 
กรรมการผู้ จัดการ บริษัท คอนกรีต (เดคคอร์) ไทยแลนด์ นอกจากนีภ้ายในงาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 
2018 ยงัมีสมัมนาที่นา่สนใจอีกหลากหลายหวัข้อ รวมถึงเทคโนโลยีใหมท่ี่สามารถจบัต้อง และทดลองใช้ได้ภายใต้การดแูลของ
ผู้ เช่ียวชาญ” 
 

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 
อตุสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยจะเตบิโตเฉลีย่ประมาณ 8-12%* จนถึงปีพ. ศ. 2562 ซึง่สง่ผลดีตอ่ผู้ รับเหมาก่อสร้างที่จะมี
ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึน้  
 
 
 
* Krungsri Research 



 

 

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ด้วย
โครงการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึน้ งาน INTERMAT ASEAN จึงเป็นเวทีที่สมบรูณ์แบบส าหรับผู้ รับเหมา ที่มองหานวตักรรมใหม ่ๆ 
เพื่อลดต้นทนุการผลติ ลดเวลาในการด าเนินโครงการ และชดเชยความต้องการแรงงาน ในขณะท่ีสามารถเพิม่ผลผลติได้” 
 

รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสะกุล ประธานผู้ก่อตัง้และที่ปรึกษา สมาคมคอนกรีตแหง่ประเทศไทย เผยวา่ “ในขณะนีบ้ริษัท
คอนกรีตจะต้องเพิ่มก าลงัการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการในผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าหรับโครงการก่อสร้าง จึงต้องพึ่งพา
นวตักรรมเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม” 
 

ข้อมลูเพิ่มเติมสามารถเยยีามชมเว็บไซต์ asean.intermatconstruction.com | https://concrete-asia.com  

- จบ - 
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิต่อ  
ประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

คณุกญัญ์สริิ แก่นทอง (หนิง) โทร. 081-135-6886 อีเมล์  kannsiris@impact.co.th  
คณุศรัณย์พล ชยัรินทร์ (บาส) โทร. 062-589-0981 อีเมล์ SaranphonC@impact.co.th 
 

 

เกี่ยวกับงาน 

INTERMAT ASEAN เป็นงานแสดงสินค้าด้านการก่อสร้างและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัอาเซียน มุง่เน้นไปท่ี 5 ภาค
สว่นหลกั ได้แก่ การขดุดินและรือ้ถอน ถนน เหมืองแร่ อาคารและการขนย้าย การจดัการและการขนสง่ ซึง่งานนีจ้ะเป็นโอกาสที่
จะได้อพัเดตเทรนด์ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงผลติภณัฑ์ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ใหม่ลา่สดุจากบริษัท และแบรนด์ชัน้น ากว่า 
5,000 บริษัท ในประเทศไทย ท่ีถือวา่เป็นจดุยธุศาตร์ของภมูิภาคอาเซียน  
 
Concrete Asia เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติส าหรับอตุสาหกรรมคอนกรีตและการก่อสร้างอาคาร ภายใน

งานจะได้พพบกบันวตักรรมส าหรับคอนกรีต พืน้ผิวคอนกรีต การตกแตง่คอนกรีต การจดัการวสัด ุการผลติคอนกรีตปูนซีเมนต์ 

วสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองจกัรด้วยเทคโนโลยีลา่สดุ และเทคนิคในขยายธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
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เกี่ยวกับผู้จัดงาน 

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด (อิมแพ็ค) บริษัทผู้น าด้านการจัดงาน
แสดงสินค้าของประเทศไทย ให้บริการครบวงจรทัง้ด้านการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อ
ประชาชนทัว่ไป งานแสดงสนิค้าระดบันานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสมัมนา งานประชุม 
และงาน  อีเวนท์ต่างๆ  อิมแพ็คได้รับการยอมรับจากทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนใน
ฐานะผู้ เช่ียวชาญในด้านการจดังาน ด้วยประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัสมาคมและ
หน่วยงานในหลากหลายอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ท าให้อิมแพ็ค
สามารถเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างคุณในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่ียวชาญได้ในทุก
อตุสาหกรรม  
ข้อมลูเพิ่มเติม www.impact.co.th 
 
 
บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จ ากัด เป็นหนึ่งในผู้จดังานชัน้น าระดบัโลก ที่มีสว่นร่วมใน
งาน B2C และB2B มากกว่า 170 งาน ในงานต่างๆ 11 ประเภท ประกอบด้วย อาหาร 
การเกษตร แฟชัน่ ความปลอดภยั ดิจิตอล อตุสาหกรรมก่อสร้าง งานเก่ียวกบัเทคโนโลยี
ต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง งานภายใต้การจัดการของ COMEXPOSIUM มีผู้ เข้าร่วม
งานมากกว่า 3 ล้านคน และมีผู้ เข้าร่วมจดัแสดงงาน 45,000 บริษัท ใน 26 ประเทศทัว่
โลก COMEXPOSIUM ด าเนินงานข้ามโซนเติบโตของเศรษฐกิจกว่า 30 โซนทั่วโลก 
ข้อมลูเพิ่มเติม www.comexposium.com 
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