ข่าวประชาสัมพันธ์
อิมแพ็คพลิกโฉม INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia รวม 2 งานก่ อสร้ างยักษ์ ใหญ่
(กรุ งเทพ, 28 กุมภาพันธ์ 61) อิมแพ็ค ร่ วมกับ คอมเอ็กโพเซียม ผนึ กกาลัง จัดเวทีเพื่ออุ ตสาหกรรมก่ อสร้ างและ
คอนกรี ต ระหว่ างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561 อาคาร 5 – 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และลานแสดงสินค้ ากลางแจ้ ง
โดยงาน INTERMAT ASEAN และConcrete Asia รวบรวมกว่ า 500 บริ ษัทและแบรนด์ ชัน้ นา ร่ วมแสดงสิ นค้ าบน
พืน้ ที่กว่ า 23,500 ตารางเมตร คาดว่ าจะมีผ้ เู ข้ าร่ วมงานกว่ า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค
นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อานวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์
จากัด เผยว่า “อิมแพ็คยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ การสนับสนุนการจัด
งาน โดยเป็ นเจ้ าภาพร่ วมจัดงาน INTERMAT ASEAN อีกทังสมาคมคอนกรี
้
ตแห่งประเทศไทย และสถาบันก่อสร้ างคอนกรี ต
แห่งเอเชีย เป็ นเจ้ าภาพร่วมจัดงาน Concrete Asia และด้ วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งนี ้ จะยกระดับให้ การจัดงาน
INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia เป็ นเวทีกลางเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ างและคอนกรี ตที่ครบวงจรที่สดุ ”
และเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนจะถึงงาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia 2018 ที่จะเกิดขึ ้นปลายปี คณะผู้
จัดงานจึงจัดงาน INTERMAT ASEAN & Concrete Asia 2018 Industry Networking Night เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการที่อยู่
ในอุต สาหกรรมก่ อ สร้ าง และคอนกรี ต ร่ ว มรั บ ฟั ง มุ ม มองใหม่ เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ าง และคอนกรี ต จาก
ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ BIM เทคโนโลยีปฏิวตั ิวงการอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ยุค 4.0 โดยศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการ
สภาวิศวกร สภาวิศวกร, เสริ มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อแรงงานปลอดภัยด้ วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO
โดย ดร. ธี ระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคม สมาคมส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย), ความ
คาดหวังของ Developer ต่อบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง ในธุรกิจก่อสร้ างอาคารชุด/คอนโดมิเนียม โดยคุณ ชยพล หรรรุ่ งโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อัลเทอร์ เนทีฟ แอสเซท จากัด , เทรนด์งานคอนกรี ตตกแต่งในปี 2018 โดยคุณญาศิณี กาปั่ นทอง
กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท คอนกรี ต (เดคคอร์ ) ไทยแลนด์ นอกจากนีภ้ ายในงาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia
2018 ยังมีสมั มนาที่นา่ สนใจอีกหลากหลายหัวข้ อ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถจับต้ อง และทดลองใช้ ได้ ภายใต้ การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญ”
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมก่อสร้ างในประเทศไทยจะเติบโตเฉลีย่ ประมาณ 8-12%* จนถึงปี พ. ศ. 2562 ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ผู้รับเหมาก่อสร้ างที่จะมี
ปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ ้น

* Krungsri Research

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ด้ วย
โครงการก่อสร้ างที่เพิ่มมากขึ ้น งาน INTERMAT ASEAN จึงเป็ นเวทีที่สมบูรณ์แบบสาหรับผู้รับเหมา ที่มองหานวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อลดต้ นทุนการผลิต ลดเวลาในการดาเนินโครงการ และชดเชยความต้ องการแรงงาน ในขณะที่สามารถเพิม่ ผลผลิตได้ ”
รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสะกุล ประธานผู้ก่อตังและที
้
่ปรึกษา สมาคมคอนกรี ตแห่งประเทศไทย เผยว่า “ในขณะนี ้บริ ษัท
คอนกรี ตจะต้ องเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้ องการในผลิตภัณฑ์คอนกรี ตสาหรับโครงการก่อสร้ าง จึงต้ องพึ่งพา
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม”
ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถเยียามชมเว็บไซต์ asean.intermatconstruction.com | https://concrete-asia.com
- จบ สื่อมวลชนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายโครงการ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด
คุณกัญญ์สริ ิ แก่นทอง (หนิง) โทร. 081-135-6886 อีเมล์ kannsiris@impact.co.th
คุณศรัณย์พล ชัยริ นทร์ (บาส) โทร. 062-589-0981 อีเมล์ SaranphonC@impact.co.th

เกี่ยวกับงาน
INTERMAT ASEAN เป็ นงานแสดงสินค้ าด้ านการก่อสร้ างและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระดับอาเซียน มุง่ เน้ น ไปที่ 5 ภาค
ส่วนหลัก ได้ แก่ การขุดดินและรื อ้ ถอน ถนน เหมืองแร่ อาคารและการขนย้ าย การจัดการและการขนส่ง ซึง่ งานนี ้จะเป็ นโอกาสที่
จะได้ อพั เดตเทรนด์ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักร อุปกรณ์ ใหม่ลา่ สุดจากบริ ษัท และแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่า
5,000 บริ ษัท ในประเทศไทย ที่ถือว่าเป็ นจุดยุธศาตร์ ของภูมิภาคอาเซียน
Concrete Asia เป็ นงานแสดงสินค้ าและการประชุมนานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมคอนกรี ตและการก่อสร้ างอาคาร ภายใน
งานจะได้ พพบกับนวัตกรรมสาหรับคอนกรี ต พื ้นผิวคอนกรี ต การตกแต่งคอนกรี ต การจัดการวัสดุ การผลิตคอนกรี ตปูนซีเมนต์
วัสดุก่อสร้ าง เครื่ องจักรด้ วยเทคโนโลยีลา่ สุด และเทคนิคในขยายธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

เกี่ยวกับผู้จัดงาน
บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด (อิมแพ็ ค) บริ ษัทผู้นาด้ านการจัดงาน
แสดงสิน ค้ าของประเทศไทย ให้ บริ ก ารครบวงจรทัง้ ด้ านการจัดงานแสดงสิน ค้ าเพื่ อ
ประชาชนทัว่ ไป งานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติเพื่อภาคธุรกิจ งานสัมมนา งานประชุม
และงาน อีเวนท์ต่างๆ อิมแพ็คได้ รับการยอมรับจากทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้ านการจัดงาน ด้ วยประสบการณ์ในการทางานร่วมกับสมาคมและ
หน่วยงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ทาให้ อิมแพ็ค
สามารถเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างคุณในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้เชี่ยวชาญได้ ในทุก
อุตสาหกรรม
ข้ อมูลเพิ่มเติม www.impact.co.th

บริษัท คอมเอ็กซ์ โพเซียม จากัด เป็ นหนึ่งในผู้จดั งานชันน
้ าระดับโลก ที่มีสว่ นร่วมใน
งาน B2C และB2B มากกว่า 170 งาน ในงานต่างๆ 11 ประเภท ประกอบด้ วย อาหาร
การเกษตร แฟชัน่ ความปลอดภัย ดิจิตอล อุตสาหกรรมก่อสร้ าง งานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง งานภายใต้ การจัดการของ COMEXPOSIUM มีผ้ ูเข้ าร่ วม
งานมากกว่า 3 ล้ านคน และมีผ้ เู ข้ าร่วมจัดแสดงงาน 45,000 บริ ษัท ใน 26 ประเทศทัว่
โลก COMEXPOSIUM ดาเนิ น งานข้ ามโซนเติ บ โตของเศรษฐกิ จ กว่า 30 โซนทั่วโลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com

