ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิ ดฉากอย่ างเป็ นทางการอินเทอร์ เเมท อาเซียน 2017
สุดยอดงานแสดงสินค้ าเพื่ออุตสาหกรรมก่ อสร้ างยิ่งใหญ่ แห่ งอาเซียนครัง้ แรกในประเทศไทย
(8 มิถนุ ายน 2560)– เริ่ มแล้ ว งานอินเทอร์ เเมท อาเซียน 2017 มหกรรมแสดงสินค้ าเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจ
เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ างแห่ ง อาเซี ย นครั ้งแรกในประเทศไทย โดยความร่ วมมื อ ภาครั ฐ -เอกชนไทย และ
ต่ างประเทศจัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 บนพืน้ ที่กว่ า 20,000ตารางเมตร ณ อาคาร 3-4 ศูนย์ แสดง
สินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้ งริ มทะเลสาบเมืองทองธานี โดยได้ รับเกียรติจาก
นายชาติชาย ทิพย์ สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานพิธีเปิ ดงานอย่ างเป็ นทางการ
มิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด เปิ ดเผยถึงการจัดงาน
อินเทอร์ เเมท อาเซียน 2017(INTERMATASEAN 2017) ถือเป็ นสุดยอดงานแสดงสินค้ าเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้ างทีย่ ิ่งใหญ่ของ
อาเซียน จัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย บนพื ้นที่แสดงสินค้ าและนิทรรศการในอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร และอีก
10,000 ตารางเมตรเป็ นลานกลางแจ้ ง ส าหรั บ แสดงสิน ค้ า และสาธิ ต เครื่ อ งจัก รใหญ่ เ พื่ อ การก่ อ สร้ าง โดยงานครั ง้ นี ม้ ี
ผู้ประกอบการแบรนด์ชนน
ั ้ ากว่า 300 บริ ษัทจาก 18 ประเทศทัว่ โลกนาสินค้ ามาจัดแสดง รวมถึงกลุม่ ผู้ดาเนินโครงการก่อสร้ าง
ที่เป็ นผู้ซื ้อตัวจริ งกว่า 150 รายที่ได้ รับเชิญมาร่ วมเจรจาธุรกิจ และคาดว่าจะมีผ้ สู นใจเข้ าชมงานจากทัว่ โลกกว่า 10,000 ราย
ตลอด 3 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สาหรับงาน อินเทอร์ เเมท อาเซียน 2017 ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่ วมจัดงานเป็ นอย่างดี
ภายใต้ ความร่วมมือของสานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ต่างร่วมจัดนิทรรศการแสดงโมเดลการก่อสร้ างโครงการต่างๆ บนพื ้นที่กว่า 522 ตารางเมตร อีกทังการสนั
้
บสนุน
ของหน่วยงานด้ านอุตสาหกรรมก่อสร้ างของไทยและนานาชาติ อาทิ สมาคมการจัดการทรัพยากรนานาชาติ สมาคมผู้รับเหมา
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ สมาคมผู้จดั จาหน่ายวัสดุก่อสร้ างอาคาร และปี นัง Master Builders สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย
สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ ก่อสร้ างหนัก ประเทศมาเลเซีย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบัน การก่อสร้ างอาคาร
ประเทศสิงคโปร์ สมาคมวัสดุก่อสร้ าง ประเทศเวียดนาม สมาคมคอนกรี ต ประเทศเวียดนาม
พร้ อมกันนี ้ ภาคเอกชนบริ ษัทผู้ประกอบการธุรกิ จเกี่ ย วเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้ างชัน้ นาของโลกอาทิ CASE
Construction Equipment, Manitou Group, JCB, XCM,Coffral-Enthana, Hitachi, Kobelco และSTIT เป็ นต้ น โดยได้ เข้ า
ร่ วมสนับสนุนพร้ อมนาเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เพื่อดึงดูดผู้เข้ าร่ วมชมงานได้ สมั ผัสกับขุมพลัง และประสิทธิ ภาพของ
เครื่ องจักร และอุปกรณ์ลา่ สุดของงานก่อสร้ าง อีกทังในงานยั
้
งจัดการประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ INTERMAT ASEAN
Conference 2017 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างทังไทยและต่
้
างประเทศ มาร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ พร้ อมพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้ มการเติบโตธุรกิจก่อสร้ างของไทยและอาเซียน

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเสริ มถึงการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยมาจากโครงการลงทุนของภาคเอกชน ทัง้ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่อาศัย อาคาร
พาณิชย์ อีกทังภาครั
้
ฐอนุมตั ิโครงการลงทุนด้ านงานโครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบการคมนาคมรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยและอาเซียน ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยและอาเซียนอย่างมาก ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่
ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงาน อัต ราค่า ใช้ จ่า ยที่ สูง ขึน้ ทาให้ ผ้ ูป ระกอบการต้ อ งหัน ไปพึ่ง พาเครื่ อ งจัก รที่ มีคุณ ภาพ เพื่ อ
ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการก่อสร้ าง
การจัดงานอินเทอร์ แมท อาเซียน 2017 จึงถือเป็ นงานแสดงสินค้ าที่ตอบโจทย์ความต้ องการของกลุม่ อุตสาหกรรม
ก่อสร้ างในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี ทางสมาคมฯ ในฐานะเป็ นเจ้ าภาพร่ วมในการจัดงานยินดีและพร้ อมสนับสนุนทุกด้ าน เพื่อ
งานครัง้ นี ้ประสบผลสาเร็ จ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา รวมถึงเชิญชวนสมาชิกของสมาคมฯ จากทัว่
ประเทศเข้ าร่วมชมงานตลอดทัง้ 3 วัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง
ในประเทศไทย และสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้ างให้ เข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น
นายณัฐพร พรหมสุทธิ ประธานสมาพันธ์ สมาคมการก่ อสร้ างแห่ งอาเซียน (ACF) กล่าวว่าทางสมาพันธ์ ฯ
ภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าภาพร่ วมในการจัดงานอินเทอร์ แมท อาเซียน 2017 ซึ่งเป็ นงานที่รวบรวมผู้เชี่ ยวชาญด้ านอุตสาหกรรม
ก่ อ สร้ างจากทั่ว โลก มาพบปะ แลกเปลี่ย นข้ อ มูล และเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี นวัต กรรมใหม่ๆ เพื่ อ งานก่ อ สร้ างที่ มี
ประสิทธิภาพซึง่ สมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงสินค้ า การเป็ นวิทยากรในงานประชุม สัมมนา และ VIP Buyer
ภายในงานอีกด้ วย
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รั กษาการผู้อานวยการ สานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(สสปน) กล่าวถึงการจัดงานอินเทอร์ แมท อาเซียน 2017 ถือ เป็ นงานแสดงสินค้ าระดับนานาชาติ ด้ านอุปกรณ์เครื่ องมือและ
เครื่ องจักรกลหนัก ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยี สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่ ทางสสปน.ยินดีเป็ นอย่างมากในการ
ร่ วมสนับสนุนการจัดงานให้ ประสบความสาเร็ จโดยการดาเนินการด้ านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดกลุม่ นัก
ธุรกิจที่มีศกั ยภาพจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมาร่วมชมงานครัง้ นี ้
มิสอิสซาเบล อัลฟาโน ผู้อานวยการฝ่ ายอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง คอมเอ็กซ์ โพเซียมกรุ๊ ป กล่าวว่า ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีหลายโครงการที่สร้ างความท้ าทายให้ วงการก่อสร้ าง การนางานอินเทอร์ แมท มาจัด
ยังประเทศไทยจะเป็ นการดึงดูดให้ กลุม่ ประเทศอาเซียนที่กาลังพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเปิ ดตัวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ มาพบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้ างที่มีชื่อเสียง พร้ อมเจรจาธุรกิจเพื่อนาความรู้
และนาเครื่ องจักรใหม่ๆ เข้ าไปใช้ งานเสริ มทัพให้ อตุ สาหกรรมก่อสร้ างของภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ ง และมีประสิทธิภาพทังนี
้ ้
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ าร่วมงานอินเทอร์ แมท อาเซียน 2017 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้ า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้ งริ มทะเลสาบเมืองทองธานี
- จบ สื่อมวลชนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ นั แมนจเม้ นท์ จากัด
โทร. 0-2833-5308 / 081-1356886 (หนิง กัญญ์สริ ิ ) หรื อ 0-2833-5062 / 099-4978346 (หนิง สุภาพร)

ไฮไลท์ สาคัญของงาน INTERMAT ASEAN 2017
INTERMAT ASEAN 2017 เป็ นเวทีที่ครบวงจรที่สุด สาหรั บอุตสาหกรรมการก่อสร้ างของอาเซียน และยังเป็ นเวทีที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับผู้ประกอบการในการเข้ าถึงโอกาสทางการค้ า การสร้ างเครื อข่ายทางธุรกิจ และองค์ความรู้
สาหรับรายชื่อของผู้เข้ าร่วมแสดงสินค้ าสามารถเข้ าไปดูได้ ที่เว็บไซต์
http://asean.intermatconstruction.com/download/INTERMAT_Exhibitor_list.pdf
ลานสาธิตสินค้ ากลางแจ้ ง
ด้ วยขนาดพื ้นที่ 10,000 ตารางเมตรรวมทังพื
้ ้นที่สาธิตกลางแจ้ ง ที่จะดึงดูดผู้เข้ าร่วมชมงานมาสัมผัสกับพลังและประสิทธิภาพ
ของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ล่าสุด สาหรับการทางานในชีวิตจริ งจากแบรนด์ชนั ้ นาเช่น Case Construction, JCB, STIT,
Putzmeister, Liebherr, Bangkok Gen, Wirtgen, และStetter เป็ นต้ นสาหรับตารางกิจกรรมของงานกลางแจ้ ง สามารถ
ติดตามได้ ที่ เว็บไซต์ http://asean.intermatconstruction.com/outdoor-area/
INTERMAT ASEAN Conference 2017
INTERMAT ASEAN ยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ต้อนรับวิทยากรจากต่างประเทศและจากประเทศไทย สาหรับการประชุมทัง้ 2 วัน
เกี่ยวกับแนวโน้ มของอาคาร และการก่อสร้ างที่กาลังจะเกิดขึ ้นโดยผู้จดั งานได้ รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้ างเช่นManitou, STIT, สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้ างไทยรวมทังตั
้ วแทนจากกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สถาบันวิศวกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการด้ าน
ความปลอดภัยแห่งชาติสาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ ที่เว็บไซต์ http://asean.intermatconstruction.com/intermat-aseanconference-2017/
Exhibitor Presentation Theatre
The Presentation Theater เป็ นการโอกาสพิเศษในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของจากผู้เข้ าร่ วมแสดงสินค้ า ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน 3 วันผู้แสดงสินค้ าจะแสดงผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ลา่ สุดของพวกเขาผ่านการสาธิต และการทาเวิร์คช็
อปสาหรับตารางกิจกรรม Exhibitor Presentation Theatreสามารถดูได้ ที่เว็บไซต์
http://asean.intermatconstruction.com/download/INTERMAT_Exhibitor_Presentation_Theatre.pdf
SpecialFeatures
กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมชลประทานและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) จัดแสดงตัวอย่างและแบบจาลองทาง
ด่วนพิเศษโครงการต่างๆ

INTERMAT ASEAN 2017เป็ นเวทีกลางที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง และอาคาร
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดกลยุทธ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน
(AEC) ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการค้ า และการลงทุนในภาคส่วนอาคาร และการก่อสร้ างสาหรับทังภู
้ มิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ ที่เว็บไซต์ http://asean.intermatconstruction.com
บทบรรณาธิการ
INTERMATจัดขึ ้นโดย S.E. INTERMAT, บริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จากัดและองค์กรการค้ าฝรั่งเศสจาก
อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง (CISMA และSEIMAT)
บริษัท คอมเอ็กซ์ โพเซียม จากัด เป็ นหนึง่ ในผู้จดั งานชันน
้ าระดับโลก ที่มีสว่ นร่ วมในงาน B2C และB2B มากกว่า 170 งาน
ในงานต่างๆ 11 ประเภท ประกอบด้ วย อาหาร การเกษตร แฟชัน่ ความปลอดภัย ดิจิตอล อุตสาหกรรมก่อสร้ าง งานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีต่างๆ เลนส์ และการขนส่ง งานภายใต้ การจัดการของ COMEXPOSIUM มีผ้ เู ข้ าร่ วมงานมากกว่า 3ล้ านคน และมี
ผู้เข้ าร่ วมจัดแสดงงาน 45,000 บริ ษัท ใน 26 ประเทศทัว่ โลก COMEXPOSIUM ดาเนินงานข้ ามโซนเติบโตของเศรษฐกิจกว่า
30 โซนทัว่ โลก ข้ อมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com.
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ ัน แมเนจเม้ นท์ จากัด บริ ษัทชันน
้ าด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าในประเทศไทย อิมแพ็ค เป็ นทังผู
้ ้
จัดงานและผู้บริ หารการจัดงานแสดงสินค้ าที่เปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าร่ วมชมงาน งานแสดงสินค้ าที่ม่งุ เน้ นการเจรจาธุ รกิจ
การจัดอบรมสัมมนา การจัดประชุม โดยมีประสบการณ์ในการดาเนินงานร่ วมกับสมาคมทางการค้ าระดับนานาชาติ ผู้จดั งาน
จากทัว่ โลกในหลากหลายอุตสาหกรรม อิมแพ็ค มีเป้าหมายที่จะสร้ างเวทีทางการค้ าที่มีประสิทธิภาพ รวมทังเป็
้ นผู้ดาเนินงาน
ด้ านการจัดงานแสดงสินค้ าแบบครบวงจร ครอบคลุมด้ านการค้ นคว้ าข้ อมูลทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ งานที่จะช่วย
ดึงดูดทังผู
้ ้ เข้ าร่วมแสดงงานและผู้เข้ าชมงาน การขายพื ้นที่แสดงสินค้ า การทากิจกรรมทางการตลาด การบริ หารจัดการทัว่ ไป
รวมไปถึงการขนส่งสินค้ าเข้ ามายังพื ้นที่จดั แสดงงาน ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ ที่ เว็บไซต์ www.impact.co.th.
สมาคมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 มีวตั ถุประสงค์ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย คือ
1. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตา่ งๆที่ผา่ นมาและนามาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการบริ หารจัดการและการ
ก่อสร้ างของผู้ประกอบการ และเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งให้ พวกเขาที่จะพร้ อมสาหรับการแข่งขันในตลาดโลก
2. สร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการก่อสร้ าง และสร้ างการรับรู้ เกี่ยวกับงานที่
สาคัญ ความสามารถ และความสาคัญของธุรกิจนี ้ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป
3. ทาให้ รัฐบาลเชื่อมัน่ ในมุมมองใหม่ๆที่มีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง ซึ่งสามารถใช้ ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเป็ นผู้บกุ เบิกในการส่งออกวัสดุก่อสร้ างสูต่ ลาดต่างประเทศ
ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ www.tca.or.th

