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เตรียมพบกับ อินเทอรเเมท อาเซียน 2017
สุดยอดงานแสดงสินคาดานอุตสาหกรรมกอสรางแหงอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย
(กรุง เทพฯ, 24 พฤษภาคม 2560) ตอบรั บโครงการก อสรางไทย และกลุม ประเทศอาเซีย นที่กํา ลังเติบโต สมาคม
อุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รว มกับอิมแพ็ค และพัน ธมิต รธุรกิจจากฝรั่งเศส เดิน หนาจัดงาน
แสดงสินคาเทคโนโลยี และการเจรจาธุรกิจ เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางแหงอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย ภายใตชื่อ
อิน เทอร เ เมท อาเซี ย น 2017 โดยนํ า ผูป ระกอบการอุต สาหกรรมก อสร า งกว า 300 บริ ษั ท ชั้น นํ าจากทั่ ว โลกมา
แลกเปลี่ยนความรู และจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรสมัยใหม หวังเปนทางเลือกสําหรับผูบริห ารโครงการกอสรางได
เลือกใชเทคโนโลยีเครื่องจักร แกปญหาแรงงานขาดแคลน ชวยประหยัดเวลา และคาใชจาย สงเสริมใหงานกอ สราง
เกิดประสิท ธิภาพสูงสุด ซึ่งงานจะจัดขึ้น ระหวางวัน ที่ 8-10 มิถุน ายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูน ยแ สดงสิน คาและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพื้นที่ลานกลางแจงริมทะเลสาบเมืองทองธานี
นายสังวรณ ลิป ตพัล ลภ นายกสมาคมอุต สาหกรรมก อสร างไทย ในพระบรมราชู ปถัม ภ เปดเผยถึงมูลคา
โครงการกอสรางไทยในปจจุบ ันรวมมากกวา 1.7แสนลานบาท ซึ่งเปนโครงการที่อยูระหวางการดําเนิน การ และจะแลวเสร็จในป
2563 โดยเปนโครงการกอสรางหางสรรพสิน คามากที่สุดมีการลงทุน ถึง1.5 แสนลานบาทภายใน 3 ป รวมถึงการพัฒนาอาคาร
พาณิชย และที่อยูอาศัยยังคงเติบ โตอยางตอเนื่อง คาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 25% ในปพ.ศ.2568 นอกจากนี้ ขอมูลทางสมาคมธุรกิจ
บานจัดสรรประเมิน ธุรกิจอสังหาริ มทรัพ ยในปนี้จะเติบ โตอยางนอย 10% ทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็ นถึงการขยายตัว ของอุตสาหกรรม
กอสราง ซึ่งลวนเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูปญหาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราคาใชจายที่สูง ทําใหตองหันไปพึ่งพาเครื่องจักร
กอสรางมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา และคาใชจายในการดําเนินการ และไดงานที่มีคุณภาพดีอีกดวย
ทางสมาคมฯ ตระหนั กและให ความสํ าคัญ ตอเรื่องนี้ จึ งได รวมกับ ภาคเอกชนทั้ งในไทย และตางประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญดานงานแสดงสินคาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ไดแก อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร และ คอมเอ็กโพเซียม
กรุป ประเทศฝรั่งเศส จัดงานอินเทอรเเมท อาเซียน 2017(INTERMAT ASEAN 2017) หรืองานแสดงเทคโนโลยีและเจรจาธุรกิจ
เพื่ออุตสาหกรรมกอสรางแหงอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย ระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูน ยแสดงสินคา
และการประชุม อิม แพ็ค เมืองทองธานี และพื้น ที่ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่อใหผูบ ริหารโครงการ
กอสรางตางๆ ไดรับรูขอมูล และเลือกใชเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหมใหเกิดประสิท ธิภาพในอุตสาหกรรมการกอสรางไทย และ
อาเซียน
นางสาวพรพรรณ บุลเนอร ผูอํานวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ
เมนท จํากัด กลาววา INTERMAT ASEAN 2017 เปนงานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจดานอุตสาหกรรมกอสราง และโครงสราง
พื้นฐานที่ ยิ่ง ใหญ ของภูมิภ าคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต ถือ เปน เวที กลางส งเสริม การเติบ โตอยางรวดเร็วของอุ ตสาหกรรมการ
กอสรางอาคารในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยภายในงานฯ ไดรวบรวมผูป ระกอบการในอุตสาหกรรม
กอสรางกวา 300 บริษัทจาก 18 ประเทศ คือ ออสเตรีย จีน ฟน แลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย
เนเธอรแลนด นิวซีแลนด รัสเซีย สิงคโปร ไตหวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เขารวมจัดแสดงสินคาเทคโนโลยีเพื่อ
การกอสราง สะทอนถึงความเชื่อมั่นในการจัดงาน INTERMAT ASEAN 2017 จากนานาประเทศไดเปนอยางดี อีกทั้งงานนี้จะเปน

ประตูสูตลาดการกอสรางอาคาร และโครงสรางพื้น ฐานของภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งเปนการเปดโอกาสทางการคา และการลงทุนในภาคสวนอาคาร และการกอสรางสําหรับ ทั้งภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั่นเอง
มิสอิสซาเบล อัลฟาโน ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ คอมเอ็กโพเซียม กรุป กลาวเสริมวา ดวยประเทศไทยเปนเสมือน
ศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนที่สามารถกระจายเทคโนโลยีและองคความรูตางๆ ไปยังประเทศเพื่อนบาน ประกอบกั บ ศักยภาพ
ดานอุตสาหกรรมกอสรางที่เติบ โตตอเนื่อง จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะจัดงาน INTERMAT ASEAN ขึ้น ภายในงานนอกจากการจัด
แสดงสินคาเทคโนโลยีดานการกอสรางแลว ยังจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู สัมมนาวิชาการ จากวิศวกรรมโยธา ผูผลิตอุป กรณ
วัสดุกอสราง ผูเชี่ยวชาญดานงานขนยายดินและหิน การผลิตคอนกรีต งานอาคารและสถานที่ การยกและเคลื่อนยาย การขุดเจาะ
งานโครงสรางพื้นถนน เครื่องจักรและอุป กรณเหมืองแร ยานพาหนะและการขนสง การรื้อถอน การรีไซเคิล เปนตน พรอมทั้งไดรับ
การสนับสนุน อยางดีจาก เคส คอนสตรัคชั่น อีควิป เมนท(Diamond Sponsor), Manitou Group (Platinum Sponsor)JCB และ
XCMG(Gold Sponsors) รวมถึง Coffral-Enthana, Hitachi, Kobelco, STIT(Bronze sponsors)
มิสเตอรด านิ โล คาทาลูซ ซี่ หัว หนา ฝา ยการตลาด เคส คอนสตรัค ชั่น อี ควิป เม น ท ประจําภู มิภ าคเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใต กลาววา เราทํางานอยางใกลชิดกับ ลูกคาของเราในการพัฒนาโซลูชั่นสําหรับแกปญหาในการทํางานที่มักพบ
ในไซตงาน ทั้งสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสถานที่กอสรางที่พวกเขาทํางาน สภาพที่อยูของพวกเขา และบริษัท มุงหวังที่จะมี
บทบาทสําคัญในการสงมอบโครงการกอสรางแหงอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ดวยเหตุนี้เราจึงตัดสิ นใจที่จะรวม
แสดงสินคาภายในงาน INTERMAT ASEAN ในฐานะ Diamond Sponsor กับ แบรนด CASE Construction Equipment ของเรา
-จบ-

สื่อมวลชนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ประชาสัมพันธ ฝายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนจเมนทจํากัด
โทร. 0-2833-5308 / 081-1356886 (หนิง กัญญสิร)ิ หรือ 0-2833-5062 / 099-4978346 (หนิง สุภาพร)

ไฮไลทสําคัญของงาน INTERMAT ASEAN 2017
INTERMAT ASEAN 2017 เปนเวทีที่ครบวงจรที่สุด สําหรับอุตสาหกรรมการกอสรางของอาเซียน และยังเปนเวทีที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับ ผูป ระกอบการในการเขาถึงโอกาสทางการคา การสรางเครือขายทางธุรกิจ และองคความรู
สําหรับ รายชื่อของผูเขารวมแสดงสินคาสามารถเขาไปดูไดที่เว็บไซต
http://asean.intermatconstruction.com/download/INTERMAT_Exhibitor_list.pdf
ลานสาธิตสินคากลางแจง
ดวยขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร รวมทั้งพื้นที่สาธิตกลางแจง ที่จะดึงดูดผูเ ขารวมชมงาน มาสัมผัสกับ พลัง และประสิทธิภาพ
ของเครื่ องจั กรและอุ ป กรณลา สุด สํ าหรับ การทํ า งานในชีวิ ต จริง จากแบรนด ชั้น นํ าเช น Case Construction, JCB, STIT,
Putzmeister, Liebherr, Bangkok Gen, Wirtgen, และStetter เปนตน
สําหรับ ตารางกิจกรรมของงานกลางแจง สามารถติดตามไดที่ เว็บ ไซต http://asean.intermatconstruction.com/outdoor-area/
INTERMAT ASEAN Conference 2017
INTERMAT ASEAN ยินดีเปน อยางยิ่งที่ไดตอนรับ วิท ยากรจากตางประเทศ และจากประเทศไทย สําหรับ การประชุมทั้ง 2 วัน
เกี่ยวกับ แนวโนมของอาคาร และการกอสรา งที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยผูจัดงานได รวบรวมเอาผูเชี่ยวชาญดานอุต สาหกรรมการ
กอสรางเชน Manitou, STIT, สมาคมผูรับเหมากอสรางไทย รวมทั้งตัวแทนจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแหงประเทศไทย สถาบันวิศวกรรมแหงประเทศไทย และคณะกรรมการดานความ
ปลอดภัยแหงชาติ
สําหรับ ขอมูลเพิ่มเติม ติดตามไดที่เว็บไซต http://asean.intermatconstruction.com/intermat-asean-conference-2017/
Exhibitor Presentation Theatre
The Presentation Theater เปนการโอกาสพิเศษในการนําเสนอผลิตภั ณฑ และบริการของจากผูเขา รวมแสดงสิน ค า ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน 3 วันผูแ สดงสินคาจะแสดง ผลิตภัณฑ และบริการใหมลาสุดของพวกเขาผานการสาธิต และการทําเวิรคช็อป
สําหรับ ตารางกิจกรรม Exhibitor Presentation Theatre สามารถดูไดที่เว็บไซต
http://asean.intermatconstruction.com/download/INTERMAT_Exhibitor_Presentation_Theatre.pdf
Special Features
กรมทางหลวง และการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จัดแสดงตัวอยาง และแบบจําลองทางดวนภายในงานฯ
INTERMAT ASEAN 2017เปนเวทีกลางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมการกอสราง และอาคาร ใน
ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจัดกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ซึ่งเปนการเปดโอกาสทางการคา และการลงทุนในภาคสวนอาคาร และการกอสรางสําหรับ ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต
ขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามไดที่เว็บไซต http://asean.intermatconstruction.com

บทบรรณาธิการ
INTERMAT จัดขึ้น โดย S.E. INTERMAT, บริษัท ในเครือ ของ บริษัท คอมเอ็กซโพเซียม จํากัด และองคกรการคาฝรั่งเศสจาก
อุตสาหกรรมการกอสราง (CISMA และSEIMAT)
บริษัท คอมเอ็กซโพเซียม จํากัด เปนหนึ่งในผูจัดงานชั้นนําระดับโลก ที่มีสวนรวมในงาน B2C และB2B มากกวา 170 งาน ใน
งานตา งๆ 11 ประเภท ประกอบดวย อาหาร การเกษตร แฟชั่ น ความปลอดภัย ดิจิตอล อุ ตสาหกรรมกอสราง งานเกี่ย วกั บ
เทคโนโลยีตางๆ เลนส และการขนสง งานภายใตการจัดการของ COMEXPOSIUM มีผูเขารวมงานมากกวา 3 ลานคน และมี
ผูเขารวมจัดแสดงงาน 45,000 บริษัท ใน 26 ประเทศทั่วโลก COMEXPOSIUM ดําเนินงานขามโซนเติบ โตของเศรษฐกิจกวา 30
โซนทั่วโลก ขอมูลเพิ่มเติม www.comexposium.com.
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด บริษัทชั้นนําดานการจัดงานแสดงสินคาในประเทศไทย อิม แพ็ค เปนทั้งผูจัด
งานและผูบ ริหารการจัดงานแสดงสินคาที่เปดใหประชาชนทั่วไปเขารวมชมงาน งานแสดงสิน คาที่มุงเนน การเจรจาธุรกิจ การจัด
อบรมสัมมนา การจัดประชุม โดยมีประสบการณในการดําเนินงานรวมกับ สมาคมทางการคาระดับนานาชาติ ผูจัดงานจากทั่วโลก
ในหลากหลายอุตสาหกรรม อิมแพ็ค มีเปาหมายที่จะสรางเวทีทางการคาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนผูดําเนินงานดานการจัดงาน
แสดงสินคาแบบครบวงจร ครอบคลุมดานการคนควาขอมูลทางการตลาด การประชาสัมพันธงานที่จะชวยดึงดูดทั้งผูเขารวมแสดง
งานและผูเขาชมงาน การขายพื้นที่แสดงสินคา การทํากิจกรรมทางการตลาด การบริหารจัดการทั่วไป รวมไปถึงการขนสงสินคาเขา
มายังพื้นที่จัดแสดงงาน ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่เว็บไซต www.impact.co.th.
สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 มีวัตถุประสงคของสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย คือ
1. การเรียนรูจากประสบการณตางๆที่ผานมาและนํามาใชเพื่อปรับ ปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการบริหารจัดการและการ
กอสรางของผูประกอบการ และเสริมสรางความแข็งแกรงใหพวกเขาที่จะพรอมสําหรับการแขงขันในตลาดโลก
2. สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ บทบาทและความรับ ผิดชอบของผูป ระกอบการกอสราง และสรางการรับ รูเกี่ ยวกับ งานที่
สําคัญ ความสามารถ และความสําคัญของธุรกิจนี้ใหกับ ประชาชนทั่วไป
3. ทําใหรัฐบาลเชื่อมั่นในมุมมองใหมๆที่มีตอธุรกิจรับ เหมากอสราง ซึ่งสามารถใชในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดย เฉพาะ
อยางยิ่งการเปนผูบุกเบิกในการสงออกวัสดุกอสรางสูตลาดตางประเทศ
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่เว็บ ไซต www.tca.or.th

