
VOL.2

SHOW DAILY 24 Sep.2020

Total Visitors for 1 Day 7,384

สแกน QR CODE เพ�่อเขาชม โชวรูม ดิจิทัล 

Co-located with:

www.Intermachshow.com

Scan to access
Digital Showroom

THE WORLD OF SHEET METAL FABRICATION HAS ARRIVED
SHEET METAL ASIA 2020 - the Thailand’s 
Leading International Sheet Metal Fabrication & 
Machinery Exhibition, presents technologies and 
machinery in sheet metal fabrication that help 
SMEs to stay competitive and reduce production 
costs. The show has proven to be the ideal 
business platform for machinery makers to launch 
new technologies and innovations in Sheet Metal 
fabrication to quality visitors and buyers from some 
of the world’s leading brands. The 2020 show 
features the latest technologies in fiber laser 
machines, CO2 lasers, press brake, punching 
machines, water jet technology and more. Each 
year, the show attracts serious decision-makers 
who are visiting with the intent to make purchases. 

SHEET METAL ASIA 2020
งานแสดงเทคโนโลยีเคร�่องจักร งานโลหะแผนระดับ
นานาชาติชั้นนำของประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีและ
เคร�่องจักรในเพ�่องานโลหะแผนที่ชวยให SMEs เพ�่ม
ศักยภาพการแขงขันและลดตนทุนการผลิต งานนี้พ�สูจน
แลววาเปนเวทีทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับผูผลิตเคร�่องจักร
ในการเปดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการผลิตแผน
โลหะใหกับผูเย่ียมชมและผูซ้ือท่ีมีคุณภาพจากแบรนดช้ันนำ
ของโลก การแสดงป 2020 นำเสนอเทคโนโลยีลาสุดใน
เคร�่องไฟเบอรเลเซอร เลเซอร CO2 เบรคเคร�่องเจาะ
เทคโนโลยีวอเตอรเจทและอื่น ๆ ในทุกปจะมีผูมีอำนาจ
ตัดสินใจเขาชมอยางคับคั่ง

ON COURSE FOR ANOTHER  OUTSTANDING SUCCESS!

INTERMACH – the #37 edition, was officially opened yesterday. Among the guests and VIPs were 
Mr. Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry, Ms. Sonklin Ploymee, 
Senior Executive Investment Advisor, and Mr. Chanin Khaochan, Senior Executive Investment Advisor 
fromThailand Board of Investment, Ms. Kanokporn Damrongkul, Director of Exhibition Department, 
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), Mr. Kiattisak Jirakajonvong, president of Thai 
Subcontracting Promotion Association, Mr. Krisda Utamote, President of Electric Vehicle Association of 
Thailand (EVAT), Mr. Manu Leopairote, Chairman of Informa Markets and More!

อินเตอรแมค คร้ังท่ี 37  เปดตัวอยางเปนทางการเม่ือวานน้ี พรอมแขกผูมีเกียรติ ไดแก คุณภานุวัฒน ตร�ยางกูรศร� 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คุณซอนกลิ�น พลอยมี ที่ปร�กษาดานการลงทุน และ
คุณชนินทร ขาวจันทร ที่ปร�กษาดานการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน คุณกนกพร ดำรงกุล 
ผูอำนวยการฝายอุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ สำนักงานสงเสร�มการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) คุณเกียรติศักด์ิ จิระขจรวงศ นายกสมาคมสงเสร�มการรับชวงการผลิตไทย คุณกฤษฎา อุตตโมทย 
นายกสมาคมยานยนตไฟฟาไทย คุณมนู เลียวไพโรจน ประธาน อินฟอรมามารเก็ตส (ประเทศไทย) และแขกผูมี
เกียรติอีกมากมาย!

กาวสูความสำเร็จที่โดดเดนอีกครั้ง!

Gerenga Services (Thailand) Co., Ltd. is showcasing the Education Station 4.0. and robot application 
for CNC and PCB Loading. Visitors will be able to explore and try program to collaborative robots and 
PLCs. This will provide a better understand of the importance of networking, industrial communication 
(PROFINET) and the internet of things (IoT). For more information visit our booth no S60, located in 
Hall 103. Staffs will assist and provide you the information.

S60Booth no.

เจอแรงกา เซอรว�สเซส (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ Education Station 4.0 
สาธิตการประยุกตใชหุนยนตสำหรับการโหลด CNC และ PCB ผูเขาชมงาน
จะสามารถทดลองใชเคร�่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได (PLCs) ที่จะทำให
เห็นถึงความสำคัญของระบบเคร�อขายการสื่อสารในอุตสาหกรรม
(PROFINET) และ IOT (Internet Of Things)

อีกหนึ่งไฮไลทคือการติดตามขอมูลแบบเร�ยลไทมซึ่งใชเพ�่อปรับปรุงกระบวนการ
และคุณภาพในสายการผลิต โดยผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพ�่มเติมที่บูธ
เจอแรงกา หมายเลข S60 ฮอลล 103 ที่เจาหนาจะและใหขอมูลแกคุณ

Education Zone for Smart Technology 4.0 for Smart Manufacturers
โซนการสาธิตเทคโนโลยีอัจฉร�ยะ 4.0 สูสายการผลิตอัจฉร�ยะ

Advanced Technologies and Innovations by Robot System
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงโดย Robot System

R60Booth no.

At INTERMACH 2020, Robot System will showcase of 
advancement of Robot in a variety of dimensions. On 
display, there are robots that able to senses and can 
distinguish textures which it can extend to the cleaning of 
stainless steel or glossy areas; 3D Printing gripper robots; 
and VR simulator or virtual reality for entrepreneurs who 
want to build robots to use in their production line. 
INTERMACH will present the opportunity to meet Thai 
entrepreneurs who want to learn and update the 
advancement of global innovations. 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงโดยระบบหุนยนต
ในงานอินเตอรแมค 2020 Robot System จัดแสดงความกาวหนาของการทำงานดวยหุนยนตในหลากหลายมิติ ผาน
จอแสดงผลท่ีหุนยนตสามารถตรวจจับและแยกแยะพ�น้ผิวได  สามารถขยายผลไปถึงการทำความสะอาดสแตนเลสหร�อพ�น้ท่ี
มันวาว หุนยนตกร�ปเปอร 3D Printing และเคร�อ่งจำลองภาพเสมือนจร�งสำหรับผูประกอบการท่ีตองการปรับใชหุนยนต
ในสายการผลิต  งานอินเตอรแมคจะนำเสนอโอกาสผูประกอบการไทยท่ีตองการเร�ยนรูและอัปเดตความกาวหนา
ของนวัตกรรมระดับโลก



SUBCON THAILAND PRESENTS 

The reason for our exhibit is that the show focusing on Smart Technology 
and Innovation and it provides us the opportunity to present our products 
and services to new partners from local and overseas. We hope to use the 
show as platform to promote our business and expand our customers to 
new markets. The highlight that we bring this year is the specialized and 
High Precision Sheet Metal Works; Customized parts including steel, 
Steel, stainless steel, aluminum, medical parts and customized panel for 
kiosk, UV Sterilizer box for New Normal.

เพราะเราตองการจัดงานท่ีมุงเนนไปท่ีเทคโนโลยีอัจฉร�ยะและนวัตกรรม ท่ีเปดโอกาส
สูการนำเสนอผลิตภัณฑและบร�การของเราแกคูคารายใหมจากในและตางประเทศ 
ดวยหวังวาจะท่ีน่ีจะเปนเวทีเพ�อ่สงเสร�มธุรกิจและขยายลูกคาไปยังตลาดใหมๆ  ของเรา 
ไฮไลทท่ีเรานำเสนอในปน้ีคืองานโลหะแผนท่ีตองอาศัยความเช่ียวชาญและมีความ
แมนยำสูง ตามความตองการของลูกคา ไดแก เหล็ก เหล็กกลา สแตนเลส อลูมิเนียม 
ชิ�นสวนทางการแพทย และแผงโลหะสำหรับคีออส กลองฆาเช้ือ ยูว� สำหรับชีว�ตว�ถีใหม

ขยายสูธุรกิจใหม ตลาดใหม และลูกคาใหม
ที่งานซับคอน ไทยแลนด!

NEW BUSINESS EXPANSION,
NEW MARKETS AND 
NEW CUSTOMERS!

NEW BUSINESS EXPANSION,
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FIRST DAY OF  SUBCON THAILAND 2020 WAS FULL OF ACTIONS!

SUBCON Thailand 2020 is the ASEAN’s Leading Industrial 
Subcontracting and Business Matching Event. This is the only 
event jointly organized by the Industrial Linkage Development 
Division, Thai Board of Investment (BUILD), the Thai 
Subcontracting Promotions Association and Informa Markets.

Yesterday there were many activities took place. Exhibitors 
and Buyers have been busy with the business matching 
program to discuss for a possible business partnership. Some 
exhibitors were also visited by VIPs and buyers at their booths 
to view and inspect the displayed products and parts. The 
Buyer’s Village were approved to be a popular place for 
industrial part-makers to also talk find out more on 
procurement polices and required parts from the major 
industrial part buyers. Important seminars that enhance 
knowledge on current and future industries were also running 
in conjunction with show. 

For 14 years, Thai Subcontracting Promotion Association has partnered with Thailand 
Board of Investment and Informa Markets to organize ASEAN’s leading subcontracting 
and business matching event – SUBCON Thailand. The show has been very successful 
and has grown to become an annual event for members yearly. The feedback that they 
receive from members gets better every year.  

เปนเวลา 14 ปท่ีสมาคมสงเสร�มการรับชวงการผลิตไทยไดรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสร�ม
การลงทุน (BOI) และ อินฟอรมา มาเก็ตส (ประเทศไทย) เพ�อ่จัดงานแสดงชิ�นสวนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพ�่อการจัดซื้อชิ�นสวนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคูธุรกิจชั้นนำของอาเซียน - งาน
ซับคอน ไทยแลนด ประสบความสำเร็จอยางมากและกลายเปนงานประจำปสำหรับสมาชิก ทุกปได
ผลตอบรับท่ีดีข�น้ 

SUBCON Thailand 2020, the Association has organized Pavilion and Showcase for 
S-Cluster also seminars covering a variety of topics. These activities will provide 
opportunities for entrepreneurs to get information from world experts on 
manufacturing parts for future industries and how to move forward in post COVID-19. 

ในงานปน้ี ทางสมาคมฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมท้ังการสัมมนาซ่ึงครอบคลุมหัวขอตางๆ พาว�เลียน และ
สวนจัดแสดงชิ�นสวนสำหรับ เอส-คลัสเตอร กิจกรรมเหลาน้ีจะเปดโอกาสใหผูประกอบการไดรับขอมูล
จากผูเช่ียวชาญระดับโลกเก่ียวกับชิ�นสวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตและว�ธีการท่ีจะ
กาวตอไปในภายหลัง โคว�ด -19

ซับคอน ไทยแลนด 2020 งานแสดงชิ�นสวนอุตสาหกรรมการผลิต
เพ�่อการจัดซื้อชิ�นสวนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคูธุรกิจชั้นนำของ
อาเซียน งานเดียวที่จัดโดย กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (BUILD) 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน (BOI) สมาคมสงเสร�ม
การรับชวงการผลิตไทย และอินฟอรมา มารเก็ตส (ประเทศไทย)  

เมื่อวานที่ผานมา มีกิจกรรมมากมายเกิดข�้น ผูเขารวมแสดงงาน
และผูซื้อไดพบปะผานโปรแกรมการจับคูธุรกิจเพ�่อหาร�อเกี่ยวกับการ
เปนพันธมิตรทางธุรกิจ ผูเขารวมแสดงงานบางรายยังไดพบแขกพ�เศษ 
และผูซ้ือท่ีบูธ เพ�อ่ชมผลิตภัณฑและชิ�นสวนอุตสาหกรรม Buyers’ Village 
ไดรับการยอมรับจากผูผลิตชิ�นสวนอุตสาหกรรมช้ันนำเพ�อ่พ�ดคุยหาขอมูล
เพ�ม่เติมเก่ียวกับนโยบายการจัดหาและชิ�นสวนท่ีตองการจากผูซ้ือชิ�นสวน
อุตสาหกรรมรายใหญ นอกจากน้ียังมีการจัดสัมมนาท่ีสำคัญท่ีชวยเพ�ม่
ความรูเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมในปจจ�บันและอนาคต

วันแรกของงานซับคอนไทยแลนด 2020 เต็มไปดวยกิจกรรมสำคัญมากมาย!

PROVIDING OPPORTUNITIES
MOVING INDUSTRY FORWARD 
IN POST COVID-19 


