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SOLD
SOLD

AND SOLD
AGAIN!
Despite the affect from COVID-19,
Business at INTERMACH 2020 goes on as usual.
These pictures say a thousand words:
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THE 2020 SHOW EXCEEDS
ALL EXPECTATIONS!
For the past three days, the feedback from exhibitors and visitors has been excellent. This is in terms of business opportunity presented and the quality
number of visitors that visit the show. With full support and commitment for this year’s show from exhibitors, trade associations, speakers, partners and
contractors; setting this year on course for another success is an exciting undertaking. All businesses are going through a tough and challenging time, but
industry must move forward. The Organizer believes that by being here at INTERMACH today we will get through this and rise stronger together. We will
overcome the challenges and the industry will recover and emerge stronger than before.
ในชวงสามวันทีผ่ า นมากับผลตอบรับทัง้ จากผูเ ขารวมงานแสดงสินคาและผูช มงานอยางดีเยีย่ ม ทัง้ โอกาสทางธุรกิจเกิดข�น้ ภายในงานและจำนวนผูเ ยีย่ มชมงานเกินคาด ดวยความมุง มัน่ อยาง
เต็มทีแ่ ละแรงสนับสนุนในการจัดงานปน้ี ทัง้ จากผูเ ขารวมงานแสดงสินคา หนวยงานพันธมิตร สมาคมในอุตสาหกรรมการผลิต ทำใหงานประสบความสำเร็จดวยดี แมในชวงเวลาทีท่ า ทาย
อยางยิง� แตภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังตองกาวไปขางหนา ผูจ ดั งานเชือ่ วาการกลับมาจัดงานในวันนี้ จะเปนจ�ดเร�ม่ ตนของธุรกิจทีจ่ ะเดินหนาดวยคามมัน่ คงแข็งแรง พรอมเอาชนะทุกอุปสรรค
ไปดวยกัน

MAJOR GROUP VISITORS
AND BUYERS
กลุมผูเขาชมงานและผูซื้อหลักในงาน
The organizer has put their best effort forward in promoting the show.
Invitations were sent to key buyers & visitors from target industries to
attend the exhibition and participate in the seminars and conferences.
Here are some of the group visitors for the past three days:
ผูจ ดั งานเร�ยนเชิญผูเ ขาชมงานและผูซ อ้ื หลักจากกลุม อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ�อ่ รวมชม
งานแสดงสินคา รวมถึงเขารวมงานสัมมนาและการประชุม นีค่ อื บางสวนของกลุม ผูเ ขาชม
งานในชวงสามวันทีผ่ า นมา

EXCELLENT FEEDBACK FROM THE SHOW AND VISITORS!

Booth no. H24

We are a distributor of food preservation film - M Wrap and M Set - stretch film (for
pallet). The main products that we have on display at this year show are that the
film stretches & wraps for packaging boxes and related machinery. One of our
highlights is the robot and pallet wrapper with semi-rotation and automation;
another highlight is the folding box machine. The situation on COVID-19 has
somehow attracted a lot more people than expected. Both our machines and the
pallet film wrapper have been receiving much interest from visitors.

MMP Corporation เราเปนผูจ ำหนายฟ�ลมถนอมอาหาร M Wrap และ ฟ�ลมยดื พันพาเลตต (pallet)
M Set โดยผลิตภัณฑหลักทีม่ าออกในงานนีก้ ค็ อื ฟ�ลมยดื พันกลองสินคารวมถึงนำผลิตภัณฑท่ี
เกีย่ วกับเคร�อ่ งจักรมา support ลูกคาเราภายในงานดวย คือ เคร�อ่ งพันพาเลตตทเ่ี ปนตัวโรบอท
และ ตัวพันพาเล็ตตทเ่ี ปนฐานหมุนซึง่ เปนกึง่ ๆ ออโตทม่ี ตี วั ตัด และเคร�อ่ งพับกลอง และสำหรับงานปน้ี
ถึงแมปน จ้ี ะมีปญ
 หาเร�อ่ งโคว�ด แตในงานเรากลับมีคนเยอะกวาทีค่ าดมาก ทีม่ าสนใจสอบถาม
เปนจำนวนมากพอสมควรทีเดียว ทัง้ เคร�อ่ งจักรและฟ�ลมพนั พาเล็ตต ซึง่ ถือวาผลตอบรับดีมาก

FULL CONFIDENCE OF INTERMACH BOTH
THE QUANTITY AND QUALITY OF THE VISITORS!

Mr. Obsakul Venakul

MD of Procurement Centre (Thailand) Co., Ltd.

www.intermachshow.com

K.Nuttaporn Ketenoy

General Manager, MMP Corporation Ltd.

Booth no. J2
This year show is considered a bold phenomenon for INTERMACH has been
brave in organizing the show. Procurement has always been working closely
with the organizer of INTERMACH. We have confidence in the show, and the
show has never disappointed us in both the quantity and quality of the visitors.
Our highlight is the folding machine from MVD and the Glory Star laser machine
with imported parts. We provide excellent training from the parent’s company, as
well as first class - aftersales service. With the feedback from the past 3 days, we
are confident that things are moving in the right direction and business are
recovering.
งานนี้ก็ถือวาเปนปรากฏการณที่กลาของทางอินเตอรแมคที่กลับมาจัดงานในปนี้ ซึ่งทาง
procurement รวมงานกับทางอินเตอรแมคมาโดยตลอด เพราะเราก็มน่ั ใจวางานนีจ้ ะไมทำให
เราผิดหวังทั้งปร�มาณและคุณภาพของผูเขาชมงาน ไฮไลทของเราก็เปนเคร�่องพับของ MVD
และเคร�อ่ งเลเซอร Glory star ทีเ่ ปนชิน� สวนทีน่ ำเขามาผลิต มีการเทรนนิง� จากบร�ษทั แมรวมถึง
บร�การหลังการขายทีด่ เี ยีย่ ม ซึง่ จากผลตอบรับตัง้ แตวนั แรกๆ เรามัน้ ใจวาจะธุรกิจนีจ้ ะมีทศิ ทาง
ทีด่ ขี น้� เร�อ่ ยๆ
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OVER 3 DAYS EVENT, THOUSAND

BUSINESS MATCHING PAIRS WITH
MORE THAN 3 MILLION IN BUSINESS
TRANSACTIONS!

BUYERS AT

SUBCON THAILAND
GIVE A THUMBS UP!
Electrolux has been participating in the show for many
years. This activity has given us the opportunity to meet
new suppliers and we have also been successful in doing
business with many exhibiting companies. Although this
year there has been concerned on COVID-19 but the
organizers have implemented good hygiene measures.
ทางอีเลคโทรลักซเขารวมกิจกรรมตอเนื่องมาหลายป ทำใหเรามีโอกาส
พบซัพพลายเออรรายใหมๆ และก็ ไดมีการซื้อขายเกิดข�้นกับหลายบร�ษัท
แลว และถึงแมวาในปนี้จะมีเร�่องการระบาดของโคว�ด แตผูจัดงานก็มี
มาตรการดานความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดี

PANUPONG SAYAN

SENIOR PURCHASING ENGINEER
ELECTROLUX PROFESSIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

Isuzu continues to participate in SUBCON Thailand. This
SUBCON Thailand 2020 Business Matching Program has been an overwhelming success. Despite the social
distancing, travel restrictions and economic recovering; it has not stop exhibitors and industrial part buyers from
around the world from doing business via physical and online business matching. Local buyers and overseas
buyers from over 80 companies and 11 countries: Belgium, China, France, India, Italy, Japan, Netherlands, South
Korea, UK, USA and Vietnam have participated in 2020. This year we are expecting over 1,500 business matching
pairs with a result that is more than 4 Million Bath in business (excluding online business matching transaction).
Although the figure is only half of last year’s achievement, we believe that those who attend this year will come
away with serious business intentions.
กิจกรรมจับคูธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนดประสบความสำเร็จอยางลนหลาม แมจะมีขอจำกัดดวยมาตรการเวนระยะทางสังคม
เร�อ่ งการเดินทาง และการฟ�น� ตัวทางเศรษฐกิจ ยังไมสามารถหยุดยัง้ ผูท จ่ี ะเขามารวมงานชิน� สวนอุตสาหกรรมจากทัว่ โลก ทีเ่ ขามาเจรจา
ธุรกิจผานการจับคูธ รุ กิจแและทางออนไลน ผูซ อ้ื ชิน� สวนจากในและตางประเทศจากกวา 80 บร�ษทั และ 11 ประเทศ ไดแก เบลเยียม จีน
ฝรัง่ เศส อินเดีย อิตาลี ญีป่ นุ เนเธอรแลนด เกาหลี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมร�กา และเว�ยดนามทีม่ าเขารวมในในปน้ี โดยคาดวาจะมี
การจับคูธ รุ กิจมากกวา 1,000 คู มูลคาธุรกิจมากกวา 4 พันลานบาท (ไมรวมมูลคาทางชองทางออนไลน) แมวา ตัวเลขดังกลาวจะลดลง
จากความสำเร็จของปทแ่ี ลว แตเราเชือ่ วาผูท เ่ี ขารวมปนม้ี คี วามตัง้ ใจในการทำธุรกิจอยางเขมขนและประสบความสำเร็จในการเขารวม
กิจกรรม

SIGNED FOR 2021

With the success of INTERMACH and SUBCON Thailand this year from a variety of activities and business
opportunities presented to exhibitors including the business matching program, buyer village, innovation
showcases, seminars and most of all the quality buyers from local and overseas. Many exhibitors have taken the
opportunity and decided to book their prime location for next year’s show. Here are some of the confirmed
exhibitors for 2021 edition.
ดวยความสำเร็จของ อินเตอรแมค และ ซับคอน ไทยแลนด ในปนี้ จากกิจกรรมและโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายใหกับผูเขารวมงาน
รวมถึง การจับคูธุรกิจ Buyers’ Village นำเสนอนวัตกรรมของชิ�นสวนอุตสาหกรรม งานสัมมนา และผูซื้อชิ�นสวนคุณภาพสวนใหญ
จากในประเทศ ผูเขารวมงานจำนวนมากจับจองพ�้นที่งานปหนาไปเร�ยบรอย

year, we continued to meet with many part manufacturers
same as other years. This has given us the opportunity to
talk to entrepreneurs and update us on the new
manufacturing technologies and techniques that we may
have missed and not realized.
อีซูซุรวมกิจกรรมนี้ตอเนื่อง และในปนี้เราก็ยังไดพบปะกับผูประกอบการ
ผลิตชิ�นสวนที่เขารวมงานเปนจำนวนมากเชนทุกป เปดโอกาสใหเรา
ไดมีโอกาสรับทราบวาเรายังพลาดเทคโลยีใหมๆจากผูประกอบการไป
บางหร�อเปลา

WEERAPONG MEESUKSABAI

MANAGER OF ELECTRICAL PARTS PURCHASING
SSECTION VEHICLE PARTS PURCHASING GROUP
ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.

SUBCON Thailand is a purchasing hub that allows

buyer and seller to meet. Although, we have already met
some companies in the previous years; this has also given
us the opportunity to update their profiles and the
capability of the entrepreneurs.
เปนงานที่แปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูซื้อ ผูขายมาเจอกัน ถึงแมบาง
รายที่เราไดมีโอกาสพบเจอกันกอนแลว แตก็ยังเปนโอกาสที่มาอัพเดท
โพร ไฟลกัน ไดรับทราบความคืบหนาจากผูประกอบการ

LAKSAMI CHAITABUN

UNIT PART PURCHASING SECTION MANAGER
SIAM AISIN CO.,LTD.

The show has provided us with new opportunities and
the channel to provide additional knowledge and feedback
to entrepreneurs who want to become a supplier for
Toyota. The information given was on quality or supporting
measures and more.
มีโอกาสไดเจอผูผลิตเพ�่มข�้น รวมถึงไดมีโอกาสถายทอดความรูเพ�่ม
เติม เพราะเราไดมีการถายทอด feedback ใหกับผูประกอบการที่
ตองการเขามาเปน supplier ใหกับโตโยตา ทั้งในเร�่องคุณภาพ หร�อ
มาตรการรองรับตางๆเปนตน

NUTTAPONG PONGWITTAYALERT

ASSISTANT DEPARTMENT MANAGER
TNGA PROJECT AND PART LOCALIZATION
DEPARTMENT
SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO., LTD.

www.subconthailand.com
Media Partners:

