
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกก าลังขับเคลื่อนอุตฯ ไทยสู่การผลิต 
แห่งอนาคต ผ่านมหกรรมเพื่อการผลิตและอุตฯสนับสนุนระดับอาเซียน “แมนูแฟกเจอริ่ง 
เอ็กซ์โป 2019”  และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” 19-22 มิถุนายนน้ี ไบเทค บางนา 
 
สถาบันยานยนต์ ผู้ร่วมกับ บริษัท  รี้ด เทรดเด็กซ์ จ ากัด ผู้จัดงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” (Manufacturing Expo) 
และ จัดสัมมนา “ออโตโมทีฟ ซัมมิท” (Automotive Summit) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่การ
พัฒนาระบบสัญจรอัจฉริยะเพื่ออนาคต” ภายในงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน ศกนี้ ณ ไบเทค บางนา   
 
“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019”  มหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นน าระดับอาเซียน ที่ครบวงจร
ทั้งด้านแม่พิมพ์ พลาสติก ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และการชุบเคลือบผิว และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 
2019” การประชุมเชิงวิชการส าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 
ของรัฐบาล อันได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์,  หุ่นยนต์, อากาศยาน, ชิ้นส่วนอุปกรณ์
การแพทย์ และอาหาร (บรรจุภัณฑ์) สู่อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 บนพื้นที่ 8 ฮอลล์ของไบเทค (ฮอลล์ 98 – 105) 
 
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการ และผู้ท าการแทนผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ เผยถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
ก าลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้เครื่องยนต์ ไฮบริดและเครื่องยนต์ไฟฟ้า ว่า
ผู้ประกอบการไทยต่างมีการปรับตัวด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้น จากข้อมูลระบุว่า
การน าเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนในไตรมาสแรกปีนี้มีมูลค่าถึง 182,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า ร้อยละ 5 จากปีที่แล้ว 
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการปรับตัวของผู้ประกอบการ อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรม 
S-Curve ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทางภาครัฐจึงช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเป็นไป
อย่างราบรื่นที่สุดผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุน และแผนการสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์ยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการ
สร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอาเซียนที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปีหน้า  ทางสถาบันยานยนต์ 
ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ ากัด เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับตัว  จึงร่วมกันจัดงาน “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 
2019” ภายใต้แนวคิด “Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” งานสัมมนาที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยียานยนต์และแนวโน้มการพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบมาตรฐานและการทดสอบ ซ่ึงผู้ประกอบการยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงนักอุตสาหกรรมชั้นน าจากหลากหลายภูมิภาค จะมารวมตัวกันเพ่ือเรียนรู้ แบ่งปันแนวคิดและ
ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลอุตสาหกรรม จากหน่วยงานด้านนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ผู้น าธุรกิจ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรม 
 



 

 

นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ ากัด  เผยถึงบทบาทของงานแสดงสินค้าที่
ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ของรัฐ ซึ่งก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่อนาคตนั้นได้รวม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลไว้
ด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่งาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ซึ่งประกอบด้วย 5 งานแสดง
เทคโนโลยีเฉพาะทางให้การสนับสนุน 5 งานนั้นประกอบด้วยงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ (InterPlas Thailand) 
เพ่ือการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ , อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ (InterMold Thailand) ส าหรับการผลิต
แม่พิมพ์และการขึ้นรูป, ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง (Automotive Manufacturing) เพ่ือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, 
แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี (Assembly & Automation Technology) เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
และการประกอบ และ เซอร์เฟส แอนด์ โค้ทติ้งส์ (Surface & Coatings) เทคโนโลยีการเตรียมพ้ืนผิว การชุบ และ
เคลือบผิวชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยในปีนี้จัดร่วมกับงาน เนปคอน ไทยแลนด์ (NEPCON Thailand) เทคโนโลยีเพ่ือ
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ เอ็มแฟร์ (Mfair) งานการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนจากญี่ปุ่น
และผู้ประกอบการไทยและเอเชีย  
 
ภายในงาน นักอุตสาหกรรมจะได้พบกับผู้ให้บริการกว่า 2,400 แบรนด์จาก 46 ประเทศ อีกทั้งจะได้สัมผัสกับ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นจ านวนมากที่สุดในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังจัดให้มีส่วนแสดงพิเศษ โรโบ
ติกส์ คลัสเตอร์ พาวิลเลี่ยน (Robotics Cluster Pavilion) ที่มาเปิดตัว Industrial Transformation Platform 
(ITP)  แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการจัดงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019”  ปีนี้ เราคาดว่าจะได้ต้อนรับนัก
อุตสาหกรรมกว่า 95,000 รายในอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนจากทั่วอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดเงินสะพัด
ภายในงานจ านวนไม่ต่ ากว่า 8 พันล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักผู้อ านวยการ/ ส่วนงานการตลาดประชาสัมพันธ ์
โทรศัพท ์ 0 2712 2414 ต่อ 6 301-6302 
โทรสาร   0 2712 24 15 
 


