
EMPOWER INDUSTRIALISTS

Co-located with:

 นักอุตฯ กว่า 50,000 ราย  
 50,000+ Industrialists 

 นับพันแบรนด์ครบ จบที่เดียว
 Thousands of brands under one roof 

 30+ หัวข้อสัมมนาร้อน 
 30+ hottest seminars 

 4 กิจกรรมพิเศษห้ามพลาด
 4 can’t-miss activities 

 โอกาสทางธุรกิจทะลุขีดจ�ากัด 
 Unlimited business opportunities

เสริมพลังเพ่ือ
อุตสาหกรรมครบวงจร
POWER UP INDUSTRIES. MOST COMPREHENSIVE EVENT.

YOUR INVITATION TO..

https://www.manufacturing-expo.com
https://www.factech-expo.com/
https://www.gftexpo.com/
https://www.nepconthailand.com/
https://www.tilog-logistix.com/


เสริมพลังแบบไร้ขีดจ�ากัดให้แก่ผู้ประกอบการการผลิตครบวงจร กับ “แมนูแฟกเจอริ่ง 
เอ็กซ์โป 2022” มหกรรมแห่งพลังที่คู่ควรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน ผ่าน
เครื่องจักรและโซลูชั่นใหม่ล่าสุดจากนับพันแบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Power Up” ครบ
ครันด้วยมหกรรมระดับนานาชาติห้างานส�าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
Empower industrials without limit in the most comprehensive event for manufacturing 
and supporting industries at “Manufacturing Expo 2022,” powering up the industries with  
latest manufacturing machinery and solutions from thousands of brands under the theme 
of “Power Up.” Serve the most comprehensive range of sectors with five international 
events dedicated to specific industries.
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ไขกุญแจสู่อีกระดับ
ความส�าเร็จ
ผ่านงานท่ีจัดร่วมกัน

UNLOCK ANOTHER 
TIER OF SUCCESS 
WITH CO-LOCATED SHOWS

For electronics 
manufacturing and assembly

เพ่ือการผลิตและประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์

Factory construction, 
maintenance, and facility 

management
โซลูชั่นเพ่ือการก่อสร้าง ซ่อมบ�ารุง 

บริหารทรัพยากรอาคารประเภทโรงงาน

เร่งพลังอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง
Power Up Industrial Caliber with Industry-Specific Technologies 

For surface treatment 
& coatings

การเตรียมพ้ืนผิว
และการชุบเคลือบสีผิว

Robotics & automation 
systems

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เพ่ือการผลิต

For plastics 
manufacturing industry
เพ่ืออุตสาหกรรมพลาสติก

Technology for automotive parts
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์

For mold & die 
manufacturing

เพ่ือการผลิตแม่พิมพ์
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https://www.nepconthailand.com/
https://www.factech-expo.com/
https://www.interplasthailand.com/
https://www.intermoldthailand.com/
https://www.automanexpo.com/
https://www.surfaceandcoatings.com/
https://www.assemblytechexpo.com/


SITE PLAN

COMPOSITE 
ZONE

พบมิติใหม่กับโลกอนาคตที่ส่วนการจัดแสดง 
โดรน ที่ท�ามาจากคอมโพสิท และการจัด
แสดงการน�าเส้นใยกัญชงมาผลิตเป็นชิ้นส่วน
รถยนต์กันชนรถ

Experience new dimensions of unexpected 
materials such as drone made of composite
materials and car bumper made out of 
hemp fibers at this zone.

POWER UP 
VILLAGE

ศูนย์กลางการรวมตัวของหน่วยงานด้าน
อุตสาหกรรมและการค้นคว้าวิจัยชั้นแนวหน้า 
เพ่ือเผยโฉมนวัตกรรมใหม่ล่าสุด นโยบาย
ภาครัฐ และโครงการซึ่งนักอุตสาหกรรมที่
ต้องการปรับปรุงทักษะสามารถขอค�าปรึกษา
ได้ในที่เดียว

The center of leading industrial and R&D 
agencies that will introduce cutting-edge 
innovations, government policies, and 
programs that industrialists interested to 
upskill can consult for recommendations.

PLASTICS
INNOVATION 
SHOWCASE

พบทุกค�าตอบที่คุณมองหาจากกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญพร้อมชมตัวอย่างชิ้นงาน วัสดุแห่ง
อนาคต และนวัตกรรมด้านการผลิตพลาสติก 
การหมุนเวียนพลาสติก และส่งเสริมการใช้
พลาสติกรีไซเคิลอย่างครบวงจร

Promote a sustainable plastics industry 
that cares for the world with Circular 
Economy Solution (CE) from the 
Plastics Institute of Thailand, along with 
information and sample of recycled 
products.

รับค�าแนะน�าและรายละเอียดการสนับสนุนผู้
ประกอบการ SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่าน
โซลูชั่นอัจฉริยะ โดยความร่วมมือของหน่วย
งานรัฐ สถาบันวิชาการและหน่วยงานเอกชน 
ตลอดจนโอกาสเข้าฟงัการเสวนาพิเศษ

Get valuable advice and details of support 
for SME entrepreneurs to transform towards 
industry 4.0 through smart solutions from 
collaboration among public, academic, and 
private agencies as well as a chance to 
attend special talks.

102
HALL

103
HALL

104
HALL

101
HALL

เพ่ิมแรงบันดาลใจ
ในส่วนแสดงพิเศษ4 โซน
    Be Inspired at             Special Zones
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ห้ามพลาด เสริมพลังแบบไร้ขีดจ�ากัด 
ครบ จบทุกด้าน ด้วยสุดยอดเครื่องจักรเหล่านี้
และอีกมาก เพ่ือสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
DON’T MISS the chance to power up your 
productivity with these cutting-edge machineries and 
many more to make a difference to your business.

INTERMACH & SERVICE
HIGH SPEED PET - BOTTLE 

BLOWING MACHINE

MILLIKEN ASIA
MILLAD® NX® 8000
CLARIFYING AGENT

PIOVAN ASIA PACIFIC
EASYTHERM

SHIBAURA MACHINE
ALL ELECTRIC INJECTION 

MOLDING MACHINE

TOYOBO
GLAMIDE®

YUDO
YUDO PACK

APPLICAD
ATOS SCANBOX

EXCEL
LASER PIPE CUTTING 

MACHINE

IDDA
TAIKAN MACHINING 
CENTER T-V856 S

MITSUBISHI
DIE SINKER EDM

SG SERIES

MITUTOYO
ROUND TRACER FLASH

REFINEMENT
FIBER LASER CUTTING

FUJI TESTING
ROCKWELL HARDNESS 

TESTER

QUALITY REPORT
METAVISION

TBTS
AQROS

TOSTEM THAI
PARTS PRODUCTION
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LINX KK
BASLER ACE2 PRO

SP VISION
ACCUPICK 3D

ASTEC PAINTS
ARMASHIELD

ASTEC PRODUCTS

EPICOR SOFTWARE
EPICOR KINETIC

INTELLIGENT 
INNOVATION
IPOC SYSTEM

PACIFIC PIPE
PAP STEEL SERVICE 

SOLUTIONS

MUSASHI PAINT
COLOR MIRROR SHADE

ABB AUTOMATION
COLLABORATIVE ROBOT

CCAU
AUTONOMOUS MOBILE 

ROBOT

CONNEXALL
MiR Pallet Lift 1350

EPSON
SCARA ROBOT

T-B SERIES

HAMASHO CORPORATION
LINEAR CONVEYOR 

MODULES

IAI ROBOT
EC ELECYLINDER

MITSUBISHI ELECTRIC
COLLABORATIVE ROBOT

SCHNEIDER
LEXRUM MC12
MULTI CARRIER

SUS BKK
SIOT

THAI NAKANISHI
LOW LIFT TRUCK 

EK-SERIES

CCS MV
LED LIGHTING

HELMUT FISCHER
FISHERSCOPE HM2000-SCR

MERCK
XIRALLIC®NXT
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บสูตค์วามเปน็ตอ่
ด้วยความรู้
จากสัมมนา
BOOST COMPETITIVE EDGE 
WITH INSIGHTS 
FROM CONFERENCES

22June
WED

13.00-16.00
GH201

NEPCON FORUM 2022
X SMC NECTEC
“การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคการ
ผลิต: กลยุทธ์, แผนที่น�าทาง และแนว
ปฏิบัติ”
จัดโดย	ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน	(SMC)	
	 ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และ
	 คอมพิวเตอรแ์หง่ชาติ	(NECTEC)	
	 และ	บริษัท	อาร์เอ็กซ์	เทรดเด็กซ์	จ�ากัด

23June
THU

08.30-16.00
MR211-212

INTERMOLD FORUM 2022 X TDIA
“หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่
พิมพ์ฉีดพลาสติก”
จัดโดย	สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย	

	 และ	บริษัท	อาร์เอ็กซ์	เทรดเด็กซ์	จ�ากัด

24June
FRI

08.30-16.00
GH201

Remarks:
1	Conference	Program	as	of	May	27,	2022			
2	The	Organizer	reserves	the	right	to	adjust	program	
	 without	prior	notice

INTERMOLD FORUMFORUM

22June
WED

13.30-16.00
MR222-223

FACTECH FORUM 2022
“การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม”
จัดโดย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	และ	

	 บรษัิท	อารเ์อก็ซ	์เทรดเด็กซ	์จ�ากดั

FORUM

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามการ
อัปเดตหัวข้อสัมมนา และทุกกิจกรรม
พิเศษของงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 

ผ่านช่องทางเหล่านี้:
Additionally, you can follow updates 

on developing topics and all the 
special events of Manufacturing Expo 

through these channels:

23June
THU

13.00-17.00
GH201

PLASTICS FORUM 2022
“ก้าวข้ามวิกฤต พลิกฟื้ นอตุสาหกรรม
พลาสตกิอยา่งยัง่ยนื”
จัดโดย	สถาบันพลาสติก	และ	

	 บริษัท	อาร์เอ็กซ์	เทรดเดก็ซ์	จ�ากดั

PLASTICS FORUM

หัวข้อสัมมนาเด่น
FEATURED

CONFERENCES

FORUM

24June
FRI

13.30-16.00
GH203

ROBOTICS & AUTOMATION 
SYMPOSIUM 2022
“รวมพลัง พลิกธุรกิจ SMEs ไทย
สู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0” 
จัดโดย	กระทรวงอุตสาหกรรม,	ส�านักเศรษฐกิจ
	 อุตสาหกรรม,	ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
	 เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ,
	 สถาบันไทย-เยอรมัน	และ
	 บรษัิท	อารเ์อก็ซ	์เทรดเดก็ซ	์จ�ากัด

ROBOTICS & 
AUTOMATION 
SYMPOSIUM 2022

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 
พรอ้มจะเปน็ศูนย์รวมในการถา่ยทอด แนวโนม้
อตุสาหกรรม เทคโนโลยีมาแรง และค�าแนะน�าจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้นักอุตสาหกรรมสามารถสร้าง
กลยุทธ์ทรงพลังผ่านหลากหลายหัวข้อ

Manufacturing Expo will be a center of industrial 
knowledge transfer, cutting-edge technologies, and 
advice from experts to empower industrialists on 
their path to become market leaders.

SURFACE & COATINGS FORUM 2022
“การเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรม
ชุบโลหะเพ่ือโอกาสใหม่ และการสนับสนุน
จาก TEPNET”
“Powering-Up Surface Finishing 
Industry for New Opportunities 
with TEPNET supports”
จัดโดย	สมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชบุโลหะไทย	
	 และ	บรษัิท	อารเ์อก็ซ	์เทรดเดก็ซ์	จ�ากดั
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เจาะประเด็นร้อน ลดคาร์บอนและยานยนต์
แห่งอนาคต
การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ 
การประชุมทางวิชาการเดียวที่รวมไว้ซึ่งผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรและสถาบันวิจัยและการศึกษา สองวันแห่งการถก
ถึงประเด็นร้อนในวงการ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” และ “ยานยนต์
แห่งอนาคต” สองวันกับความเข้มข้นแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิสัย
ทัศน์ พร้อมการขยายเครือข่ายในวงการ งานที่คนในวงการพลาดไม่ได้!!

Get On the Fast Lane to Carbon 
Neutrality and Future Mobility
The biggest gathering of automotive industry’s key players from public and 
private sectors as well as R&D and academic institutes. The only conference 
that will comprehensively discuss hot topics that are in spotlight the most in 
the industry: “Carbon Neutrality” and “Future Mobility.” Two days of intensive 
knowledge and vision exchange as well as networking that automotive 
industrialists must mark their calendar for!!

Venue:
GRAND HALL

202-203
BITEC

22-23June
09.00-16.30 hrs.

Co-Organized by:

Platinum Sponsor: Gold Sponsor: Silver Sponsor:

Supported by:
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Meet exhibitors from China at “Remote 
Booths.” Learn about their new products 
from their representative while meeting 
them online at their booths the hybrid 
way. Come visit!

SUPPORTING  INDUSTRIES

ชมงานแมนูแฟกเจอริ่ง
เอ็กซ์โป 2022 อย่างมั่นใจ
“ความปลอดภยัของคุณคือส่ิงส�าคญัทีสุ่ดส�าหรบัเรา” 
อารเ์อก็ซ ์ เทรดเด็กซ ์ ทุม่เทใหก้บัการสรา้งงานแสดง
สนิคา้ทีป่ลอดภยัจากโควิด-19 ผา่นมาตรการป้องกนั
และคดักรองตามหลกั Universal Prevention อยา่ง
เขม้งวด รวมถงึการไดร้บัรองมาตรฐาน SHA PLUS 
และ Thai STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

“Keeping Everyone SAFE is our Priority.” RX 
Tradex has been devoting our efforts to create 
trade shows that are safe from COVID-19 through 
strict universal prevention measures, including 
being certified with SHA PLUS and Thai STOP 
COVID PLUS standards.

Visit Manufacturing Expo 2022 
with Confidence

ขอต้อนรับ การกลับมาของกลุ่มนักธุรกิจ
อุตสาหกรรมจากจีน พบกับรูปโฉมใหม่ใน
การเจรจาธุรกิจ ผ่าน รีโมต บูธ เสมือนหนึ่ง
ได้พบปะผู้แสดงสินค้าตัวจริงที่งาน

มาตรการส�าหรับผู ้เข้าชมงาน
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สะดวก รวดเร็ว เพียงลงทะเบียนครั้งเดียว เข้าชมได้ทุกงาน พร้อมอ�านวย
ความสะดวก ในการชมงานด้วยบริการแนะน�าผู้แสดงสินค้า “Match Me”  
และการสแกนบัตรชมงานแทนนามบัตรด้วยแอป EMPERIA
Pre-register your visit once and gain access to every 
co-located show. Convenient with “Match Me” service 
recommending the right Exhibitors and talk business without 
namecards with EMPERIA.

เพียงสแกน คิวอาร์โค้ด 
เพ่ือการลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้า

Manufacturing Expo NEPCON Thailand FacTech

 ชมงานสะดวก เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์
Easy Online Pre-registration

พิเศษสุดกับบริการแนะน�า 10 รายชื่อผู้แสดงสินค้าผ่านบริการ Match Me 
เพ่ือช่วยให้คุณชมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงระบุสินค้าที่คุณสนใจในขณะ
การลงทะเบียนเข้าชมงาน ทั้งออนไลน์และที่งาน
Effectively plan your visit on-site with our special service “Match 
Me” which matches you with 10 recommended exhibitors. Simply 
tell us your product of interest during your registration online and 
at the show.

Meet Right Exhibitors with Match Me

เพ่ิมโอกาสพบผู้ขายที่ใช่
ผ่าน Match Me

พอร์ทัลจัดซื้อจัดหา
สินค้าออนไลน์
Online Sourcing Portal
คน้หาเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งมอืทีค่ณุตอ้งการได้
อยา่งสะดวกสบายผ่านเวบ็ไซต์ 
www.manufacturing-expo.com 
หากคณุพบสนิคา้ทีค่ณุสนใจและตอ้งการพูดคยุ
กบัผูจ้�าหนา่ย เพียงคลกิทีปุ่่ม “Inquiry” และให้
ขอ้มูลกบัเราไว ้เราจะเชือ่มตอ่คณุกบัผูจ้�าหนา่ย
สนิคา้นัน้

Conveniently search for the machinery 
or tools you want on 
www.manufacturing-expo.com 
Once you see the product you are  
interested in, simply click the “inquiry”  
button to leave us your details, and 
we will connect you with the product 
supplier.

ติดต่อธุรกิจง่ายดาย
ไม่ต้องใช้นามบัตร 
ด้วยแอปพลิเคชั่น 
“EMPERIA”

Get in Touch More Easily 
with EMPERIA

ขอ้มูลของผูช้มงานทีล่งทะเบียนไวจ้ะสง่ถึงผูแ้สดงสนิคา้เมือ่
สแกนคิวอารโ์ค้ดบนบตัรเข้างาน และภายหลงัจบงาน ผูช้ม
งานกจ็ะไดร้บัอเีมลรายงานชือ่บธูทีไ่ดเ้ขา้ชม การติดตอ่เจรจา
ธรุกจิจึงสะดวกสบายกวา่ทีเ่คย

Discuss business smoothly without the need for 
business cards through “EMPERIA” application. 
The visitors’ contact details provided during 
the registration process will be retrieved when 
exhibitors scan the QR code on their badges. After 
the event, visitors will receive a summary email of 
the booths they visited during the show, so keeping 
in touch will be more convenient than ever.

ลงทะเบียนล่วงหน้าแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 5 ท่านขึ้นไป
รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้:
• รับบัตรเข้าชมงานได้ทันทีที่หน้างาน
• รบัสูจบิตัรของงานฟรใีนรปูแบบดจิทิลั (i-Directory)
 มูลคา่ 1,000 บาท 
• จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และข่าวอุตสาหกรรมส่ง
 ตรงทางอีเมล

Pre-register as an individual visitor or as a 
group and be entitled to the following privileges:
• Fast entry. Pick up your badge at “Badge 
 Printing” counter or “Group Visitors” counter 
 without waiting in a long queue.
• A complimentary digital Show Directory 
 (i-Directory) worth 30 USD.
• Complimentary industry news emailed to your inbox.

ลงทะเบียนครัง้เดยีว เขา้ชมได้ทุกงาน
Register Once, Enter All Shows

For more information
 +66 2686 7222  manufacturing-expo@rxtradex.com  @me_expo  manufacturingexpopage  www.manufacturing-expo.com

https://www.manufacturing-expo.com/en-gb/for-visitors/pre-register-to-visit.html
https://www.manufacturing-expo.com/en-gb/for-visitors/pre-register-to-visit.html
https://webapp.reedtradex.co.th/regisonline/register/Visitor?show=NEP22
https://webapp.reedtradex.co.th/regisonline/register/Visitor?show=FTC22

	www.manufacturing-expo.com



