
 

 
 

 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) ประกาศความพร้อมงาน “บางกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล 

มอเตอร์โชว์ คร้ังที่ 40” (The 40th Bangkok International Motor Show 2019) ภายใต้แนวคิด “สนุทรีย

ภาพทางอารมณ์” หรือ “ENJOYMENT OF AUTOMOBILES” ที่จะจัดขึน้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 

เมษายน 2562 ณ อมิแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) ในฐานะประธานจดังาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 40 เปิดเผยว่า ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา ‚งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว”์ ไดก้ารยอมรับในระดบันานาชาติวา่เป็น

การจดัแสดงนวตักรรมยานยนต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีผูป้ระกอบการชั้นน า

ในอุตสาหกรรมยานยนตต่์างใหก้ารยอมรับพร้อมแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้ร่วมงานเป็นประจ าทุกปี   

โดยการตอบรับเข้าร่วมงานของในปีน้ีมีแบรนด์รถยนต์ชั้ นน าจ านวน 33 ราย และแบรนด์

รถจกัรยานยนตอี์กจ านวน 14 ราย นอกจากนั้นในปีน้ียงัไดรั้บความสนใจจาก McLaren แบรนด์รถสปอร์ต 

ระดับโลก น ายนตรกรรมเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ส่ิงน้ียืนยนัได้ถึง

ความส าคญัของงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 40 ในการเป็นส่วนหน่ึงของการ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์รวมถึงผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยในระดบัภูมิภาคไดเ้ป็น

อยา่งดี  

ส าหรับแบรนด์รถยนต์เขา้ร่วมงานประกอบด้วยแบรนด์สัญชาติญ่ีปุ่น Toyota, Lexus, Nissan, 

Honda, Mitsubishi, Isuzu, Mazda, Subaru, Suzuki แบรนด์รถเกาหลี 2  ค่าย คือ KIA, Hyundai แบรนด์รถ

ยุโรปและรถอเมริกนั เช่น Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Chevrolet, Ford, Jaguar, Land Rover, 

Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Maserati, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, Volvo พร้อมดว้ยแบรนด์

ผูจ้  าหน่ายรถไฟฟ้าอยา่ง FOMM, MIND ส่วนค่ายรถจกัรยานยนตเ์ขา้ร่วมทั้งหมด 14   แบรนด์ อาทิ Honda, 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, Vespiario, GPX ฯลฯ  

ในปีน้ียงัเป็นโอกาสพิเศษ “ฉลองครบรอบ 40 ปี งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว”์ 

นอกจากผูเ้ขา้ร่วมชมงานจะไดพ้บกบัยนตรกรรมรุ่นใหม่ท่ีค่ายรถยนตน์ ามาจดัแสดงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 

40 ปี ภายในงานอยา่งมากมายแลว้ ทางผูจ้ดังานยงัเตรียมพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการพาทุกท่านยอ้นร าลึกไปยงั



 

 
 

อดีตเพื่อสัมผสักบับรรยากาศบอกเล่าความเป็นมาและการเติบโตของการจดังานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 

มอเตอร์โชว ์ตั้งแต่คร้ังแรก ณ สวนลุมพินี ในปี พ.ศ.2522 จนมาถึงปัจจุบนั  

 

และในการจัดงานในปีน้ีต้องขอขอบคุณราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย, สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย สมาคมช้ินส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถ

มอเตอร์ไซค ์และบริษทั อิมแพค็ เอ็กซิบิชัน่ เมเนจเมน้ท ์จ ากดั ท่ีให้การสนบัสนุนในการจดังานเป็นอยา่งดี
เสมอมา 

นายจาตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) รองประธานจดังาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 40 เปิดเผย

ว่า งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ในปีน้ี จดัข้ึนภายใตแ้นวคิด ‚สนุทรียภาพทางอารมณ์‛ 

หรือ ‚ENJOYMENT OF AUTOMOBILES” โดยตอ้งการส่ือสารให้ผูเ้ขา้ร่วมชมงานได้สัมผสัถึงการ

ออกแบบของยนตรกรรมยุคใหม่ผ่านอุปกรณ์อ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเช่ือมต่อระหว่าง

นวตักรรมยานยนตแ์ละผูข้บัข่ีเพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนั  

งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ยงัคงเป็นงานจดัแสดงรถยนต์งานแรกของประเทศ

ไทยท่ีสามารถรักษามาตรฐานและคงความเป็นผูน้ าในงานจดัแสดงรถยนตม์าอยา่งต่อเน่ืองกวา่ 40 ปี     อีก

ทั้งยงัเป็นดชันีช้ีวดัส าคญัต่อการกระตุน้อุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยให้มีความคึกคกัตั้งแต่  ไตร

มาสแรกของปี แมพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั จะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงดว้ยการหนัไปใชว้ิธี     ซ้ือ-

ขาย สินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มากข้ึน แต่ส าหรับรถยนตพ์บวา่ผูบ้ริโภคยงัคงตอ้งการ       สัมผสั

สินคา้ตวัจริงก่อนการตดัสินใจสุดทา้ยเพื่อซ้ือรถยนตรุ่์นนั้น ๆ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อจ านวน      ผูเ้ขา้

ชมงาน 

โดยในปีท่ีผา่นมา ผูเ้ขา้ร่วมชมงานตลอดระยะเวลา 12 วนั มีจ านวน 1,620,000 คน ซ่ึงคาดวา่ปีน้ีจะ

มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ปีก่อน เพราะมีโอกาสในการตดัสินใจและมีทางเลือกหลากหลายภายในงานเดียว อีกทั้ง

ยงัดึงดูดความสนใจ ดว้ยการจดัแสดงรถยนตต์น้แบบสุดล ้าสมยั พร้อมดว้ยการแนะน ารถยนตรุ่์นใหม่ภายใน

งานไม่นอ้ยกว่า10 รุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มรถพลงังานทางเลือกเช่น EV, ไฮบริด, ปลัก๊-อิน ไฮบริด ท่ีจะถูก



 

 
 

น ามาจดัแสดงจากหลายค่ายเพื่อให้สอดคล้องกบัทิศทางการสนับสนุนของภาครัฐท่ีต้องการผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต  ทั้งน้ี นโยบายของแต่ละค่ายรถยนตต่์างน าเสนอ 

 

 

แคมเปญเง่ือนไขพิเศษต่างๆ ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์เพื่อเป็นการกระตุน้ตลาด

รถยนตใ์นประเทศใหโ้ตข้ึนอีกดว้ย 

ภาพรวมของการจัดงานในส่วนของการจัดสรรพื้นท่ีบูธหลักอย่างรถยนต์และจักรยานยนต ์

ผูป้ระกอบการยงัให้ความสนใจเขา้จบัจองอย่างคบัคัง่ แมใ้นส่วนพื้นท่ีของอุปกรณ์ประดบัยนต์ต่าง ๆ จะ

ลดลงจากเดิมประมาณ 40% เพราะการหดหายไปของกลุ่มธุรกิจรายยอ่ยของไทยท่ีเร่ิมหนัไปขายสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์มากข้ึน แต่ก็ไม่ไดส่้งผลกระทบมากนกั โดยบริษทัยงัมีรายไดใ้นการจดังานเติบโตเพิ่มข้ึน

จากปีท่ีผา่นมาประมาณ 1.17% 

นอกจากนั้นในฐานะผูจ้ดังาน ยงัคงเดินหน้าพฒันาการจดังานให้มีมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ดว้ย

การจดัท าพื้นท่ีการทดสอบเฉพาะรถยนต์เอสยูวีเพิ่มข้ึนมาอีก 1 สนาม เพื่อตอบรับต่อการเติบโตและความ

นิยมของผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสนใจต่อรถยนตใ์นกลุ่มเอสยวูเีพิ่มมากข้ึน  

ส าหรับราคาจ าหน่ายบตัรเขา้ชมงานยงัคงราคาเดิม 100 บาท พร้อมแคมเปญ ‘ซ้ือบตัรเขา้ชมงาน ลุน้

รับรถ’ ท่ีผู ้จ ัดฯ เตรียมมอบโชคให้ผู ้ชมเป็นประจ าทุกปี พร้อมของรางว ัลใหญ่อย่างรถยนต์และ

รถจกัรยานยนตร์วมมูลค่ากวา่ 3,500,000 บาท โดยผูท่ี้ซ้ือบตัรและตอ้งการร่วมชิงโชคสามารถลงทะเบียนท่ี

หนา้งาน พร้อมตอบแบบสอบถามผา่นหนา้เวป็ไซด ์www.bangkok-motorshow.com  

ทางผูจ้ดังานฯ ยงัมีการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ชมงานมาก

ยิง่ข้ึน โดยไดร่้วมมือกบัธนาคารกสิกรไทยในการขายบตัรเขา้ชมงานราคาพิเศษส าหรับลูกคา้ธนาคารกสิกร

ไทยผา่นช่องทางออนไลน์แอพพลิเคชัน่ K-PLUS ส าหรับผูท่ี้ซ้ือบตัรล่วงหนา้กบัโปรโมชัน่ 40 วนั 40 บาท 

โดยเร่ิมจ าหน่ายแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ ถึง 26 มีนาคม 2562  

ส าหรับผูล้งทะเบียนผา่นแอปพลิเคชัน่พร้อมกรอก e-Ticket Code ท่ีอยูด่า้นหลงับตัรลงไป ท่านจะ

ไดรั้บรหสั e-Ticket จากแอปพลิเคชัน่ Car Buddy by GPI ส าหรับแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้ชมงานฟรี  ทั้งน้ี

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอแนะน าให้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนล่วงหนา้ โดยบตัรอภินนัทนาการนั้น

http://www.bangkok-motorshow.com/


 

 
 

จะสามารถใช้ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม จนถึง 7 เมษายน 2562 ส าหรับผูเ้ขา้ชมงานจากแอปพลิเคชัน่ Car 

Buddy by GPI ยงัมีสิทธ์ิร่วมลุน้ชิงรางวลัใหญ่ภายในงานไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

 

พร้อมกนัน้ี จากการรุกรุกเขา้สู่ธุรกิจจดัการแข่งขนั ‘eRacing Sport’ อย่างเต็มตวั ภายในงานยงั

เตรียมเปิดตวัการแข่งขนัเกมส์แข่งรถออนไลน์ ‘GT Sport’ ซ่ึงจ าลองสนามแข่งขนัจริงมาอยู่ในเกมส์      

ภายในงาน The 40th Bangkok International Motor Show พร้อมวางแผนจดัการแข่งขนัอยา่งต่อเน่ืองตลอด

ทั้งปีเพื่อคน้หาแชมป์ประเทศไทยเป็นตวัแทนแข่งขนัระดบัทวปีและชิงแชมป์โลก 

 

งานบางกอก อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังที่ 40 จัดขึน้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7เมษายน 

2562 รวม 12 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติม  www.bangkok-

motorshow.com 

 

 

 


