PRESS RELEASE : The 42nd Bangkok International Motor Show
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42 พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ
34 ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยกทัพร่วมงาน-วางมาตรการเข้มป้ องกันโควิด-19
บริษัท กรังด์ปรีซ ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอก
อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีคา่ ยรถยนต์-รถจักรยานยนต์ชนั้ นําเข้าร่วมงานมากกว่า 34 แบรนด์บนพืน้ ที่
กว่า 170,960 ตารางเมตร พร้อมนําเสนอโซนพิเศษ Smart EV City ตอบสนองไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตคน
ยุคใหม่ และจัดเตรียมมาตรการด้านสุขอนามัยตามข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42 จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็ นสุข”
หรือ “Shaping the Next Chapter” จากการที่วิกฤตการณ์โรคระบาดที่สง่ ผลต่อไลฟ์ สไตล์ ความเป็ นอยู่
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชดั ทําให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับใช้กบั พฤติกรรมในชีวิตประจําวันรวมถึงแนวคิด วิสยั ทัศน์ การจัดการรักษา
และฟื ้ นฟูเศรษฐกิจในประเทศ พัฒนา ปรับปรุง เรียนรูท้ ่ีจะอยูอ่ ย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตอย่างเป็ นสุข
ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรังด์ปรีซ ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42 เปิ ดเผยว่า “จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย และทั่วโลกในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปี ท่ี
ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่
ถือเป็ นหนึ่งในฐานการผลิตสําคัญของบริษัทรถยนต์ชนั้ นําระดับโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ดว้ ยความ
ร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐ

และเอกชนในการรับมือวิกฤตโรคระบาดครัง้ นี ้

ทําให้ความเชื่อมั่นทางด้าน

เศรษฐกิจภายในประเทศไทยเริ่มมีสญ
ั ญาณที่ดีในการฟื ้ นตัวพร้อมการเริ่มต้นฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ในประเทศไทยเมื่อไม่ก่ีวนั ก่อนหน้านี”้
“ทําให้ปีนีจ้ ะเป็ นอีกครัง้ ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ จะมีสว่ นสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการที่มีบริษัทรถยนต์ชนั้ นํา และบริษัทจักรยานยนต์ ตอบรับเข้า
ร่วมงานกว่า 34 บริษัท บนพืน้ ที่จดั แสดง 170,960 ตารางเมตร เป็ นการยืนยันได้อีกครัง้ ว่างานบางกอก
อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เป็ นงานแสดงรถยนต์ชนั้ นําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดร.ปราจิน
กล่าว
บริษัทรถยนต์ และจักรยานยนต์ท่ีเข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42
ได้แก่ Ford, BMW, MINI, Suzuki, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, Mazda, Hyundai,
Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu, Mitsubishi,
Porsche , Bentley, Volvo, Kia, Subaru, Hyundai Truck& Bus, TAKANO, AP Honda, Suzuki Moto,
Yamaha, Harley-Davidson, BAJAJ, KTM และ Husqvarna
นอกจากนีจ้ ะมีการเพิ่มโซน Smart EV City เพื่อนําเสนอความเป็ นเมืองแห่งอนาคตตอบสนองไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวิตของยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลาย รวมทัง้
เอือ้ ต่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ โดยผูเ้ ข้าชมงานจะได้พบนวัตกรรมยานยนต์ รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า นวัตกรรมสินค้าอุปกรณ์ส่งิ ประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย
รวมถึงโซน GLAMPING ที่เป็ นไลฟ์ สไตล์สาํ หรับคนที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยว สัมผัสชีวิตกับธรรมชาติ
แต่ยงั คงต้องการความสะดวกสบาย

ที่ผเู้ ข้าชมงานจะได้สมั ผัสกับโซนแสดงรถยนต์พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์

อํานวยความสะดวกสําหรับการตัง้ แคมป์ ภายในรถยนต์
สําหรับมาตรฐานการคัดกรองผูเ้ ข้าชมเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการบริษทั กรังด์ปรีซฯ์ และรองประธานจัด
งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เปิ ดเผยว่าจําเป็ นต้องขอความร่วมมือผูเ้ ข้าชมงานทุกคนสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นฮอลล์จดั แสดง และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พน่ มือทําความสะอาดทุกครัง้
ก่อนเข้าไปทดลองนั่งรถยนต์เหมือนการจัดงานในปี ท่ีผา่ นมา
คุณจาตุรนต์ เปิ ดเผยว่า “การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในปี นีจ้ ะมีการเพิ่ม
ระยะห่างของแต่ละบูธ เพื่อขยายพืน้ ที่ทางเดินให้กว้างขึน้ จากเดิมเป็ นการลดความแออัดขณะเข้าชมงาน
โดยมีการกําหนดมาตรการให้เป็ นไปตามการจัดงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตรงตามมาตรการทาง
สาธารณสุข และศบค. กําหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงอยูบ่ นบรรทัดฐาน Amazing Thailand Safety &
Health (SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กบั ผูร้ ว่ มออก
งาน และผูเ้ ข้าชมงานรูส้ กึ ปลอดภัย”
ในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงไลฟ์ สไตล์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่กาํ ลังเปลี่ยนผ่านเข้าสูส่ งั คม
ยุคดิจิทลั ทางผูจ้ ดั งานฯ ได้พฒ
ั นารูปแบบการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้ทงั้ ผูเ้ ข้าร่วมงาน และผู้
เข้าชมงานด้วยการนําเสนอแอปพลิเคชั่น “Car Buddy by GPI” เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าชมงาน
และจัดทําฐานข้อมูลผูเ้ ข้าชมงานเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างตรงตาม
เป้าหมายมากยิ่งขึน้
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลําเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ ารบริษัท กรังด์ปรีซฯ์ และรองประธานจัดงาน
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ กล่าวว่า “สําหรับแอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI เป็ นอีกหนึ่ง
บริการรู ปแบบใหม่ของบริษัท กรังด์ปรีซฯ์ ที่ถกู พัฒนาขึน้ เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูเ้ ข้าชมงานบางกอก
อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ทงั้
ข้อมูลศูนย์บริการ อูซ่ อ่ มรถ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน การค้นหาข้อมูล แนะนําการดูแลรักษารถยนต์ดว้ ย
ตัวเอง พร้อมทัง้ รวบรวมโปรโมชั่นของบริษัทรถยนต์ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยให้ผทู้ ่ีกาํ ลังมองหารถยนต์รุน่
ใหม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึน้ โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาค้นหาในหลายเว็บไซต์เหมือนในอดีต เพียงเข้ามาใน
Car Buddy by GPI แอปพลิเคชั่นเดียวเท่านัน้ ”

สําหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 จัดขึน้ ทีช่ าเลนเจอร์ ฮอลล์
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 โดยเปิ ดให้เข้าชมงานเวลา
12.00-22.00น. ราคาบัตรเข้าชมงาน 100 บาท รับสิทธิ์ได้รับรางวัลรถยนต์ฟอร์ด เอเวอร์เรส
รถปิ คอัพฟอร์ด เรนเจอร์ และรถจักรยานยนต์ รวมมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เพียงตอบคําถาม
จากการสแกนคิวอาร์โคดด้านหลังบัตร
กําหนดการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42:
• วันแขกพิเศษ V.I.P Day: วันจันทร์ท่ี 22 มีนาคม 2564
• วันสื่อมวลชน Press Day: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
• วันสําหรับประชาชนทั่วไป: วันพุธที่ 24 มีนาคม–4 เมษายน 2564 (รวมระยะเวลา 12 วัน)
วันธรรมดา เปิ ดให้เข้าชมงานตัง้ แต่เวลา 12.00 – 22.00 น.
วันหยุด เปิ ดให้เข้าชมงานตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น.
สถานที่จดั งาน: อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

PRESS RELEASE: The 42nd Bangkok International Motor Show
The 42nd Bangkok International Motor Show, Another Economy Stimulus
34 Car and Motorcycle Companies Confirmed – With Intensive COVID-19 Preventive Measures
Applied
Grand Prix International Public Company Limited (GPI) is ready for the 42nd Bangkok
International Motor Show, which will be held from 24 March to 4 April 2021 at Challenger Hall,
IMPACT Muang Thong Thani. More than 34 car and motorcycle companies have confirmed their
participation in the exhibition space of over 170,960 square meters. This year, visitors will witness
the new special zone dubbed “Smart EV City” that features the lifestyles of new generation people.
The application of strict COVID-19 preventive measures in conformity with government policy will
be carried out for the utmost public hygiene.
The 42nd Bangkok International Motor Show is organized under the theme concept of
“Shaping the Next Chapter”. The epidemic crisis has caused impacts significantly on people's
lifestyles and social responsibilities, which leads to the development of innovations and
technologies to suit the new way of everyday life. Novel visions and conceptual ideas are the
consequences of improvement to restore the nation's economy for public wellness and living
quality.
Dr. Prachin Eamlumnow, CEO of GPI and the Chairman of the 42nd Bangkok International
Motor Show said, “It has been over a year now that the outbreak of COVID-19 epidemic hit
Thailand and all over the world. This has inevitably caused an impact to the entire economy of
Thailand including the automotive industry, in which Thailand is a world-class production hub of
many renowned brands. However, with the strong collaboration between the government and
private sectors to fight against this crisis, the sign for economic recovery finally shines, especially
now that COVID-19 vaccination has already rolled out in Thailand a few days ago.”

“So, this year, Bangkok International Motor Show will play a vital role in propelling
Thailand’s economy. The exhibition space of 170,960 square meters, packed with more than 34
participating car and motorcycle companies is the proof that Bangkok International Motor Show
is one of the greatest automotive shows in South East Asia.”, Dr. Prachin added.
The participating car and motorcycle companies of the 42nd Bangkok International Motor
Show are Ford, BMW, MINI, Suzuki, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, Mazda,
Hyundai, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu,
Mitsubishi, Porsche, Bentley, Volvo, Kia, Subaru, Hyundai Truck& Bus, TAKANO, AP Honda,
Suzuki Motorcycle, Yamaha, Harley-Davidson, BAJAJ, KTM and Husqvarna
Smart EV City is the new zone that has been specially designed to represent a theme of
a futuristic city that responds to the modern-day lifestyle where demand for a product serving
multi-purposes of usage and able to ease one’s life is the new trend. Visitors will experience
automotive innovations, electric motorcycles, electric scooters as well as other innovative
products and cutting-edge technology in this zone.
Moreover, everyone is invited to visit the GLAMPING zone, another lifestyle zone featuring
vehicles equipped with camping gear that facilitate recreational travelers. Those who fond of
camping and spend life with nature will love this area.
Regarding the standard measures of visitors screening in order to prevent the spread of
COVID-19 for the safety of all, Mr. Jaturont Komolmis, COO of GPI and the Vice Chairman of the
42nd Bangkok International Motor Show revealed that it is necessary to ask for the kind
collaboration from all visitors to wear a face mask at all time when visiting the show and to always
have their hands cleaned with hand sanitizer before getting into an exhibited car as same as last
year.

Mr. Jaturont also said, “The gangway width between each booth and the main walkway
will be expanded to reduce congestion of the venue. To increase the confidence of automotive
companies and visitors, the 42nd Bangkok International Motor Show obtains “Amazing Thailand
Safety and Health Administration” (SHA) certification from the Tourism Authority of Thailand, thus
this year the COVID-19 preventive measures will be strictly applied as usual to meet the New
Normal way of life and to go in line with the policy given by the Ministry of Public Health and the
Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA).”
The world is moving fast, so does consumers’ behavior amid the upcoming digital society
era. The organizer has developed the mobile application called “Car Buddy by GPI” to enhance
the service for exhibitors and visitors. This application will help setting up visitor database and
allow us to analyze visitor behavior in order to serve their needs in a more efficient way.
Mr. Peeraphong Eamlumnow, COO of GPI and the Vice Chairman of the 42nd Bangkok
International Motor Show said, “Car Buddy by GPI application is another service developed by
GPI to facilitate and enhance visitors’ experience when visiting Bangkok International Motor Show.
The application also features as a hub for searching information about the car including car
maintenance, service center, repair garage, roadside assistance, search tool, DIY maintenance
as well as campaigns and promotions from various car companies. Thus, when it comes to buying
a car, making a decision is easier than never using only one app, Car Buddy by GPI.”
The 42nd Bangkok International Motor Show will be held at Challenger 1-3, IMPACT Maung
Thong Thani, from 24th March 2021 to 4th April 2021, at 12.00-22.00 hrs. on weekdays, and 11.0022.00 hrs. on weekends and holidays. The ticket price is 100 Baht. Every purchased ticket will
have a chance to win a Ford Everest, a Ford Ranger, and motorcycles that worth more than 2.7
million Baht, requiring the ticket holder to scan the QR code on the ticket and complete the
questionnaire.

Schedule of the 42nd Bangkok International Motor Show
V.I.P Day
: Monday 22nd March 2021
Press Day
: Tuesday 23rd March 2021
Public Days
: Wednesday 24th March – Sunday 4th April 2021; Total 12 Days
Weekdays, from 12.00 to 22.00 hrs.
Weekends & Holidays, from 11.00 to 22.00 hrs.
Venue
: Challenger 1-3, IMPACT, Muang Thong Thani

