
 

 
 
 

PRESS RELEASE : The 42nd Bangkok International Motor Show 

บางกอก อินเตอรเ์นช่ันแนล มอเตอรโ์ชว ์คร้ังที ่42 พร้อมกระตุ้นเศรษฐกจิ 

34 ค่ายรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตย์กทพัร่วมงาน-วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19  

 

 บรษัิท กรงัดป์รีซ ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ประกาศความพรอ้มการจดังานบางกอก 

อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ครัง้ท่ี 42 ระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 ท่ีชาเลนเจอร ์ฮอลล ์  

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีคา่ยรถยนต-์รถจกัรยานยนตช์ัน้นาํเขา้รว่มงานมากกวา่ 34 แบรนดบ์นพืน้ท่ี

กวา่ 170,960 ตารางเมตร พรอ้มนาํเสนอโซนพิเศษ Smart EV City ตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตคน      

ยคุใหม ่ และจดัเตรียมมาตรการดา้นสขุอนามยัตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานรฐัอยา่งเครง่ครดัเพ่ือปอ้งกนั

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 

 งานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแล มอเตอรโ์ชว ์ครัง้ท่ี 42 จดัขึน้ภายใตแ้นวคิด “วิถีชีวิตใหม ่ใจเป็นสขุ” 

หรือ “Shaping the Next Chapter” จากการท่ีวิกฤตการณโ์รคระบาดท่ีสง่ผลตอ่ไลฟ์สไตล ์ ความเป็นอยู ่

และบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตา่งๆ ตอ่สงัคมอยา่งเห็นไดช้ดั ทาํใหเ้กิดการพฒันานวตักรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือนาํมาปรบัใชก้บัพฤตกิรรมในชีวิตประจาํวนัรวมถึงแนวคิด วิสยัทศัน ์การจดัการรกัษา 

และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจในประเทศ พฒันา ปรบัปรุง เรียนรูท่ี้จะอยูอ่ยา่งปลอดภยั และใชชี้วิตอยา่งเป็นสขุ 

 ดร.ปราจิน เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารบรษัิท กรงัดป์รีซ ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

(มหาชน) ในฐานะประธานจดังานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ ครัง้ท่ี 42 เปิดเผยวา่ “จาก

สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย และทั่วโลกในชว่งระยะเวลากวา่ 1 ปีท่ี

ผา่นมา สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย รวมถึงอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยท่ี

ถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสาํคญัของบรษัิทรถยนตช์ัน้นาํระดบัโลกอยา่งไมอ่าจหลีกเล่ียงได ้ แตด่ว้ยความ

รว่มแรงรว่มใจของภาครฐั และเอกชนในการรบัมือวิกฤตโรคระบาดครัง้นี ้ ทาํใหค้วามเช่ือมั่นทางดา้น



 

 
 
 

เศรษฐกิจภายในประเทศไทยเริ่มมีสญัญาณท่ีดีในการฟ้ืนตวัพรอ้มการเริ่มตน้ฉีดวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควิด-

19 ในประเทศไทยเม่ือไมก่ี่วนัก่อนหนา้นี”้  

 “ทาํใหปี้นีจ้ะเป็นอีกครัง้ท่ีงานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ จะมีสว่นสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการท่ีมีบรษัิทรถยนตช์ัน้นาํ และบรษัิทจกัรยานยนต ์ ตอบรบัเขา้

รว่มงานกวา่ 34 บรษัิท บนพืน้ท่ีจดัแสดง 170,960 ตารางเมตร เป็นการยืนยนัไดอี้กครัง้วา่งานบางกอก 

อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์เป็นงานแสดงรถยนตช์ัน้นาํของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ ดร.ปราจิน 

กลา่ว 

บรษัิทรถยนต ์ และจกัรยานยนตท่ี์เขา้รว่มงานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ ครัง้ท่ี 42 

ไดแ้ก่ 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  

นอกจากนีจ้ะมีการเพิ่มโซน Smart EV City เพ่ือนาํเสนอความเป็นเมืองแหง่อนาคตตอบสนองไลฟ์

สไตลก์ารใชชี้วิตของยคุปัจจบุนัท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดห้ลากหลาย รวมทัง้

เอือ้ตอ่การใชชี้วิตท่ีสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ โดยผูเ้ขา้ชมงานจะไดพ้บนวตักรรมยานยนต ์ รถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้า สกู๊ตเตอรไ์ฟฟ้า นวตักรรมสินคา้อปุกรณส์ิ่งประดษิฐ์ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

รวมถึงโซน GLAMPING ท่ีเป็นไลฟ์สไตลส์าํหรบัคนท่ีช่ืนชอบการทอ่งเท่ียว สมัผสัชีวิตกบัธรรมชาติ 

แตย่งัคงตอ้งการความสะดวกสบาย ท่ีผูเ้ขา้ชมงานจะไดส้มัผสักบัโซนแสดงรถยนตพ์รอ้มติดตัง้อปุกรณ์

อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการตัง้แคมป์ภายในรถยนต ์ 

สาํหรบัมาตรฐานการคดักรองผูเ้ขา้ชมเพ่ือความปลอดภยัดา้นสขุภาพจากการแพรร่ะบาดของเชือ้

ไวรสัโควิด-19 คณุจาตรุนต ์โกมลมิศร ์ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการบรษัิท กรงัดป์รีซฯ์ และรองประธานจดั

งานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ เปิดเผยวา่จาํเป็นตอ้งขอความรว่มมือผูเ้ขา้ชมงานทกุคนสวม



 

 
 
 

หนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นฮอลลจ์ดัแสดง และใชส้เปรยแ์อลกอฮอลพ์น่มือทาํความสะอาดทกุครัง้

ก่อนเขา้ไปทดลองนั่งรถยนตเ์หมือนการจดังานในปีท่ีผา่นมา  

คณุจาตรุนต ์ เปิดเผยวา่ “การจดังานบางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ ในปีนีจ้ะมีการเพิ่ม

ระยะหา่งของแตล่ะบธู เพ่ือขยายพืน้ท่ีทางเดินใหก้วา้งขึน้จากเดมิเป็นการลดความแออดัขณะเขา้ชมงาน 

โดยมีการกาํหนดมาตรการใหเ้ป็นไปตามการจดังานแบบชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) ตรงตามมาตรการทาง

สาธารณสขุ และศบค. กาํหนดอยา่งเครง่ครดั รวมถึงอยูบ่นบรรทดัฐาน Amazing Thailand Safety & 

Health (SHA) ของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่น และความมั่นใจใหก้บัผูร้ว่มออก

งาน และผูเ้ขา้ชมงานรูส้กึปลอดภยั” 

ในขณะท่ีความเปล่ียนแปลงไลฟ์สไตล ์ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีกาํลงัเปล่ียนผ่านเขา้สูส่งัคม

ยคุดจิิทลั ทางผูจ้ดังานฯ ไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหท้ัง้ผูเ้ขา้รว่มงาน และผู้

เขา้ชมงานดว้ยการนาํเสนอแอปพลิเคชั่น “Car Buddy by GPI” เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขา้ชมงาน 

และจดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ขา้ชมงานเพ่ือวิเคราะหพ์ฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งตรงตาม

เปา้หมายมากย่ิงขึน้ 

คณุพีระพงศ ์ เอ่ียมลาํเนา ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิารบรษัิท กรงัดป์รีซฯ์ และรองประธานจดังาน

บางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์กลา่ววา่ “สาํหรบัแอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI เป็นอีกหนึ่ง

บรกิารรูปแบบใหมข่องบริษัท กรงัดป์รีซฯ์ ท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ืออาํนวยความสะดวกกบัผูเ้ขา้ชมงานบางกอก 

อินเตอรเ์นชั่นแนล มอเตอรโ์ชว ์ รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางในการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัการดแูลรกัษารถยนตท์ัง้

ขอ้มลูศนูยบ์ริการ อูซ่อ่มรถ บรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉิน การคน้หาขอ้มลู แนะนาํการดแูลรกัษารถยนตด์ว้ย

ตวัเอง พรอ้มทัง้รวบรวมโปรโมชั่นของบรษัิทรถยนตไ์วอ้ยา่งครบถว้นเพ่ือชว่ยใหผู้ท่ี้กาํลงัมองหารถยนตรุ์น่

ใหมส่ามารถตดัสินใจไดง้่ายขึน้ โดยไมต่อ้งเสียเวลาคน้หาในหลายเว็บไซตเ์หมือนในอดีต เพียงเขา้มาใน 

Car Buddy by GPI แอปพลิเคชั่นเดียวเทา่นัน้” 



 

 
 
 

สาํหรับงานบางกอก อินเตอรเ์นช่ันแนล มอเตอรโ์ชว ์คร้ังที ่42 จัดขึน้ทีช่าเลนเจอร ์ฮอลล ์

1-3 อิมแพค็ เมืองทองธานี ระหว่างวันที ่24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 โดยเปิดให้เข้าชมงานเวลา 

12.00-22.00น. ราคาบัตรเข้าชมงาน 100 บาท รับสิทธิ์ได้รับรางวัลรถยนตฟ์อรด์ เอเวอรเ์รส         

รถปิคอัพฟอรด์ เรนเจอร ์ และรถจักรยานยนต ์ รวมมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เพยีงตอบคาํถาม   

จากการสแกนคิวอารโ์คดด้านหลังบัตร 

กาํหนดการจัดงานบางกอกอินเตอรเ์นช่ันแนล มอเตอรโ์ชว ์คร้ังที ่42:  

• วนัแขกพิเศษ V.I.P Day: วนัจนัทรท่ี์ 22 มีนาคม 2564 

• วนัส่ือมวลชน Press Day: วนัองัคารท่ี 23 มีนาคม 2564 

• วนัสาํหรบัประชาชนทั่วไป: วนัพธุท่ี 24 มีนาคม–4 เมษายน 2564 (รวมระยะเวลา 12 วนั)  

วนัธรรมดา เปิดใหเ้ขา้ชมงานตัง้แตเ่วลา 12.00 – 22.00 น. 

วนัหยดุ เปิดใหเ้ขา้ชมงานตัง้แตเ่วลา 11.00-22.00 น. 

สถานท่ีจดังาน: อาคารชาเลนเจอร ์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 11.00-
22.00 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  
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