วันที่ 9 มีนาคม 2561
เรื่ อง
ขอเรี ยนเชิญร่ วมทาข่าวในพิธีมอบรางวัล “CAR & BIKE OF THE YEAR 2018”
เรี ยน
สื่อมวลชนทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการ
ด้ว ยนิ ต ยสารกรั ง ด์ป รี ซ์ และนิ ตยสารมอเตอร์ ไซค์ ในเครื อบริ ษ ัท กรั งด์ปรี ซ์ อิน เตอร์ เนชั่น แนล จากัด
(มหาชน) และผูจ้ ดั งาน บางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 จัดพิธีมอบรางวัลรถยอดเยีย่ มแห่งปี ‘ Car of The
Year 2018’ และงานมอบรางวัลมอเตอร์ ไซค์ยอดเยี่ยมแห่ งปี ‘Bike of The Year 2018’ ซึ่งจัดต่อเนื่ องมาสู่ ปีที่ 20 โดยได้เฟ้น
หาสุ ดยอดรถคุณภาพจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตฯ ซึ่งนอกจากจะเป็ นบททดสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อคัดสรรรถที่ดีที่สุดใน
ประเภทต่ างๆ แล้ว ยังเป็ นรางวัล ที่ ส ะท้อ นให้เห็ น ถึงการยกระดับ ความเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี เพื่ อแสดงศัก ยภาพ
ความก้าวหน้าของการออกแบบ และการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย รวมถึงรถยนต์นาเข้าจากต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็ นเครื่ องยืนยันและการันตีคุ ณภาพมาตรฐานยานยนต์ โดยผูจ้ ดั งานฯ มุ่งหวังให้
เป็ นการกระตุน้ และผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นต่อไปในทุกด้าน
คณะผูจ้ ัด งานฯโดยฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ ใคร่ ข อเชิ ญ ท่ านสื่ อ มวลชน ร่ ว มทาข่ าวและเป็ นสัก ขี พยานใน
พิธีมอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR 2018 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ อง
เดอะ พอร์ ทอล บอลรูม อาคาร เดอะ พอร์ ทอล ชั้น 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะได้รั บเกี ยรติ จากท่ านสื่ อมวลชนด้ว ยดี ด ังเช่น ที่ ผ่านมา และขอขอบพระคุ ณ มา ณ
โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ทิพย์รัตน์ ชูทองเจริ ญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
สอบถามและยืนยันร่ วมงานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณอ้อ 084-075-4717

กาหนดการ
พิธีมอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR 2018
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
ณ ห้ อง เดอะ พอร์ ทอล บอลรูม
อาคาร เดอะ พอร์ ทอล ชั้น 4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ลงทะเบียน
ประธานในพิธี
คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาถึง
พิธีกร กล่าวต้อนรับ
คุณอโณทัย เอีย่ มลาเนา ประธานจัดงาน CAR & BIKE OF THE YEAR 2018
กล่าวรายงาน
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์
กล่าวรายงาน
และเชิญชม VDO PRESENTATION
ขอเรี ยนเชิญประธานในพิธี คุณพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดี
เริ่ มพิธีมอบรางวัล
พิธีกรกล่าวขอบคุณ ผูม้ อบรางวัล บริ ษทั รถและแขกทุกท่าน
ดร.ปราจิน เอีย่ มลาเนา ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์
ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกผูม้ ีเกียรติที่มาร่ วมงาน
พีธีกรกล่าวเชิญแขกผูม้ ีเกียรติร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็ นเกียรติในงาน
เสร็ จพิธี
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