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คุณจำตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธำนจัดงำน
บำงกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 39
สวัสดีครับ ท่านผูร้ ่ วมแถลงข่าว สื่ อมวลชน และ แขกผูม้ ีเกียรติทุกท่าน
สาหรับงานในปี นี้ ยังคงได้รับความร่ วมมือจากค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็ นอย่างดี
โดยมีจานวนค่ายรถยนต์เข้าร่ วมงานมากกว่า 30 แบรนด์ช้ นั นา และรถจักรยานยนต์กว่า 15 แบ
รนด์ดงั อีกทั้งได้มีผปู ้ ระกอบการรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบรนด์ใหม่เข้าร่ วมออกงานฯอีก
ด้วย รวมถึ ง การจัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า หรื อ Electric Vehicle ที่ ก าลังเป็ น
พลังงานอีกทางเลือกหนึ่ งที่นามาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็ นกระแสนิ ยมเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งานฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้า จึงได้จดั
พื้น ที่ ไว้สาหรับ แสดงถึ งเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยได้รับ
ความร่ วมมื อจากหลายภาคส่ วนด้วยกันทั้งในส่ วนของรัฐบาลและเอกชน รวมถึ งบู ธจัดแสดง
อุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ เครื่ องเสี ยงติดรถยนต์ และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ งจะทาให้ผูเ้ ข้าชม
งานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 39 ได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสิ นค้า
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
งานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ โชว์ นับเป็ นงานแรกของปี ที่ จะเป็ นดัชนี ช้ ี วดั
การกระตุ้น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้ มี ค วามคึ ก คัก ดัง นั้ นค่ า ยรถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์จึงพร้อมใจกันนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมลงทุนงบประมาณในการก่อสร้าง
และตกแต่งบูธให้ออกมาสวยงามตามมาตรฐานการจัดงานงานแสดงยนตรกรรมระดับโลก
สาหรับการจัดงานในปี นี้ นอกจากจะมี รถใหม่มาเปิ ดตัวในงานแล้ว ยังมี รถต้น แบบที่
พร้อมนาเสนอความล้ าสมัยทางด้านเทคโนโลยียานยนต์อย่างเต็มที่ รวมถึงอยากแนะนาให้ผเู ้ ข้า
ชมงานได้ลองชมการออกแบบของบูธต่าง ๆ ในงาน เพราะบางค่ายรถยนต์มีการทุ่มเงินหลักร้อย
ล้านในการจัดแสดงยนตรกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้

นับเป็ นเรื่ องน่าภาคภูมิใจของงานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอรโชว์ ที่ค่ายรถยนต์
กว่า 30 แบรนด์ช้ นั นาให้ความสาคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอด 39 ปี ในการจัดงาน ซึ่ งเราเชื่อมัน่ ว่าเรา
จะยังคงรักษามาตรฐานความเป็ นผูน้ าในการจัดงานแสดงยนตรกรรมมาตรฐานสากลที่ ยิ่งใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคอาเซี ยน
อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีว่า งานบางกอก อินเตอร์ เนชัน่ แนล มอเตอร์ โชว์ นับเป็ น
งานจัดแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มผูจ้ ดั งานใน
ระดับอาเซี ยนถึงความยิง่ ใหญ่และมีมาตรฐานการจัดงานเทียบชั้นระดับโลก อีกทั้งที่ผา่ นมากลุ่มผู ้
จัดงานในประเทศเพื่อนบ้าน และจากการตัวแทนจาหน่ ายแบรนด์รถยนต์ต่างๆทัว่ โลกได้ติดต่อ
ผ่านแบรนด์รถยนต์ภายในประเทศ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานเป็ นประจาทุกปี พร้อมทั้งยังมีการพูดคุย
ปรึ กษา ในเรื่ องของรู ปแบบการจัดงานแสดงรถยนต์ให้เป็ นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึงการเข้ามาลงทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย นัน่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความ
เป็ นเบอร์ ห นึ่ งในการจัดงานแสดงรถยนต์ระดับ อาเซี ยน และมาตรฐานความเป็ นสากลอย่าง
แท้จริ ง
ส่ วนด้านราคาบัตรเข้าชมงาน คงราคาเดิม 100 บาท มาพร้อมแคมเปญ ‘ซื้ อบัตรเข้าชมงาน
ลุน้ รับรถ’ ที่ผจู ้ ดั ฯ เตรี ยมมอบโชคให้ผชู ้ มเป็ นประจาทุกปี พร้อมของรางวัลใหญ่อย่างรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท โดยผูท้ ี่ซ้ื อบัตรและต้องการร่ วมชิงโชค
สามารถกรอกแบบสอบถามที่หน้างาน หรื อผ่านทางแอพพลิเคชัน่ Bangkok International Motor
Show ก็ได้ โดยผูด้ าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ และลงทะเบียนจะได้รับสิ ทธิ์ พิเศษเพิ่มเติม ซึ่ ง
นอกจากการชิงรางวัลแล้ว ยังจะได้รับสิ ทธิ์ประโยชน์ เช่น การรับสิ ทธิ์ส่วนลดร้านอาหารในเครื อ
เมืองทองธานี ส่ วนลดจากร้าน Black Canyon หรื อ บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นด้านรถยนต์จาก
Cigna โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็ นต้น นอกจากนั้น ทางผูจ้ ดั ฯ ยังได้ร่วมมือกับธนาคาร
กสิ กรไทย ในการขายบัตรเข้าชมงานล่วงหน้าสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความสะดวกสบาย ผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ K-PLUS อีกด้วย
ในด้านระบบการจัดการของสื่ อมวลชน คณะผูจ้ ดั งานฯ ได้พฒั นาระบบเพื่ออานวยความ
สะดวกในการทางานให้กบั สื่ อมวลชนมากขึ้น เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทนั สมัยและเป็ น

สากล พร้อมจัดเตรี ยมบัตรสื่ อมวลชนในรู ปแบบ “สมาร์ ทการ์ ด” ที่มีความทันสมัยและปลอดภัย
มากที่สุด โดยผูจ้ ดั งานฯได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและได้จดั ทา บัตรสื่ อมวลชนแบบ
สมาร์ ท การ์ ด พร้ อ มเตรี ย มจัด ส่ ง ให้ สื่ อ มวลชนที่ ได้ท าการลงทะเบี ย นกับ ทางส่ ว นงาน Press
Center เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ระบบการลงทะเบียนสื่ อมวลชน จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com ตั้งแต่วนั ที่ 7 มีนาคม คือวันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม
2561 สาหรับสื่ อมวลชนที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนฐานข้อมูลไว้กบั ผูจ้ ดั งานฯ
สุ ดท้ ำย ผมขอฝำกงำน บำงกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์ โชว์ งำนแสดงรถยนต์ ระดับ
สำกลของประเทศไทย ที่เรำผู้จัดงำน ตั้งควำมหวัง และตั้งใจจะจัดงำนให้ ยิ่งใหญ่ และดีที่สุด แต่
ควำมสำเร็ จจะเกิดขึ้นไม่ ได้ หำกไม่ ได้ รับกำรสนับสนุนจำกทุกๆฝ่ ำย ไม่ ว่ำจะเป็ นผู้ร่วมออกงำน
สื่ อมวลชน ผู้เข้ ำชมงำน อยำกให้ ช่วยสนับสนุนเรำ ด้ วยกำรมำให้ กำลังใจ ช่ วยกันสร้ ำงสรรค์ งำน
แสดงรถยนต์ ของประเทศไทย ให้ ยงิ่ ใหญ่ ระดับโลก ขอบคุณครับ

