
บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 

 

พร�อมปฏวิตังิานจดัแสดงรถยนต� กาํหนดมาตรฐานใหม� 

New Normal-เสรมิแพลต็ฟอร�มออนไลน� 

บริษัทกรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกาศความพร�อมการจัดงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 

41 ระหว�างวันที่ 15-26 กรกฎาคมน้ี ทีชาเลนเจอร� ฮฮลล� อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเตรียมปฏิวัติงานจัดแสดงรถยนต�ตามรปูแบบ

วิถีชีวิตใหม�-New Normal วางมาตรการคัดกรองผู�เข�าชมงานอย�างเคร�งครดัตามข�อกําหนดของรัฐบาล ค�ายรถยนต�-จักรยานยนต�ชัน้

นําเข�าร�วมงานคับคัง่บนพื้นที่กว�า 170,000 ตารางเมตร และเตรยีมเป�ดประสบการณ�ใหม� Virtual Motor Show จําลองบรรยากาศง

งานสู�โลกออนไลน�เพิ่มทางเลือกให�ผู�ที่ต�องการเลือกซ้ือรถยนต� 

  



 

 ดร.ปราจิน เอ่ียมลําเนา ประธานเจ�าหน�าที่บริหารบริษัทกรังด�ปรีซ� อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงาน

บางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 เป�ดเผยว�า งานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 จัดขึ้นภายใต�

แนวคิด แรงบันดาลใจ หรือ INSPIRATION UNLOCKS THE FUTURE เพื่อส่ือถึงการที่โลกยุคป�จจุบัน ผู�คนต�างสรรสร�าง

แนวความคิดใหม�ๆ  เพื่อสร�างเรื่องราวสู�ความสําเร็จ ค�นหาแรงบันดาลใจเพื่อเป�นจุดเริ่มต�น และปลดทุกพันธนาการสู�ความสําเร็จ 

แม�ว�าในช�วงต�นป�ที่ผ�านมาประเทศไทย และทั่วโลกเผชิญวิกฤตการแพร�ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต�บริษัทรถยนต�ชั้นนํา และบริษัท

จักรยานยนต� ตอบรับเข�าร�วมงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 อย�างคึกคักเหมือนเดิมบนพื้นที่จัดแสดง 

170,960 ตารางเมตร ยืนยันได�ถึงการเป�นงานแสดงรถยนต�ชั้นนําของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ดร.ปราจิน กล�าว 

  



 

สําหรับบริษัทรถยนต� และจักรยานยนต�ที่เข�าร�วมงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 ประกอบด�วย Ford, BMW, 

MINI, SUZUKI, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Mazda, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu, 

Mitsubishi, Porsche , Volvo, Land Rover, Jaguar, Kia, FOMM, Lamborghini, Subaru, Hyundai Truck& Bus, 

Takano, Peugeot, Royal Enfield, BMW Motorrad, Vespiario, A.P.Honda, Thai Suzuki, Kawasaki, Yamaha, BAJAJ, 

KTM, HUSQVARNA และ Triumph 

สําหรับมาตรฐานการคัดกรองผู�เข�าชมเพื่อความปลอดภัยด�านสุขภาพจากการแพร�ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 คุณจาตุรนต� โกมล

มิศร� ประธานเจ�าหน�าทีป่ฏิบัติการบริษัทกรังด�ปรีซ�ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� เป�ดเผยว�า

จําเป�นต�องขอความร�วมมือผู�เข�าชมงานทุกคนสวมหน�ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู�ในฮอลล�จัดแสดง และใช�สเปรย�แอลกอฮอล�พ�นมือ

ทําความสะอาดทุกครั้งก�อนเข�าไปทดลองน่ังรถยนต� 

  



 

คุณจาตุรนต� เป�ดเผยถึงขั้นตอนเพื่อคัดกรองผู�จัดแสดงงาน และประชาชนผู�เข�าชมงานตามข�อกําหนดของภาครัฐ ในตอนน้ีทางอิมแพค็ 

เมืองทองธานี ซ่ึงเป�นเจ�าของสถานที่จัดแสดง มมีาตรการตรวจสอบดูแลด�านสุขอนามยัตามข�อกําหนดของภาครัฐอย�างเคร�งครดั การ

ตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ, การวัดอุณหภูมิร�างกาย และซ้ืออุปกรณ�เครื่องฉายแสงยูวีฆ�าเชื้อแบบเคล่ือนที่ Germ Saber UVC 

Sterilizer เพื่อใช�ทาํความสะอาดฆ�าเชื้อภายในพื้นที่จัดแสดงเข�ามาเพิ่มเติม โดยทางบริษัทกรังด�ปรซี�ฯ ในฐานะผู�จัดงานจะเสรมิความ

มั่นใจให�ผู�เข�าชมด�วยการเตรียมจุดคัดกรองก�อนเข�าสู�ฮอลล�จัดแสดงอีก 1 ครั้ง รวมทัง้จัดเตรียมอุปกรณ�เพื่อวัดอุณหภูมิร�างกายทาง

ดวงตา (Eye Temperature) ที่มีความแม�นยําเป�นมาตรฐานสากลที่ใช�งานในสนามบินหลายแห�งทัว่โลก 

ในขณะที่มาตรการเสริมเพื่อลดความแออัดของพื้นที่การจัดงาน คณุจาตุรนต� กล�าวว�ามีการปรับเพิม่พื้นที่ทางเดินทางกลางจาก 6 

เมตรเป�น 10 เมตร และทางเดินระหว�างบธูจาก 3 เมตรเป�น 6 เมตร จัดพื้นที่สําหรับการเจรจาธุรกิจเพื่อรองรับลูกค�าเพิม่เติมกว�า 

3,0005,000 ที่น่ังให�กับแต�ละแบรนด�รถยนต� และรถจักรยานยนต� เพื่อจะสามารถกระจายลูกค�าที่ทาํธุรกรรมต�าง สู�บริเวณพื้นที่โหลด

ดิ้งด�านหลังของอาคารชาเลนเจอร� 2 

  



 

นอกจากน้ีบริษัทกรังด�ปรีซ�ฯ เพิม่ความเชื่อมั่นให�บริษัทรถยนต�ที่ร�วมจัดแสดง และผู�เข�าชมงาน หลังจากการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย 

(ททท.) มอบตราสัญลักษณ� Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) รับรองว�าการจัดงานบางกอก 

อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 มีการจัดเตรียมมาตรการทั้งด�านบริการ และด�านสุขอนามัยเป�นไปตามที่ภาครัฐกําหนด 

ในขณะเดียวกันเพื่อสอดคล�องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม�-New Normal บริษัทกรังด�ปรีซ�ฯ ร�วมมือกับผู�พัฒนาแพล็ตฟอร�มออนไลน� 

เตรียมเป�ดประสบการณ�ใหม� Virtual Motor Show จําลองบรรยากาศของงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 สู�

แพล็ตฟอร�มออนไลน� พร�อมออกแบบ e-Catalog และมรีะบบแชตเพื่อพูดคยุโต�ตอบกับเจ�าหน�าที่ เพื่อสร�างประสบการณ�ใหม�แก�ผู�ที่

ต�องการเลือกซ้ือรถ และรับโปรโมชั่นเหมือนในงานป�น้ี ซ่ึงนับเป�นครั้งแรกของงานแสดงรถยนต�ในประเทศไทยที่มีการจัดงานแบบ 

Virtual พร�อมกันไปด�วย 

  



 

คุณพีระพงศ� เอ่ียมลําเนา ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังด�ปรีซ�ฯ และรองประธานการจัดงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล 

มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 อธิบายรายละเอียดของแพล็ตฟอร�ม Virtual Motorshow ในป�น้ีจะเป�นครั้งแรกที่เรานําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ใน

การเพิ่มความสะดวกในการเข�าถึงงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ในยุค New Normal สําหรับผู�ที่ไม�สะดวกเดินทางมา

ร�วมงาน แต�อยากทราบข�อมูล และมีความประสงค�จะขอรบัข�อมูลต�างๆ ของงาน โดยเราได�เป�ดบริการ Virtual Motorshow ขึ้นมา

ผ�านทางเว็บแพล็ตฟอร�ม เพื่อให�ทุกคนสามารถเข�าถงึข�อมูลพื้นฐานของแต�ละผู�จัดแสดงทีม่าเข�าร�วมงานในป�น้ีทัง้ข�อมูลรถยนต� 

โปรโมชั่น และการดาวน�โหลดโบรชัวร� โดยทีพ่ิเศษจากน้ีคือระบบ Live Chat ที่สามารถคุยรายละเอียด และเป�ดการจองรถยนต�กับ

ท�านฝ�ายขายของบริษัทน้ันๆ ผ�านช�องทางน้ี ถือเป�นการพัฒนาในด�านบริการของบริษัทกรังด�ปรีซ�ฯ ในฐานะผู�จัดงานบางกอก อินเตอร�

เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ในยุค New Normal ที่แม�ว�าจะต�องห�างกันหรือเว�นระยะจากกัน แต�เราก็ยังเชื่อมต�อกันได� สามารถเข�าถงึ

บรรยากาศ และบริการในด�านต�างๆ ของงานผ�านทางโลกออนไลน�ที่เราจัดเตรียมเอาไว�ให�ได� 

สําหรับงานบางกอก อินเตอร�เนชั่นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งที่ 41 จัดขึ้นที่ชาเลนเจอร� ฮอลล� 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว�างวันที่ 

15-26 กรกฎาคม 2563 โดยวันจันทร�-ศุกร� เป�ดให�เข�าชมงานเวลา 12.00-22.00น. วันเสาร�-อาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ� เป�ด

ให�เข�าชมงานเวลา 11.00-22.00น. ราคาบัตรเข�าชมงาน 100 บาท 

กาํหนดการจดังานบางกอกอินเตอร�เนชัน่แนล มอเตอร�โชว� ครัง้ที ่41: 

วันแขกพิเศษ V.I.P Day: วันจันทร�ที่ 13 กรกฎาคม 2563 

วันส่ือมวลชน Press Day: วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

วันสําหรับประชาชนทั่วไป: วันพุธที่ 15 กรกฎาคม - วันอาทิตย�ที่ 26 กรกฎาคม 2563 (รวมระยะเวลา 12 วัน) 

เวลาเป�ดเข�าชม: วันจันทร�-ศุกร� เวลา 12.00-22.00 น. วันเสาร�-วันอาทิตย� และวันหยุดนักขัตฤกษ� เวลา 11.0022.00 น. 

สถานที่จัดงาน: อาคารชาเลนเจอร� 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี 


