
 

 
 
 

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 

 


