
 

 
 
 

ค ำกล่ำวงำนแถลงข่ำว บำงกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังที่ 42 
คุณจำตุรนต์ โกมลมศิร์ รองประธำนจัดงำน 

บำงกอก อนิเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังที่ 42 
 

สวสัดีครับ ท่ำนแขกผู้มีเกยีรติ และส่ือมวลชนทุกท่ำน 
 

ไม่ง่ายเลยนะครับ ส าหรับการจดังาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์
ในคร้ังท่ี 42 กบั การกลบัมาอีกคร้ังของโควิด-19  จะเห็นไดว้่า ธีมการจดังานในปีน้ี 
ทางผูจ้ดัใชว้่า  “วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็นสุข” หรือ “Shaping the Next Chapter”   ผูจ้ดังานฯ 
ตอ้งการส่ือให้เห็นการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งปรับเปล่ียน ท าชีวิตให้ปกติบนความ
ไม่ปกติ เรียนรู้ท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัย รวมถึงการท างาน การออกไปสถานท่ีต่างๆ       
ส่ิงส าคญัคือ มาตรฐานความปลอดภัย  ใส่ใจในตัวเอง และ ปฎิบัติตามค าแนะน า      
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข  รวมถึงการท าธุรกิจ และ เศรษกิจของประเทศยงัคง
ตอ้งเดินต่อไปได ้

   ผูจ้ดังานฯ ยงัคงรักษามาตรการสุขอนามยับนพื้นฐานการจดังานฯเช่นเดียวกบั
ในคร้ังท่ีผ่านมา  เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมงานและผูเ้ขา้ชมงาน ทุกท่านมัน่ใจ ปลอดภยั และมี
ความสุขกับการเขา้ชมงาน  พวกเราผูจ้ดังานฯ มีความพร้อม ผูเ้ขา้ร่วมออกงานทุก
บริษทัต่างก็พร้อม พร้อมท่ีจะแสดงศกัยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพฒันาธุรกิจ
ยานยนตใ์นประเทศไทยใหเ้จริญเติบโตต่อไป  แต่การจดังานในคร้ังน้ีไม่ไดข้ึ้นกบัผูจ้ดั
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 1. สถานท่ีจดังาน 2. ผูใ้ห้บริการ
ก่อสร้าง 3.ผูเ้ขา้ร่วมงาน และ อีกหลายหน่วยงาน รวมถึงผูเ้ขา้ชมงาน ต่างเป็นฟันเฟือง
ท่ีช่วยผลกัดนัใหก้ารจดังานส าเร็จไปดว้ยดี 



 

 
 
 

 ทั้ งน้ี ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท่ีช่วยผลักดันให้การจัดงาน 
บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์คร้ังท่ี 42  งานแสดงรถยนต์ระดบัประเทศ    
ท่ีไดม้าตรฐานการจดังานท่ีปลอดภยัเช่นเคยปฎิบติัมา ซ่ึงกฎระเบียบท่ีตอ้งยดึถือปฎิบติั
ร่วมกัน มี 4 ข้อหลักด้วยกัน ดังน้ี  1.  สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะเข้าชมงาน                   
2. เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  ทางผูจ้ดังานฯมีการประชาสัมพนัธ์ และมีเจา้หน้าท่ี
คอยอ านวยความสะดวก  หรือ มีสัญลกัษณ์การจดัระเบียบท่ีชดัเจนภายในบูธจดัแสดง 
3. มีแอลกอฮอลล์ หรือ เจลแอลกอฮอล์ส าหรับลา้งมือบริการอยู่ทุกพื้นท่ี 4. ตอ้งท า
ความสะอาดพื้นผิวสัมผสัอยา่งสม ่าเสมอ  

รวมถึงการจดัสรรพื้นท่ี การเวน้ระยะห่างแตล่ะพื้นท่ีจดัแสดง ผูจ้ดังานฯไดข้ยาย
ทางเดินใหก้วา้ง เพือ่ลดความแออดัขณะเขา้ชมงาน  การน าเสนอการแสดงตา่งๆ
ภายในบูธสามารถจดัท าได ้ แต่ขอยกเวน้กิจกรรมการโชวต์วัของนกัแสดง ศิลปิน และ
คอนเสิร์ต เพื่อลดการรวมตวัของกลุ่มคน ดว้ยมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้น
บริการ และดา้นสุขอนามยั ของการจดังาน เราไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นไปตามการจดังาน
แบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตรงตามมาตรการทางสาธารณสุข และ ศบค.              
ไดก้ าหนดไว ้ รวมถึงอยูบ่นบรรทดัฐาน Amazing Thailand Safety & Health (SHA) 
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจใหก้บัผูร่้วม
ออกงานและผูเ้ขา้ชมงาน รู้สึกปลอดภยั  

แมว้า่ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย จะไม่ไดเ้ป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้จากผลกระทบของ โควิด-19 และเศรษฐกิจทัว่โลก  ผมมองวา่ พวกเราทุก
คนตอ้งร่วมมือกนัพลิกวิกฤติคร้ังน้ีใหเ้ป็นโอกาส ไม่ทอ้หรือถอย ถา้เราคิดท่ีจะหยดุไม่
ช่วยกนัผลกัดนั ธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศก็จะไม่สามารถเติบโตได ้  งานบางกอก 



 

 
 
 

อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ เป็นงานแสดงรถยนตท่ี์กระตุน้และสร้างเมด็เงิน
หมุนเวียนเป็นจ านวนมาก รวมถึงสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัทุกๆภาคส่วนของการ  
จดังานฯ  

 ส าหรับการจดังานในปีน้ี  ยงัคงไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากค่ายรถยนต์ 
27 แบรนด์ และเป็นท่ีน่าเสียดายส าหรับแบรนด์รถยนต์ JAGUAR และ  LAND 
ROVER ซ่ึงตามก าหนดการเดิมจะมีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ทั้ง 2 แบรนด์ภายใน
เดือนมกราคมท่ีผ่านมา  แต่สืบเน่ืองจากอังกฤษมีการแพร่ระบาดของ COVID-19     
เพิ่มมาก ท าให้มีนโยบายจากต่างประเทศให้ชะลอการเปิดตวัรถรุ่นใหม่ในประเทศ
ไทย  รวมถึงการลดก าลงัการผลิตรถยนต์จึงส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ JAGUAR 
และ  LAND ROVER ทัว่โลก ท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมออกงานฯไดใ้นปีน้ี  เช่นกนั   
ในส่วนของแบรนด์ LAMBORGHINI ซ่ึงในอิตาลีก็มีการระบาดของCOVID-19         
อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีการลดการผลิตรถยนต์พวงมาลยัขวาออกไป ส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้าท่ีสนใจเลือกซ้ือรถยนต์แบรนด์ LAMBORGHINI ในประเทศไทยท่ีต้องรอ
ระยะเวลาการผลิตรถยนตเ์ป็นระยะเวลาประมาณ15 -17 เดือน 

และในปีน้ีได้รับเกียรติจาก GWM  เข้ามาร่วมมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ระดับ 
WORLD PREMIERท่ีงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 42   ซ่ึง 
GWM ไดเ้คยร่วมออกงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ในปี 2013 ร่วม 8 
ปีมาแลว้ และคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีเขา้มาเปิดตวัท าธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ  ทางดา้น MERCEDES-BENZ ไดก้ลบัมาร่วมสร้างสีสันในคร้ังน้ีให้กบั
งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ดว้ยเช่นกนั   และการรวมตวัของแบรนด ์
รถจักรยานยนต์  7 แบรนด์ใหญ่  อาทิ HONDA, YAMAHA, SUZUKI, HARLEY-



 

 
 
 

DAVIDSON, BAJAJ, KTM และ HUSQVARNA  ท่ีต่างน าเทคโนโยลียนตรกรรมมา
น าเสนอภายในงานฯ   

โดยในปีน้ี รถยนต์ไฟฟ้ายงัคงเป็นพระเอกท่ีสร้างสีสันให้กบังานฯ จากทั้งแบ
รนด ์BMW, GMW ,TOYOTA, NISSAN, MERCEDES-BENZ, VOLVO, AUDI, MG  
รวมถึงการเปิดตวัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตรุ่์นใหม่ๆ หลากหลายแบรนดภ์ายในงาน 

ส าหรับรถยนตไ์ฮไลทภ์ายในงานท่ีบริษทัรถยนตต์่างเลือกสรรเพื่อเขา้ร่วมออก
งานในคร้ังน้ี อาทิเช่น Mercedes Benz GLE350 de 4MATIC Exclusive, NEW BMW 
X7 xDrive30d M Sport รุ่นประกอบในประเทศ , NEW MINI Cooper Works GP 
Inspired Edition, Rolls-Royce New Ghost, Aston Martin New Vantage Roadster, 
Maserati MC20 Volvo New XC40 Recharge Pure Electric, Porsche The New 
Panamera 4E-Hybrid และการเปิดตวัคร้ังแรกในประเทศไทยของ Bentley Continental 
GT V8  รวมถึงการเปิดตวัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตรุ่์นใหม่ ท่ีผูจ้ดังานฯยงัไม่ไดรั้บ
การเปิดเผยขอ้มูล  

นอกจากน้ี ความพิเศษของการจดังานในคร้ังน้ี กบัโซน SMART EV CITY ซ่ึง
ผูจ้ดังานตอ้งการน าเสนอถึงความเป็นเมืองแห่งอนาคต ท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารใช้
ชีวิตของยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการไดห้ลากหลาย 
รวมทั้ งเอ้ือต่อการใช้ชีวิตท่ีสะดวกสบายมากยิ่ง ข้ึน ในโซนน้ี คุณจะได้พบกับ
นวตักรรมยานยนต์ รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า นวตักรรมสินคา้อุปกรณ์
ส่ิงประดิษฐ์ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และ โซน GLAMPING ท่ีเป็นไลฟ์สไตล์
ส าหรับคนท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียว สัมผสัชีวิตกับธรรมชาติ แต่ยงัคงตอ้งการความ



 

 
 
 

สะดวกสบาย โดยผูจ้ดังานไดจ้ดัแสดงรถยนตพ์ร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับการตั้งแคมป์ภายในรถยนต ์

 สุดทา้ย ผมขอฝากงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ งานแสดง
รถยนตร์ะดบัสากลของประเทศไทย ท่ีเราผูจ้ดังาน ตั้งความหวงั และตั้งใจจะจดังานให้
ยิง่ใหญ่และดีท่ีสุด แต่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกๆ 
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูร่้วมออกงาน ส่ือมวลชน ผูเ้ขา้ชมงานทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจเป็น
แรงผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และ เพื่อใหง้านบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์เป็นงานแสดงยนตร
กรรมระดบัประเทศ ท่ีสร้างความสุขให้กบัผูท่ี้ช่ืนชอบในยนตรกรรม ใส่ใจในสุขภาพ 
และความปลอดภยัไร้ COVID-19 ของผูร่้วมออกงาน และผูเ้ขา้ชมงาน สืบต่อไป 

 
ขอบคุณครับ 

 
 
 


