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‘บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว คร้ังท่ี 36’ 
เปดงานสุดอลังกาล หลายคายจัดเต็มครบทุกเซกเมนต  

อัดโปรโมชั่นกระชากใจ คาดเงินสะพัดหลายหม่ืนลานบาท  
 

กรุงเทพฯ – บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เปดงาน “บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 
มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36” สุดยิ่งใหญอลังกาล  ผูบริหารบริษัทรถยนต-จักรยานยนต และอุตสาหกรรมยานยนตพาเหรด
รวมงานคับคั่ง พรอมเปดตัวยนตรกรรมรุนใหมครบทุกเซกเมนต อัดแนนดวยโปรโมชั่นกระชากใจ มั่นใจในศักยภาพ
งานแสดงยนตรกรรมดีท่ีสุด 1 ใน 5 ของโลก ชวยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนตมีเงินสะพัดหลายหม่ืนลานบาท โดยพิธี
เปดงานมีขึ้น ณ ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
พิธีเปดงาน “บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36” อยางเปนทางการ เริ่มขึ้นเม่ือเวลา 09.59 น. 

โดยมี ดร. ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานจัดงาน, คุณจาตุรนต โกมลมิศร รองประธานจัดงาน พรอมดวยผูแทนคณะทูตจาก
ตางประเทศ และผูบริหารคายรถยนต-จักรยานยนต มากกวา 40 ทาน รวมใหเกียรติขึ้นเปดงานบนเวทีโดยพรอมพรียงกนั 

การจัดงานในปนี้มีขึ้นภายใตแนวคิด “Art of Auto : ยนตรกรรมไรพรมแดน” เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงศิลปะแหง
โลกยานยนต ซึ่งเปนการพัฒนาแบบไรขีดจํากัด สามารถสรางสรรคไดไมรูจบ ท้ังในเรื่องการออกแบบรูปลักษณ
ภายนอกหรือภายใน เสนสายบนตัวถัง สมรรถนะของเครื่องยนต ระบบชวงลาง เม่ือนําทั้งหมดมารวมกัน ทําใหเรา
ไดยนตรกรรมท่ีนาหลงใหล และมีเสนหเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เสมือนงานศิลปะช้ินเอก 

บริษัทรถยนตและจักรยานยนตเปดตัวยนตรกรรมรุนใหมมากกวา 40 บริษัท อัดแนนเต็มพื้นท่ีกวา 140,000 
ตร.ม. ภายในอาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีการเพ่ิมขนาดพ้ืนที่กวางขวางมากขึ้น เพ่ือรองรับ
โครงสรางขนาดใหญของบูธคายรถยนตและจักรยานยนต จึงทําให ‘บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว’ เปนงาน
แสดงยานยนต ซึ่งมีพื้นท่ีการจัดงานใหญมากที่สุดในไทย  

ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานจัดงาน ‘บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36’ เผยวา “ในปนี้เรา
จัดงานใหมีความย่ิงใหญมากขึ้นเปนพิเศษ เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 36 ป ภายในงานมีบูธจากคายรถยนตกวา 30 
บริษัท, จักรยานยนต 9 บริษัท, อุปกรณตกแตงประดับยนตมากกวา 170 บูธ ยกทัพมารวมจัดแสดงคึกคักเต็มพ้ืนท่ี โดย



 

ไฮไลตเดน คือ การเผยโฉมคอนเซ็ปตคาร และการเปดตัวพรอมจําหนายยนตรกรรมรุนใหมอีกเปนจํานวนมาก เราใจดวย
การแสดงโชวสุดอลังการ พรอมดวยเทคนิคการนําเสนอล้ําสมัย ท้ังหมดนี้สามารถชมไดที่งาน บางกอก อินเตอรเนชั่น
แนล มอเตอรโชวคร้ังท่ี 36 เทานั้น” 

ทางดาน คุณจาตุรนต โกมลมิศร รองประธานจัดงานฯ เผยวา “บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ไดรับ
การยกยองใหเปนงานแสดงยานยนตยิ่งใหญท่ีสุด 1 ใน 5 ของโลก เราเปนตลาดและศูนยกลางสําคัญของรถยนต
พวงมาลัยขวา ทุกบริษัทใหความสําคัญกับงานของเรา และเลือกงานมอเตอรโชว เปนเวทีเปดตัวยนตรกรรมรุนใหม
โดยเฉพาะ” 

“มอเตอรโชวเปนงานแสดงยานยนตในระดับ ‘เอ-พลัส’ (A-Plus) บูธของแตละคายรถไดรับการออกแบบโดย
บริษัทแม วัสดุรวมถึงโครงสรางภายในบูธนําเขา และใชคอนเซ็ปตการกอสรางเหมือนกับตางประเทศ หลายบริษัท
ลงทุนในการกอสรางเฉลี่ยมากกวา 50-80 ลานบาท สําหรับการจัดงานภายในระยะเวลาเพียง 14 วัน ดวยเม็ดเงินลงทุน
มหาศาล ทัง้หมดลวนเปนขอยืนยันไดเปนอยางดีวา บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว คือ งานแสดงยนตรกรรม
ย่ิงใหญสุดในประเทศไทย และไดรับการยอมรับใหติด 1 ใน 5 ของโลกอีกดวย” 

สําหรับการเปดตัวยนตรกรรมใหมภายในงานมีหลากหลายรุน โดยไฮไลตสําคัญ คือ การเปดตัวคร้ังแรกใน
ภูมิภาคอาเซียนกับ “ฟอรด เอเวอรเรส” เอสยูวี 7 ท่ีนั่ง และ นิว เรนเจอร ปกอัพคันแกรง ซึ่งไดรับการปรับโฉมใหม 
(Minor Change) ใหมีความสมบูรณแบบมากขึ้น โดยแชรพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีหลายอยางมาจากฟอรด เอเวอรเรส 
จึงทําใหปกอัพคันนี้เปนที่จับตามมองเปนพิเศษ 

ครั้งแรกในไทยกับการเปดตัว “มาสดา 2 เคร่ืองยนตเบนซนิ” ความจุ 1.3 พลัง 93 แรงมา แรงบิด 12.75 กก.-ม. 
พรอมทําตลาดในเมืองไทยดวยรุนตัวถังแฮตชแบ็ก 5 ประตู หรือซีดาน 4 ประตู โดยท้ัง 2 รุน แบงออกเปน 6 รุนยอย 

ทางดานคายรถหรูจากฝงยุโรปเปดทีเด็ดในงานมอเตอรโชว ดวยยนตรกรรมช้ันนําหลากรุน เร่ิมจากเมอรเซ
เดส-เบนซ เฉลิมฉลองครบรอบ 110 ป ในไทยอยางย่ิงใหญ เปดตัวยนตรกรรมหรูพรอมกัน 5 รุน ครอบคลุมการทําตลาด
ในทุกเซกเมนต นับเปนการเปดตัวมากที่สุดในไทยภายในงานเดียว เร่ิมต้ังแต The New CLA Shooting Brake รถคอม
แพ็คแบบ 5 ประตู, The New V-Class รถอเนกประสงค 6 ท่ีนั่ง, The New GLE-Class Coupé ยนตรกรรมสุดหรูท่ีควบ
รวมดีไซนอันโฉบเฉี่ยวในสไตลคูเป มาผสานไวกับเอสยูวีไดอยางลงตัว และ The New C-Class BlueTEC HYBRID อัด
แนนดวยขุมพลังเคร่ืองยนตดีเซลไฮบริด พรอมสรางปรากฎการณดวยการเปดตัว “เอเอ็มจี จีที เอส – AMG GT S” คร้ัง
แรกในเมืองไทย 

ทางดานบีเอ็ม ดับเบิลยู เปดตัว “ไอ3” อยางเปนทางการครั้งแรกในไทย นับเปนรถแฮชทแบค 3 ประตู 
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา นวัตกรรมทางเลือกใหมแหงอนาคต พรอมเปดตัวอีก 1 รุนเด็ด ‘ซีรีส 2 แอคทีฟ ทัวรเรอร’ 
รถเอ็มพีวีแฮตชแบ็กต 5 ท่ีนั่ง นับเปนสายการผลิตเอ็มพีวีรุนแรกของบีเอ็มดับเบิลยู  



 

สําหรับคอนเซ็ปตคารมีเปดตัวท้ังหมด 3 รุน “มิไร -Mirai” รถยนตซีดานในกลุมดี-เซกเมนต ขับเคลื่อนดวย
พลังงานทางเลือกเช้ือเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle – FCV) ซึ่งใชสําหรับผลิตกระแสไฟฟาในอนาคต 
จึงใหสมรรถนะการขับขี่ท่ีสมบูรณแบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ5 อี ไดรฟ คอนเซ็ปต ยนตรกรรมในกลุม SUV ซึ่งขับเคลื่อนดวยขุมพลัง Plug-in Hybrid ท่ี
มีความนาสนใจเปนอยางมาก โดยใชขุมพลังการขับเคลื่อนผสมผสานระหวางเครื่องยนตเบนซิน 4 สูบแถวเรียง 2.0 ลิตร 
เทอรโบ กับมอเตอรไฟฟา มีพลังรวมกัน 272 แรงมา ใหอัตราเรง 0-100 กม./ชม. ตํ่ากวา 7 วินาที 

มินิ คลับ แมน คอนเซ็ปตคาร แฮ็ตชแบ็ค 5 ประตู ซึ่งไดรับการออกแบบอยางโดดเดน สงางามท้ังภายนอกจรด
ภายใน มีพื้นท่ีใชสอยกวางขวางขึ้น สามารถตอบสนองทุกไลฟสไตลแหงการขับขี่และการใชชีวิตอยางลงตัว ดวยมิติ
ตัวถังยาว 4223 มม., กวาง 1,844 มม. และสูง 1,450 มม. อัดแนนดวยเทคโนโลยีอํานวยความสะดวกรอบคัน  

นอกจากนี้ภายในงานมีการเปดตัวยนตรกรรมใหมมากกวา 30 รุน เพื่อเอาใจตลาดครบทุกเซกเมนต นับเปน
การเปดตัวท่ีชวยสรางสีสันใหกับวงการอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดเปนอยางดี 

โดยแตละคายรถยนต-จักรยานยนต จัดหนักดวยโปรโมช่ันสุดกระชากใจ ดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีปฏิเสธไมได 
ประกันภัยช้ัน 1 ฟร!ี และของสมนาคุณมากมาย ภายในงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว คร้ังท่ี 36 เทานั้น  

นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลพิเศษใหกับบริษัทรถยนตหรือจักรยานยนต ซึ่งรวมออกบูธจัดแสดง
ภายในงาน คัดเลือกโดยคณะกรรมการผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ เพ่ือขึ้นรับรางวัลจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา และคุณ
จาตุรนต โกมลมิศร โดยรางวัลแบงออกเปนสาขาตางๆ ดังนี้ 

 
 การออกแบบบูธยอดเย่ียม (The Best Design Award 2015) 
 การนาํเสนอยอดเย่ียม (The Best Presentation Award 2015) 
 คอนเซ็ปต คาร อวอรด (Concept Car Award 2015) 
 คอนเซ็ปต ไบค อวอรด (Concept Bike Award 2015) 

 
พิเศษสดุ! สาํหรับผูเขาชมงานทุกๆ ทาน สามารถรวมสนกุไดงายๆ เพียงกรอกแบบสอบถาม เพ่ือลุนรับ

รถยนต “ฟอรด เฟยสตา” จํานวน 2 จาํนวนรางวัล และมอเตอรไซดอกี 4 รางวลั จากงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 
มอเตอรโชว คร้ังท่ี 36 โอกาสดีๆ แบบนี้หามพลาดเปนอนัขาด 

 
บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 จดัขึ้นระหวางวันท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 รวม 12 

วัน ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพค เมืองทองธาน ีรายละเอียดเพ่ิมเติม                   www.bangkok-motorshow.com 
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