
 
 
กรังดปรีซเปดงานมหกรรมรถมือสองและยนตรกรรมนําเขาปท่ี 3 
คาดการณตลาดรถท่ัวประเทศฟนตัว ตั้งเปาปดงาน 10 วันยอดจองสูงกวาปกอน 30 %  
 
 บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปดงาน “The 3rd BANGKOK USED CAR & 
IMPORTED CAR SHOW” ปท่ี 3 อยางยิ่งใหญ ม่ันใจตลาดรถยนตมือสองยังโตตอเนื่องโดยมีมูลคาตลาด
รวมท้ังประเทศจนส้ินปสูงถึง 27% เอาใจคนไทยอยากไดรถมือสองคุณภาพและรถนําเขาถูกกฏหมาย ดวย
คาราวานรถยนตมากกวา 10,000 คัน หมุนเวียนตลอด 10 วัน ในราคาเริ่มตนสองแสนบาทไปจนถึง 10 ลาน
บาท ม่ันใจปดยอดจองภายในงานไดสูงกวาปกอน 30%   
 นายจาตุรนต โกมลมิศร ประธานการจัดงาน มหกรรมยานยนตรถมือสองและยนตรกรรมนําเขาปที่ 
3  “The 3rd BANGKOK USED CAR & IMPORTED CAR SHOW’  กลาวถึงงานวา “ผูจัดตั้งใจจัดงานนี้
ใหเปนมหกรรมรถมือสองและยนตรกรรมนําเขาในระดับประเทศ และม่ันใจวาภายใน 5 ป เราจะเปนงาน
ใหญในประเทศและเปนงานรถประจําปท่ีผูสนใจรถมือสองจะตดัสินใจซ้ือรถจากงานนี้มากท่ีสุด โดย 2 ปท่ี
ผานมาเราไดสรางมาตรฐานใหกับผูประกอบการท่ีจะเขารวมงานอยางชัดเจนกลาวคือ รถมือสองตองมี
คุณภาพดีตรวจเช็คประวัติรถไดทุกคัน สวนรถนําเขาตองมีหลักฐานและจดทะเบียนถูกตองตามกฏหมาย
ครบถวนสมบูรณและมีสภาพจริงตามท่ีนําเสนอ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูซ้ือรถทุกคัน โดยในปนี้มี
บริษัทฯ และตัวแทนจําหนายท่ีเราไดคัดเลือกเขารวมงานรวมกวา 30 ราย และมีสัดสวนของรถมือสองและ
รถนําเขาเทาๆ กัน  

 โดยรถมือสองและรถนําเขา (เกรยมารเก็ต) ในปนี้มีบริษัทและตัวแทนจําหนายรถมือสองที่มี
จําหนายในงาน อาทิ Toyota Sure, BENZ AMORN, BMW PREMIUM SELECTION / MINI NEAT, 
MASTER CERTIFIED USED CAR, 22 AUTOTRADE, BANZAI, JAXX AUTO, AUTO MASTER, BEST 
SERVICE ฯลฯ  และในสวนผูแทนจําหนายรถนําเขา เชน F1, DSG, ETON, NK, A.G.CARS, ETON, 
BRG, ROYAL MOTORS, BIG CARS, ABSOLUTE AUTO, LUX AUTO GALLERY ฯลฯ โดยมีราคา
ตั้งแตหลักแสนไปจนถึงหลักรอยลานบาท อาทิ TESLA ROADSTER รถยนตพลังงานไฟฟา 100% ที่
สามารถชารจไฟบานได มูลคาเกือบ 8.5 ลานบาท, แมคลาเรน (McLaren) รถยนตที่ว่ิงเร็วที่สุดมีเพียง 12 
คันในโลก, Porsche และ Lamborghini ในรุนลิมิเต็ด, Skyline ฯลฯ  คาดวาจะสามารถปดยอดจําหนาย
ครบ 10 วัน ไดสูงกวาปกอน 30% หรือประมาณ 8,000 คัน โดยมีสัดสวนยอดขายรถมือสอง กับรถใหมอยู
ระหวาง 3 : 1 

  และสําหรับคนที่ชอบรถคลาสสิค ผูจัดงานไดจัดพื้นที่แสดงรถโบราณหายากที่มีสภาพดี และยังใช
งานไดจริงมาใหสัมผัสแบบใกลชิด รวม 20 คัน อาทิ Mercedes-Benz 300 SL, 300 SL Gullwing, Roll-



Royce Silver Dawn ป 1952 ซึ่งเคยเปนรถของเจาพระยารามราฆพ ตอมาไดขายใหกับรัฐบาลเพื่อใชเปน
พาหนะสําหรับแขกบานแขกเมืองชาวตางประเทศ, รถบีเอ็มไซคคาร รวมซีรีส 7 คัน สุดยอดของรถคลาสสิค 
เปนรุนที่ใชสมัยสงครามโลก ยุคทานนายพลฮิตเลอรผูนํากองทัพนาซี ฯลฯ และยังมีของแตงรถโบราณ
เพื่อใหผูชมสามารถเลือกซื้อไดตามชอบ 

นอกจากนั้นยังเปดโซน LUXUARY (Used) Brand Grand Sale ที่จําหนายสินคาแบรนดเนมมือ
สอง อาทิ louis vuitton, Hermes, Gucci, Coach, Longchamp ฯลฯ จากเซเลบริตี้คนดังอาทิ โสมชบา
จากไทยรัฐ, คุณลี พึ่งบุญพระ, คุณจรรยา สวางจิต, คุณพิมพสุรางค เอ่ียมแจงพันธ, คุณนันทวัน แสงธรรม
กิจกุล, คุณทินกร อัศวรักษ, คุณนงนุช นามวงศ, คุณอรนภา กฤษฎี, คุณนีรนาท เผาสวัสดิ์, คุณสิริยส เทพ
หัสดิน, คุณสนิทพิมพ เอกชัย ฯลฯ และสินคาจากลูกเรือบริษัทการบินไทย ที่จะมารวมจําหนายและนําเงิน
รายไดสวนหนึ่งมอบใหการกุศล พิเศษกับการเลือกซื้อนาฬิกาโยรกเกรย นาฬิกาแบรนดดังสัญชาติอเมริกัน 
ที่มีเหลาคนดังเลือกใช อาทิ ประธานาธิบดีบารัก โอบามา เลือกใชในราคาลดสุดพิเศษ 
 ดานบริการทางการเงินผูจัดฯ รวมกับบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) หรือ กรุง
ศรีออโต และธนาคารเกียรตินาคิน มาใหบริการดานจัดไฟแนนซดวยดอกเบ้ียและโปรโมช่ันพิเศษ อาทิ กรุง
ศรีออโตบริการตรวจสอบวงเงินสินเช่ือเบ้ืองตนใหกับลูกคาและสามารถอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือภายใน 15 นาที 
กรณีลูกคาท่ีมีเอกสารครบถวน และลูกคาทุกรายท่ีจัดสินเช่ือกับกรุงศรีออโตในงาน รับ 1 สิทธ์ิในการจับ
ฉลากแจกรถ 1 คัน (จากโปรแกรม 5 เดือน แจกรถ 5 คัน) สวนธนาคารเกียรตินาคิน ขอเสนออัตราดอกเบ้ีย
พิเศษ และรับฟรี ชุดอุปกรณ Emergency Kit มูลคา 990 บาท เม่ือลูกคาไดรับการอนุมัติสินเช่ือเชาซ้ือ
รถยนตท่ีบูธของธนาคาร ภายในงาน 
 ผูจัดงานยังเตรียมรางวัลพิเศษสําหรับ สําหรับผูชมงานท่ีนําปฏิทินงานยูสคารท่ีไดรับแจก หรือแผน
พับจากรถไฟฟาใตดิน หรือแสดง SMS ตอบรับรวมงาน แลกคูปองลุนโชค รับรถจักรยานยนต Stallions 
Mini มูลคากวา 30,000 บาท และรางวัลใหญสําหรับผูท่ีซ้ือรถยนตภายในงานทุกคันรับคูปองชิงรางวัล
รถยนตปายแดงToyota Vios รุน 1.5 J Auto มูลคากวา 500,000 บาท จํานวน 1 คัน   
 
งานมหกรรมยานยนตรถมือสองและยนตรกรรมสุดหรู “The 3rd BANGKOK USED CAR & IMPORTED 
CAR SHOW” เปดใหเขาชมฟรี ระหวางวันท่ี 22-31 กรกฎาคม 2554 วันธรรมดาตั้งแต 11.00-22.00 น. 
และเสาร อาทิตย 10.00-22.00 น. ณ ชาเลนเจอร 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี  
 *************************************** 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ศาตนันท สวางเนตร (โอ) 081-924-2170  
นิมมิดา วรนิธิศ (แหมม) 081-860-42170 
ภวิตรา ระวะนาวิก (เอะ) 085-935-7919 
บริษัท คูดี จํากัด โทร. 02-960-0262-4, โทรสาร 02-960-0265 
 



 


