
 

 

 
ข่าวประชาสมัพนัธ ์  

 
กรงัดป์รีซฯ์ โชวศ์กัยภาพในงาน “มหกรรมรถยนตม์ือสอง ครัง้ท่ี 9” 

การนัตีคณุภาพรถทุกคนั อดัแน่นด้วยข้อเสนอพิเศษจาก “กรงุศรี ออโต้”  
พรอ้มเปิดโซนพิเศษ ‘ขายง่าย ได้ราคา’ 

 
(กรงุเทพฯ – 20 มีนาคม 2560) บริษัท กรงัด์ปรีซ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) แถลงข่าวยืนยนัความพร้อมในการจดังาน “มหกรรมรถยนต์มือสอง       
ครัง้ท่ี 9” มุ่งมัน่ยกระดบัการจดังานเข้าสู่ระดบัสากล มุ่งมัน่สร้างความมัน่ใจให้
ผูบ้ริโภค การนัตีรถยนตใ์นงานทุกคนั  พรอ้มจบัมือรว่มกบั “กรงุศรี ออโต้” เป็นปีท่ี 4 
เปิดโซนพิเศษ ‘ขายง่าย ได้ราคา’ พร้อมอดัโปรโมชัน่และข้อเสนอสุดพิเศษส าหรบั
ลูกค้าท่ีสมคัรสินเช่ือ “กรงุศรี ยูสด ์คาร”์ ในงานน้ีโดยเฉพาะ  โดยงานจดัขึน้ระหว่าง
วนัท่ี 3-9 เมษายน 2560 ณ ศนูยแ์สดงสินค้าฯ ฮอลล ์2-4 อิมแพค เมืองทองธานี 

  
ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษทั กรงัดป์รีซ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ในการจดังาน “มหกรรม
รถยนต์มอืสอง ครัง้ที่ 9” เรายงัคงเลอืกศูนย์แสดงสนิค้า ฮอลล์ 2-4 อมิแพค เมอืงทองธานี 
เป็นสถานทีใ่นการจดังาน เพราะสามารถรองรบัความตอ้งการดว้ยพืน้ที ่15,000 ตารางเมตร 
มคีวามสะดวกสบายทัง้ในเรือ่งของสถานทีแ่ละการเดนิทาง  

การจัดงานปีที่ผ่านมานับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก แม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์ของตลาดทีไ่มไ่ดเ้อือ้อ านวยต่อการซือ้รถมากนกั แต่ยงัมผีูเ้ขา้ชมงานตลอด 7 วนั 
สูงถึง 200,568 คน ส่งผลให้มยีอดจ าหน่ายและสัง่จองภายในงานถึง 7,767 คนั และมเีงนิ
สะพดัหลายรอ้ยลา้นบาท ตลอดชว่งระยะเวลาของการจดังาน 
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“ยอดขายทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมา สว่นหนึ่งเพราะผูบ้รโิภคตอ้งการความคุม้ค่า ในช่วง

สถานการณ์เศรษฐกจิทีย่งัผนัผวน รวมไปถงึการไดเ้หน็คุณภาพของรถยนต์มอืสองทีแ่ต่ละ
บรษิทัได้น ามาจ าหน่าย ล้วนเป็นรถคดัเกรดทัง้หมด วิง่น้อย ไม่ชนหนัก ไม่ตกน ้า ไม่พลกิ
คว ่ า มีสภาพใหม่เกิน 90% เกือบทุกคัน แถมมีการการันตีคุณภาพของรถทุกคัน”               
ดร.ปราจิน กล่าว  

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร ์กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 
บริษัท กรงัด์ปรีซ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และในฐานะ ประธานจดังาน 
“มหกรรมรถยนต์มือสอง ครัง้ท่ี 9” เปิดเผยว่า ภาพรวมของงานในปีนี้ยงัคงเป็นงานที่
รวบรวมผูจ้ าหน่ายรถยนต์มอืสองไวอ้ย่างคบัคัง่เช่นเคย และยงัมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ
สนิคา้ตอ้งมคีุณภาพด ีมคีวามหลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้ ครบทุกเซก็เมนต ์
เช่น อโีคคาร,์ ซติี้คาร,์ ซดีาน, ลกัชวัรีค่าร ์และรถยนต์อเนกประสงค ์เพื่อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งครบถว้น   

 
แต่ไฮไลท์ส าคญัของการจดังานในปีนี้ ทางคณะผูจ้ดังานไดท้ าการเพิม่พืน้ทีใ่นส่วน

ของ “บิก๊ไบค”์ มอืสอง เขา้มาภายในงานเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค และตอบ
รบักบักระแสความนิยมรถในกลุ่มนี้ทีม่ขียายตวัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะ 2-3 ปีที่
ผา่นมา    

“คณะผู้จดังานฯ พร้อมด้วยผู้จ าหน่ายรถยนต์มอืสองทุกบรษิทั ยงัคงสร้างความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาซื้อรถภายในงาน โดยยงัคงใหม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ
ร่วมกนั (MOU) เพื่อการนัตีและรบัประกนัคุณภาพรถยนต์ ซึ่งน ามาจ าหน่ายภายในงาน 
โดยคดัสรรรถยนต์คุณภาพด ีหากพบปัญหายนิดที าตามขอ้ตกลงซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีผู่้
ซื้อและผู้ขายมไีว้ต่อกนั ณ วนัซื้อรถ อีกทัง้อดัแน่นด้วยโปรโมชัน่พเิศษ สามารถต่อรอง
ราคาได ้พรอ้มรบัสทิธพิเิศษและของสมนาคุณอกีเป็นจ านวนมากภายในงาน”  

 



 

 

 

นายจาตรุนต ์ กล่าวเพิม่เตมิวา่ ในปีนี้ เรายงัคงจบัมอืรว่มกบั “กรงุศร ีออโต”้ เป็นปี
ที ่4 โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จะยงัคงเป็นพนัธมติรและผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการ
ของ งานมหกรรมรถยนตมื์อสอง ครัง้ท่ี 9 รว่มออกบธู พรอ้มน าเสนอโปรโมชัน่พเิศษ ใน
การอนุมตัสินิเชื่อใหก้บัลกูคา้ภายในงาน ซึง่ช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถเป็นเจา้ของรถยนต์มอื
สองไดง้า่ยขึน้อกีดว้ย  

 
  ดา้น นายไพโรจน์ ช่ืนครฑุ ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้านธรุกิจสินเช่ือยานยนต ์ 
กลุ่มงานธุรกิจสินเช่ือยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า 
“นบัเป็นปีที ่4 ทีก่รุงศร ีออโต ้ไดร้ว่มเป็นพนัธมติรหลกัในการจดังานมหกรรมรถยนตม์อืสอง 
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีด่จีากกรงัดป์รซี ์และดลีเลอรม์าโดยตลอด  

ทัง้นี้ คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์มอืสองในปีนี้จะเตบิโตขึน้จากปีทีผ่่านมาราว 5% ซึง่
เป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ รวมถงึปรมิาณรถทีเ่ขา้มาในตลาดจากการครบก าหนด
โครงการรถคนัแรก งานมหกรรมรถยนต์มอืสองในปีนี้ จงึเป็นโอกาสที่ดสี าหรบัทัง้ผูซ้ื้อและ
ผูข้าย  

โดยกรุงศร ีออโต ้ไดเ้ปิดโซนพเิศษ ‘ขายงา่ย ไดร้าคา’ ส าหรบัดลีเลอรร์ถยนตม์อืสอง
ชัน้น าเพื่อใหบ้รกิารตรีาคาและรบัซื้อรถโดยตรงจากผูท้ีต่อ้งการขายรถ นอกจากนัน้ กรุงศร ี
ออโต้ ยงัเตรียมรถบิ๊ก ไบค์ มือสองคุณภาพเยี่ยมกว่า 35 คนั พร้อมโปรโมชัน่สุดพเิศษ
ส าหรับลูกค้าในงานตลอด 7 วันอีกด้วย  ซึ่งสามารติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.krungsriauto.com หรอื www.facebook.com/krungsriauto  

 

 

 

http://www.facebook.com/krungsriauto


 

 

 

 ส าหรบัความพรอ้มในการจดังานล่าสุดนัน้ มคี่ายผูจ้ าหน่ายรถยนต์มอืสองมากกว่า 
14 บรษิัท ตอบรบัเขา้ร่วมงาน พร้อมน ารถยนต์มากกว่า 100 รุ่น มาจ าหน่ายภายในงาน    
บนพื้ นที่  15, 000 ต า ร า ง เ มต ร  อ าทิ  BMW  PREMIUM  SELECTION,  MINI NEXT,  
MASTER  CERTIFIED  USED  CAR,  TNP,  AUTO  MASTER, VOLVO  SELEKT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
BEST SERVICE,  AMORN RATCHADA GROUP, YO RACHADA, รถเศรษฐี ,  ETON 
USED CAR,  BENZ STAR FLAG, CARMANA, SC SUPER CAR ฯลฯ ขนทพัรถยนต์มอื
สองทัง้ญีปุ่่ นและยุโรป คดัเกรดและคุณภาพมาจดัแสดงเตม็พืน้ทีภ่ายในงาน 

 “มหกรรมรถยนต์มือสอง ครัง้ท่ี 9” (The 9th Bangkok Used Car Show)  จดั
ขึ้นระหว่างวนัท่ี 3-9 เมษายน 2560 วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.00 น. วนัเสาร์-
อาทิตย ์เวลา 11.00-22.00 น. ณ ศนูยแ์สดงสินค้าฯ ฮอลล ์2-4 อิมแพค เมืองทองธานี 
พร้อมจ าหน่ายบตัรเข้าชมในอัตราเพียง 20 บาท เท่านั้น รายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.bangkokusedcarshow.com 

 

 
www.bangkokusedcarshow.com 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษทั กรงัดป์รีซ ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
คุณทพิยร์ตัน์ ชทูองเจรญิกจิ (ออ้) 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์08-6904-5540 / 08-4075-4717 
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