
 

 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์  

 

เปิดงานอย่างเป็นทางการกบั “ มหกรรมรถยนต ์มือสอง ครงัที 9”  

การนัตีคณุภาพรถทุกคนั อดัแน่นด้วยข้อเสนอพิเศษจาก “ กรงุศรี ออโต้”   

พร้อมเปิดโซนพิเศษ ‘ขายง่าย ได้ราคา’ 

 

 บริษทั กรงัดป์รีซ์ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) แถลงข่าวยืนยนัความ

พร้อมในการจดังาน “ มหกรรมรถยนต ์ม ือสอง ครงัที 9”  มุ่งมนัยกระดบัการจดังาน

เข้าส ู่ระดบัสากล ม ุ่งมนัสร้างความมนัใจให้ผ ู้บริโภค การนัตีรถยนต ์ในงานทุกคนั  

พร้อมจบัมือ ร่วมกบั “ กร ุงศรี ออ โต้”  เป็นปีที 4 เปิดโซนพิเศษ ‘ขายง่าย ได้ราคา’ 

พร้อมอดัโปรโมชนัและข้อเสนอสุดพิเศษสาํหรบัล ูกค ้าทีสมคัรสินเชือ “ กรงุศรี ย ูสด ์ 

คาร”์  ในงานนีโดยเฉพาะ ซึงงานจดัขึนระหว่างวนัที 3-9 เมษายน 2560 ณ ศนูยแ์สดง

สินค้าฯ ฮอลล ์ 2-4 อิมแพค เมืองทองธานี  โดยมีพีธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมือ

เช้าวนัที   มีนาคม  ณ เวทีกลาง บริเวณจดัแสดงงานฯ ท่ามกลางสือมวลชน

และแขกผ ูม้ ีเกียรติทีเข้ารว่มเป็นสกัขีพยานกนัอย่างคบัคงั 

  

ดร.ปราจิน เอียมลาํเนา ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

บริษทั กรงัด ์ปรีซ์ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) กล่าวว่า ในการจดังาน “มหกรรม

รถยนต์มอืสอง ครงัท ี9” เรายงัคงเลอืกศูนย์แสดงสนิค้า ฮอลล์ 2-  อมิแพค เมอืงทองธานี 

เป็นสถานทใีนการจดังาน เพราะสามารถรองรบัความตอ้งการดว้ยพนืท ี ,000 ตารางเมตร 

มคีวามสะดวกสบายทงัในเรอืงของสถานทแีละการเดนิทาง  

การจัดงานปีทีผ่านมานับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก แม้จะอยู่ในช่วง

สถานการณ์ของตลาดทไีม่ไดเ้ออือาํนวยตอ่การซอืรถมากนกั แต่ยงัมผีูเ้ขา้ชมงานตลอด 7 วนั 

สูงถึง 200,568 คน ส่งผลให้มียอดจําหน่ายและสงัจองภายในงานถึง 7,767 คนั และมีเงนิ

สะพดัหลายรอ้ยลา้นบาท ตลอดช่วงระยะเวลาของการจดังาน 
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“ยอดขายทเีกิดขนึในปีทผี่านมา ส่วนหนึงเพราะผูบ้รโิภคตอ้งการความคุม้ค่า ในช่วง

สถานการณ์เศรษฐกจิทยีงัผนัผวน รวมไปถงึการไดเ้หน็คุณภาพของรถยนต์มอืสองทแีต่ละ

บรษิัทไดนํ้ามาจําหน่าย ล้วนเป็นรถคดัเกรดทงัหมด วงิน้อย ไม่ชนหนัก ไม่ตกนํา ไม่พลกิ

ควํา มีสภาพใหม่เกิน % เกือบทุกคัน แถมมีการการันตีคุณภาพของรถทุกคัน”               

ดร.ปราจิน กล่าว  

นายจาต ุรนต์ โกมลมิศร ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตัิการ 

บริษัท กรงัด ์ปรีซ์ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และในฐานะ ประธานจดังาน 

“ มหกรรมรถยนต ์มือสอง ครงัที 9”  เปิดเผยว่า ภาพรวมของงานในปีนียงัคงเป็นงานที

รวบรวมผูจ้าํหน่ายรถยนต์มอืสองไวอ้ย่างคบัคงัเช่นเคย และยงัมุ่งเน้นในเรอืงของคุณภาพ

สนิคา้ตอ้งมคีุณภาพด ีมคีวามหลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกชม เลอืกซอื ครบทุกเซก็เมนต ์

เช่น อีโคคาร์, ซติคีาร์, ซีดาน, ลกัชวัรคีาร์ และรถยนต์อเนกประสงค์ เพอืตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างครบถว้น   

โด ย ผู้ป ร ะกอ บกา ร ที เข้ าม าร่ว ม งาน ก ับ เ ร า ใน ปี นี ปร ะกอ บด้ว ย  BMW 

PREMIUM SELECTION,  MINI NEXT,  MASTER CERTIFIED USED CAR,  TNP Auto 

Import ,  AUTO MASTER, VOLVO SELEKT, BEST SERVICE, AMORN RATCHADA 

GROUP, YO RACHADA, ร ถ เ ศ ร ษ ฐี  ,VM AUTO, ETON USED CAR, BENZ STAR 

FLAG, CARMANA, SC SUPER CAR,J MOTOR TRADE   

แต่ไฮไลท์สําคญัของการจดังานในปีนี ทางคณะผูจ้ดังานไดท้ําการเพมิพนืทใีนส่วน

ของ “บกิไบค์” มอืสอง เขา้มาภายในงานเพอืตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้รโิภค และตอบ

รบักบักระแสความนิยมรถในกลุ่มนีทมีขียายตวัเพมิมากขนึอยา่งต่อเนืองตลอดระยะ 2-3 ปีที

ผ่านมา    

“คณะผู้จดังานฯ พร้อมด้วยผู้จําหน่ายรถยนต์มอืสองทุกบริษทั ยงัคงสร้างความ

เชอืมนัใหก้บัลูกคา้ทเีขา้มาซอืรถภายในงาน โดยยงัคงใหม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ

ร่วมกนั (MOU) เพือการนัตีและรบัประกนัคุณภาพรถยนต์ ซึงนํามาจําหน่ายภายในงาน 

โดยคดัสรรรถยนต์คุณภาพด ีหากพบปัญหายินดทีําตามขอ้ตกลงซงึเป็นไปตามเงอืนไขทผีู้



 

 

ซอืและผู้ขายมีไว้ต่อกนั ณ วนัซอืรถ อีกทงัอดัแน่นด้วยโปรโมชนัพเิศษ สามารถต่อรอง

ราคาได ้พรอ้มรบัสทิธพิเิศษและของสมนาคุณอกีเป็นจาํนวนมากภายในงาน”  

นายจาตรุนต ์ กล่าวเพมิเตมิวา่ ในปีนี เรายงัคงจบัมอืรว่มกบั “กรงุศร ีออโต”้ เป็นปี

ท ี4 โดยธนาคารกรุงศรอียธุยา จะยงัคงเป็นพนัธมติรและผูส้นับสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ

ของ งานมหกรรมรถยนตม์ ือสอง ครงัที 9 ร่วมออกบธู พรอ้มนําเสนอโปรโมชนัพเิศษ ใน

การอนุมตัสินิเชอืใหก้บัลูกคา้ภายในงาน ซงึช่วยให้ผูบ้รโิภคสามารถเป็นเจา้ของรถยนตม์อื

สองไดง้า่ยขนึอกีดว้ย  

 

  ดา้น นายไพโรจน์ ชืนครฑุ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด ้านธรุกิจสินเชือยานยนต ์ 

กล ุ่มงานธ ุร กิจสิน เชือยานยนต ์ ธนาคารกร ุงศรีอยุธยา จ ําก ัด  (มหาชน) กล่าวว่า 

“นับเป็นปีท ี  ทกีรุงศร ีออโต ้ไดร้ว่มเป็นพนัธมติรหลกัในการจดังานมหกรรมรถยนต์มอืสอง 

ทไีดร้บัการสนบัสนุนทดีจีากกรงัดป์รซี ์และดลีเลอรม์าโดยตลอด  

ทงันี คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์มอืสองในปีนีจะเตบิโตขนึจากปีทผี่านมาราว % ซงึ

เป็นผลจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจ รวมถงึปรมิาณรถทเีขา้มาในตลาดจากการครบกําหนด

โครงการรถคนัแรก งานมหกรรมรถยนต์มอืสองในปีนี จงึเป็นโอกาสทดีสีําหรบัทงัผู้ซอืและ

ผูข้าย  

โดยกรงุศร ีออโต ้ไดเ้ปิดโซนพเิศษ ‘ขายงา่ย ไดร้าคา’ สาํหรบัดลีเลอรร์ถยนตม์อืสอง

ชนันําเพอืให้บรกิารตรีาคาและรบัซอืรถโดยตรงจากผูท้ตีอ้งการขายรถ นอกจากนัน กรุงศร ี

ออโต้ ยงัเตรียมรถบิก ไบค์ มือสองคุณภาพเยยีมกว่า  คนั พร้อมโปรโมชนัสุดพิเศษ

สําหรับลูกค้าในงานตลอด  วันอีกด้วย ซึงสามารติดตามรายละเอียดเพิมเติมได้ที 

www.krungsriauto.com หรอื www.facebook.com/krungsriauto  

 

 

 



 

 

“ มหกรรมรถยนต ์มือสอง ครงัที 9”  (The 9th Bangkok Used Car Show)  จดั

ขึนระหว่างวนัที 3-9 เมษายน 2560 วนัจ ันทร ์-ศ ุกร ์ เวลา 12.00-22.00 น . วนั เสาร-์

อาทิตย ์เวลา 11.00-22.00 น. ณ ศนูยแ์สดงสินค้าฯ ฮอลล ์2-4 อิมแพค เมืองทองธานี 

พร้อมจ ําหน่ ายบตั รเข้าชมในอ ัต ราเพียง 20 บาท เท่านัน  รายละเอียด เพิม เติม 

www.bangkokusedcarshow.com 

 

 
www.bangkokusedcarshow.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม : 

บริษทั กรงัดป์รีซ์ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

คณุทพิย์รตัน์ ชูทองเจรญิกจิ (ออ้) 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

โทรศพัท์ 08-6904-5540 / 08-4075-4717 

  


