
 

 

The 11th Bangkok Used Car Show 

กรังด์ปรีซ์ฯ ประกาศจดังาน“มหกรรมรถยนต์มือสอง คร้ังที่ 11”  

จบัมือ “กรุงศรี ออโต้” และ “สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว”  

ร่วมเซ็นต์ MOU รับประกนัคุณภาพรถยนต์ทุกคนัภายในงาน 

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ ประธานจัดงาน “มหกรรมรถยนต์มือสอง คร้ังที ่11” เปิดเผย
ว่า ตลอดระยะเวลาเวลาท่ีผ่านมากว่า 11 ปี งาน“มหกรรมรถยนต์มือสอง” (BANGKOK USED CAR 
SHOW) ถูกจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความมุ่งมัน่วา่จะเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดบัและมาตรฐานของการ
จดังานแสดงรถมือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วให้มีความเป็นสากลมากข้ึน ผ่านรูปแบบการจดังานอย่างมือ
อาชีพ พร้อมสร้างบรรยากาศและรวบรวมรถคุณภาพดีเหมาะแก่การเลือกซ้ือ-ขาย มาไวใ้นงานเดียว 

“มหกรรมรถยนตมื์อสอง คร้ังท่ี 11” (The 11th  Bangkok Used Car Show) จึงยงัเป็นงานท่ีไดรั้บ
ความไวว้างใจเป็นอย่างดี จากทั้งบริษัทรถยนต์ชั้นน า ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง และกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเตรียมจะเขา้มาเลือกซ้ือรถยนต์ภายในงาน ดว้ยมาตรฐานการจดังานอย่างมืออาชีพ พร้อมดว้ย
การการันตีคุณภาพรถจากผูจ้  าหน่าย ไม่มีการยอ้มแมว อีกทั้งอดัแน่นดว้ยโปรโมชัน่พิเศษ สามารถต่อรอง
ราคาได ้พร้อมรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณจากผูจ้  าหน่ายท่ีจดัเตรียมมาใหภ้ายในงาน 

โดยภาพรวมของงานในปีน้ียงัคงเป็นงานท่ีรวบรวมผูจ้  าหน่ายรถยนตมื์อสองไวอ้ยา่งคบัคัง่เช่นเคย 
และยงัมุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณภาพสินคา้ตอ้งมีคุณภาพดี มีความหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกชม เลือกซ้ือ 
ครบทุกเซ็กเมนต ์เช่น อีโคคาร์, ซิต้ีคาร์, ซีดาน, ลกัชวัร่ีคาร์ และรถยนต์อเนกประสงค ์เพื่อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้น   

“ในแต่ละปีประเทศไทยมีการซ้ือขายรถยนต์รุ่นใหม่เป็นจ านวนมหาศาล ซ่ึงในการเปล่ียน
รถยนตใ์หม่จะก่อใหเ้กิดการหมุนเวียนของรถยนตใ์ชแ้ลว้ในตลาดเป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกนั ตลาดรถยนต์
ใชแ้ลว้จึงมีศกัยภาพสูงมาก เพราะมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมความคุม้ค่าและไม่ตอ้งการใชจ่้ายเงินจ านวนมาก
ไปกบัรถใหม่ป้ายแดง ดว้ยเหตุน้ีการจดังาน บางกอก ยสูคาร์โชว ์นอกจากมุ่งหวงัท่ีจะเป็นศูนยก์ลางในการ
ซ้ือขายแล้ว ยงัมุ่งหวงัว่าจะช่วยกระตุน้ตลาดและผลกัดนัให้กลุ่มธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเติบโตข้ึนอย่างมี
คุณภาพอีกดว้ย”   



 

 

นายจาตุรนต ์ยงักล่าววา่ ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคุณภาพการจดังาน และสร้างความเช่ือมัน่ ให้กบั
ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือรถภาย ในงาน คือการท่ีคณะผูจ้ดังานฯ พร้อมดว้ยผูจ้  าหน่ายรถยนตมื์อสองทุกบริษทั ยงัคง
สร้างความเช่ือมัน่ด้วยการพร้อมใจกนัการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจร่วมกัน (MOU) เพื่อการันตีและ
รับประกนัคุณภาพรถยนตท่ี์ถูกน ามาจ าหน่ายภายในงาน 

อีกทั้งในปีน้ี “กรุงศรี ออโต”้ ยงัคงร่วมเป็นพนัธมิตรและผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของ 
“งานมหกรรมรถยนตมื์อสอง คร้ังท่ี 11” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6  โดยร่วมออกบูธ พร้อมน าเสนอโปรโมชัน่พิเศษ 
ในการอนุมติัสินเช่ือให้กบัลูกคา้ภายในงาน ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเป็นเจา้ของรถยนต์มือสองไดง่้าย
ข้ึนอีกดว้ย 

 นายวิสุทธ์ิ เหมพรรณไพเราะ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าววา่  งาน “มหกรรม
รถยนตมื์อสอง คร้ังท่ี 11” นบัเป็นงานใหญ่ประจ าปี ท่ีนอกจากจะมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการกระตุน้
ยอดขายรถยนตใ์ชแ้ลว้ของผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภคแลว้ 

 ในทุกปีของการจัดงานมหกรรมรถยนต์มือสอง ย ัง เ ป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นให้
ผูป้ระกอบการหันมาพฒันาการด าเนินธุรกิจของตนเองมากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นของการพฒันางานคุณภาพ
สินคา้ และการพฒันาดา้นงานบริการให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลให้วิชาชีพของกลุ่มธุรกิจรถยนต์ใช้แลว้
ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากทุกภาคส่วน และส่งผลให้ตลาดรถยนตใ์ช้แลว้มีการพฒันา และเติบโตไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้งและย ัง่ยนื 

 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปีน้ี ทางสมาคมผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ และพนัธมิตรอยา่ง ส านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ.ได้ร่วมออกบูธภายในงานเป็นคร้ังแรกอีกด้วย ทั้ งน้ีเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคทราบถึงความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตใ์ชแ้ลว้ และบทบาทของ
สมาคมผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ ในอุตสาหกรรมตลอดช่วงระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา 

นายวิสุทธ์ิ ยงัเผยถึงภาพรวมของตลาดรถยนต์ใช้แลว้ในปี 2561 ผ่านมาว่า มีมูลค่ารวมของตลาด
รถยนตใ์ชแ้ลว้แบบ Business-to-Consumer (B2C ) อยูท่ี่ประมาณ 147,000 ลา้นบาท คิดเป็นปริมาณรถยนต์
ใช้แล้วท่ีจ  าหน่ายไปสู่ผูบ้ริโภคประมาณ 4.7 แสนคัน โดยมีอัตราการเติบโตของตลาดอยู่ท่ี 7% เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 

 ปัจจยัส าคญัในการเติบโตของตลาดรถยนตมื์อสองมาจากการท่ีตลาดรถยนตใ์หม่ในปี 2561 มีการ
เติบโตข้ึนถึง 20% ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของรถยนต์ในตลาดเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการจดัการเลือกตั้ง
ในช่วงเดือนมีนาคมน้ีนบัเป็นอีกหน่ึงปัจจยับวกส าคญั  ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลดีอยา่งต่อเน่ืองมายงัภาพรวมของ
ตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ในปีน้ีอีกดว้ย 



 

 

ทั้งน้ี คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรถยนต์มือสองในประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนท่ี
ประมาณ 5-7% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงแนวโน้มของไตรมาสแรกปีน้ี กลุ่มรถยนต์ท่ีน่าจะมีอตัราการ
เติบโตเพิ่มข้ึนเป็นพิเศษน่าจะเป็นกลุ่มรถกระบะขนาด 1 ตนั  

 ส าหรับความพร้อมในการจดังานล่าสุดนั้น มีค่ายผูจ้  าหน่ายรถยนตมื์อสองมากกวา่ 17 บริษทั ตอบ
รับเขา้ร่วมงาน พร้อมน ารถยนตม์ากกวา่ 100 รุ่น เขา้มาจ าหน่ายภายในงานบนพื้นท่ีจดัแสดง ณ ศูนยแ์สดง
สินคา้ฯ ฮอลล ์2-4 อิมแพค เมืองทองธานี อยา่งคบัคัง่ ซ่ึงประกอบดว้ย  

BMW  PREMIUM  SELECTION BY MILLENNIUM AUTO ,  MASTER CERTIFIED 
USED CAR,  MINI NEXT BY MILLENNIUM AUTO, TRIPLE-M, AUDI APPROVED PLUS, 
TARGET CAR CENTER, BEST SERVICE, AMORN RATCHADA GROUP, YO RACHADA 

ZUPER CAR, BB SMART CAR, PANDA SPEED CAR, VISARN AUTOCAR , VOLVO USED 
CAR, AUTO MASTER, YOUR BIKE และ รถเศรษฐี  

นอกจากนั้นในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่ง ลามิน่า ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ชั้นน า เตรียมขอ้เสนอ
พิเศษเฉพาะผูจ้องฟิล์มรุ่นท่ีก าหนด ภายในงานมหกรรมรถยนตมื์อสอง คร้ังท่ี 11 ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม – 
3 เมษายน 2562 เท่านั้น เช่น เม่ือจองติดตั้งฟิล์มรอบคนัรวมบานหนา้เต็มบาน รับส่วนลด 30% ส าหรับซีรีส์ 
POP Series , Genius Series, Executive Series, และ Special Series (ยกเวน้ L60Max รับส่วนลดสูงสุด 20%) 
ฟิลม์รุ่น Digital & Ceramic Set รับส่วนลดรวมกวา่ 9,000 บาท ฯลฯ 

   “มหกรรมรถยนต์มือสอง คร้ังที่ 11” (The 11th Bangkok Used Car Show)  จัดขึน้ระหว่างวันที่ 
28 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 11.00-22.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ ฮอลล์ 2-4 อิมแพค เมืองทองธานี พร้อมจ าหน่ายบัตรเข้าชมใน
อตัราเพยีง 20 บาท เท่าน้ัน รายละเอยีดเพิม่เติม www.bangkokusedcarshow.com 

  

 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์  คุณทิพยรั์ตน์  ชูทองเจริญกิจ  
โทร. 084-075-4717 ,02 971 6450-60 ต่อ 434  
 แฟ็กซ์.02 971 6465 / Email: tonaor_atom@windowslive.com 
 

http://www.bangkokusedcarshow.com/

