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แนวคิด

MOTOR EXPO 2020

แนวคิด

พรอมขับเคลื่อน ไปในความเปลี่ยนแปลง
Whatever Changes will be...Move on

หลังจากผานการพัฒนาอยางตอเนื่องนานกวาหนึ่งศตวรรษ 

ยานยนตกําลังกาวสูยุคแหงการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีบัเคลือ่น

ครั้งใหญ ที่ ไมตองอาศัยน้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องยนตระบบ

สันดาปภายในอีกตอไป

พลังงานทดแทนน้ํามันที่มีบทบาทสูงสุดในปจจุบัน ไดแก 

ไฟฟา โดยเริ่มจากการนํามาผนวกกับเคร่ืองยนตแบบเดิม กลาย

เปนระบบไฮบริด และพลัก-อิน ไฮบริด กระทั่งสามารถผลิต      

ยานยนตขับเคลื่อนดวยพลังไฟฟาลวน ที่ประหยัด และไรมลพิษ

ไดสําเร็จ แมจะยังอยูระหวางการพัฒนา แตตลาดยานยนตไฟฟา

ก็กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากพลังไฟฟาแลว ผูผลิตยังพยายามแสวงหาพลังงาน

ประเภทอืน่มาใชแทนนํ้ามนั ทัง้ไฮโดรเจน เซลลเชือ้เพลงิ พลงัแสง

อาทิตย ฯลฯ ซึ่งยานยนตที่โลดแลนดวยพลังงานเหลานี้เริ่มมีการ

ผลิตออกจําหน�ายเชิงพาณิชยแลว และคาดวาจะเปนทางเลือกที่

สมน้ําสมเนื้อกับยานยนตพลังไฟฟาในอนาคต

อยางไรกต็าม จนถึงตอนนี ้เคร่ืองยนตระบบสนัดาปภายในยงั

คงเปนขุมพลังหลักของยานยนตสวนใหญ โดยผูผลิตสามารถลด

มลพิษที่เกิดจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิง อันเปนจุดออนของระบบ

ไดอยางน�าพอใจ

ขณะเดยีวกัน ในมมุมองของผูบริโภค ถงึเทคโนโลยจีะเปลีย่น

ไป แตวตัถปุระสงคของการขบัเคลือ่นมไิดเปลีย่นแปลง นัน่คอืการ

เดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่งอยางรวดเร็ว ปลอดภัย และ

ไมทําลายสิ่งแวดลอม

ทีส่าํคญั ไมวายานยนตอนาคตจะขบัเคลือ่นดวยพลงังานจาก

น้าํมัน ไฟฟา ไฮโดรเจน เซลลเช้ือเพลงิ หรือแสงอาทติย โดยมนษุย

จะเปนผูบงัคบัควบคมุ หรือยานยนตจะขับเคลือ่นไดเอง รวมถงึ แม

จะมคีวามเปลีย่นแปลงใดๆ กต็าม เพ่ือตอบสนองวถิชีวิีตแบบใหม 

หรือ NEW NORMAL อันสืบเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ที่

เพิง่ผานพนไป แตเสน�หของยานยนต ทัง้ความสะดวกสบาย ความ

ปลอดภัย ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจน ความสวยงาม

ของรูปลักษณ และความน�าทึ่งของเทคโนโลยี ก็ยังเปนสิ่งที่ชวน

ใหเราหลงใหล และไมมวัีนเบือ่หน�ายทีจ่ะขบัเคลือ่นไปพรอมกบัมนั

ดวยเหตุน้ี เราจึงขอเปนกําลังใจใหบรรดาผูผลิต สรางสรรค

ยานยนตท่ีใชพลังงานประเภทตางๆ อยางไรขอจํากัด และนํามา

แสดงในงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 37” ที่เราจัดขึ้น ภายใต

แนวคิด “พรอมขับเคลื่อน ไปในความเปลี่ยนแปลง”

  “Change is eternal”, the saying of German philosopher 

Arthur Schopenhauer, is once again proven in the 

automotive world.

After continuous development for over a century, motor 

vehicles are entering the era of a major technological 

change that does not require fuel and internal combustion 

engine anymore.

The most prominent energy replacing oil today is 

electricity, starting from supplementing a conventional 

engine with it to become hybrid and plug-in hybrid, and 

eventually all-electric vehicle that is economical and non-

polluting. Although still under development, the electric 

vehicle market is growing rapidly in many countries around 

the world.

In addition to electric power, makers are also seeking 

other kinds of energy to replace oil–hydrogen, fuel cells, 

solar power, etc. Commercial production of vehicles running 

on these energies have begun and they are expected to be 

viable alternatives to electric vehicles in the future.

However, up until now, internal combustion engines are 

still the mainstay of most motor vehicles. And manufacturers 

are able to satisfactorily reduce pollution caused by the use 

of fossil fuel which is a weakness of the system.

At the same time, from the consumer’s point of view, 

although technology has changed the purpose of driving 

has not. That is, to travel from one point to another quickly, 

safely and without destroying the environment.

Importantly, whether the future motor vehicle will run 

on oil, electricity, hydrogen, fuel cells or solar power, and 

whether it is controlled by a human or is self-driving, 

including even if we have to change and adopt “The New 

Normal” as our way of life due to the COVID-19 pandemic 

crisis that has just passed, the charm of the motor vehicle 

with its comfort, safety, environmental friendliness, along 

with styling beauty and amazing technology, will always be 

something that bewitches us into driving without tiring of it. 

For this reason, we encourage the manufacturers to 

create vehicles that run on various kinds of energy source 

without limitation and exhibit them at “The 37th Thailand 

International Motor Expo 2020” which we organize under 

the concept of “Whatever Changes will be...Move on”.
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ขวัญชัย ปภัสรพงษ
ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 37”

สารจากประธาน

บริษัท ส่ือสากล จํากัด ไดริเร่ิมจัดงาน “มหกรรม

ยานยนต” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR 

EXPO ขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช 2527 และประสบความ

สําเร็จอยางสูงตลอด 3 ทศวรรษที่ผานมา ซึ่งทําให

สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาโลก ยินดี

ตอนรับ บริษัท สื่อสากล จํากัด เขาเปนสมาชิก และ

ใหการรับรองงาน “มหกรรมยานยนต” เปนหนึ่งในงาน

แสดงสินคาระดับโลก

นอกจากนี้  เรายังไดรับการสนับสนุนอยางดีย่ิง 

จากราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ตลอดจนหน¦วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจํานวนมาก 

งาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 37” มีผูเขารวมแสดง

สนิคาทัง้สิน้ แบงเปนรถยนต 31 ผูผลติ จาก 8 ประเทศ 

รถจักรยานยนต 20 ผูผลิต จาก 11 ประเทศ  และ

อุปกรณเก่ียวเนื่องอื่นๆ อีกกวา 300 ราย รวมทั้งยังมี

กิจกรรมท่ีน¦าสนใจมากมาย ซึ่งจะสรางความพึงพอใจ

ใหแกผูเขาชมงานอยางแน¦นอน

Message from the Chairman
Kwanchai Paphatphong
Organizing Chairman of 
“THE 37th Motor Expo 2020”

Inter-Media Consultant Co., Ltd. has been 

organizing the annual Thailand International Motor 

Expo since 1984, achieving excellent success for 

more than 3 decades. This has led the Global 

Association of the Exhibition Industry (UFI) to 

welcome Inter-Media Consultant Co., Ltd. as 

a member and certify The Motor Expo as an 

international exhibition.

Furthermore, we have received excellent 

support from the Royal Automobile Association of 

Thailand under Royal Patronage, the Federation of 

Thai Industries and Tourism Authority of Thailand 

as well as a host of other organizations both in the 

public and private sectors. Trade participants in the 

37th Motor Expo 2020 can be classified as 31 car 

makers from 8 countries, 20 motorcycle makers 

from 11 countries, and more than 300 vendors 

of auto accessories, plus numerous interesting 

activities that are certain to satisfy visitors.
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ตลาดสินคายานยนตทุกประเภทในบานเรา เต็มไปดวยความ

หลากหลาย ทั้งยี่หอ มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และราคา ยาก

แกการเลอืกซือ้ของผูบรโิภค โดยเฉพาะผูทีต่องการใชเงนิอยางคุม

คา เพื่อใหไดยานยนตที่มีประสิทธิภาพ และประโยชนใชสอยตรง

ตามประสงค ภายใตเงื่อนไขการซื้อขายที่ยุติธรรม

อุปสรรคประการสําคัญของผูบริโภค คือ ไมสามารถเปรียบ

เทียบขอมูลตางๆ ของรถแตละยี่หอ แตละรุน ไดอยางทั่วถึง ใน

เวลาอันจํากัด ขณะที่ผูผลิต และผูจําหน�ายเอง ก็ประสบปญหา

เดียวกัน นั่นคือ ไมสามารถนําเสนอสินคา และบริการ ตลอดจน

ขอมูลขาวสารตางๆ ไปสูกลุมลูกคาจํานวนมหาศาลได

ณ จุดที่เปนรอยตอระหวางอุปสงคกับอุปทานนี้เอง บริษัท 

สื่อสากล จํากัด ไดกาวเขามามีบทบาทในฐานะสื่อกลาง ดวยการ

จัดงานแสดงยานยนตหลากหลายประเภท ที่เรียกวา “มหกรรม

ยานยนต” (THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO) ข้ึน 

โดยนอกจากจะมุงหวังใหเปนสื่อกลางการซื้อขายรถยนต รถ

จักรยานยนต รถเพื่อการพาณิชย และขนสง ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ

ที่เกี่ยวเนื่องแลว ยังตั้งใจทําใหงานนี้เปนสื่อสรางสัมพันธอัน

ดี ระหวาง ผูผลิตกับผูบริโภค เอกชนกับรัฐ ผูแทนจําหน�าย กับ

บริษัทแมในตางประเทศ รวมทั้งระหวางสังคมยานยนตกับสังคม

สวนอื่นๆ ของประเทศอีกดวย

อาจกลาวไดวา งาน “มหกรรมยานยนต” มีบทบาทสําคัญยิ่ง

ตอการพฒันาวงการยานยนตของประเทศไทย ในตลอดระยะเวลา

กวา 3 ทศวรรษที่ผานมา และเราตั้งใจจะดําเนินบทบาทสําคัญนี้

อยางแข็งขันตลอดไป

All categories of our automotive markets are comprised 

of a wide variety with regard to brand, production standard, 

quality and price point, making it difficult for consumers or 

buyers especially those seeking value for money to make 

a wise choice in order to get a vehicle with efficiency and 

utility exactly as they desire under fair purchase terms.

The key difficulty for consumers is that they cannot 

exhaustively compare the data of various brands and 

models in the limited time available. At the same time, car 

makers and dealers face a similar problem, that is, they 

cannot present their products and services along with facts 

and details to the enormous number of potential customers.

At this juncture between demand and supply, 

Inter-Media Consultant Co., Ltd. steps in to take on 

the intermediary role by organizing an exhibition of a 

wide variety of automotive vehicles under the title “The 

Thailand International Motor Expo” not only to facilitate 

the buying and selling of cars, motorcycles, commercial 

vehicles and accessories but also with the commitment 

of making the event a go-between that creates a good 

relationship between makers and consumers, distributors 

and their overseas parent companies, and also between the 

automotive circles and other sections of society. 

It can be said that “The Thailand International Motor 

Expo” has been playing a crucial role in the development 

of the automotive industry in Thailand for more than 3 

decades, and we are committed to continuing actively with 

this important role.

กวา 3 ทศวรรษท่ีผานมา และเราตั้งใจจะดําเนินบทบาทสําคัญนี้

อยางแข็งขันตลอดไป

decades, and we are committed to continuing actively with 

this important role.

บทนํา
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 ASTON MARTIN    B11
ASTON MARTIN DBX (แอสตัน มารทิน ดีบีเอกซ) เอสยูวีรุน

แรกของ ASTON MARTIN เครื่องยนตเบนซิน เทอรโบ วี 8 สูบ 4.0 

ลิตร 550 แรงมา แรงบิดสูงสุด 71.4 กก.-ม. (700 นิวตัน-เมตร) 

เกียรอัตโนมัติ 9 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ลอตลอดเวลา พรอมกับ 

E-DIFFLOCK อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.5 วินาที ความเร็ว

สูงสุด 291 กม./ชม.

The Aston Martin DBX is the marque’s first SUV. It is    

powered by a 4.0-litre, V8, twin-turbo, gasoline engine producing 

550PS max power and 71.4kg-m (700Nm) peak torque, mated 

to a 9-speed automatic transmission and a permanent all-wheel 

drive with active central differential and electronic differential lock 

on the rear axle, accelerating the car 0-100kph in 4.5sec and 

up to a top speed of 291kph.

 AUDI    B05
AUDI E-TRON SPORTBACK 55 QUATTRO S LINE (เอาดี อี-

ทรอน สปอรทแบค 55 กวัตตโร เอส ไลน) เอสยูวีทรงสปอรทคูเป 

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 100 % มาพรอมระบบขับเคลื่อน 4 

ลออัจฉริยะแบบไฟฟา (ELECTRIC QUATTRO) มอเตอรไฟฟา 2 

ตําแหนÉง ใหกําลงัสงูสุด 408 แรงมา หรอื 300 กโิลวตัต ระยะทางวิง่

สงูสดุ 463 กม./การชารจไฟเตม็ 1 ครัง้ (อางอิงตามผลการทดสอบ

โดยใชมาตรฐาน NEDC) 

The Audi e-tron Sportback 55 quattro S line is an 

all-electric SUV in the style of a sport coupe. Its 2 electric 

motors, positioned front and rear, are controlled by an intel-

ligent electric 4-wheel drive system (Electric Quattro), deliver 

a maximum combined power of 300kW or 408PS and give 

a range of 463km per full charge (based on NEDC testing).

 BMW    A16
THE ALL NEW BMW 4 SERIES (บีเอมดับเบิลยู ซีรีส 4 ใหม) 

เจเนอเรชันใหม รุน 430I COUPE M SPORT คูเปพรีเมียม กระจัง

หนา KIDNEY GRILLE ขนาดใหญ กับไฟหนาแบบ ADAPTIVE LED 

ชุดแตง M SPORT รอบคัน พรอมลอขนาด 19 นิ้ว เครื่องยนต

เบนซิน เทอรโบ 2.0 ลิตร 258 แรงมา แรงบิดสูงสุด 40.8 กก.-ม. 

(400 นิวตัน-เมตร) อัตราเรงจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.8 วินาที  

The new BMW 430i Coupe’ M Sport, a 2
nd
 generation 

BMW 4 Series, comes with a large twin kidney grille, 

adaptive LED headlights, M SPORT body kit all round and 

19-inch wheels. It is powered by a 2.0-litre, single-turbo 

gasoline engine producing 258PS max power and 40.8kg-

m (400Nm) peak torque, giving 0-100kph acceleration 

time of 5.8sec. 

LOGO ON WHITE BACKGROUND.

เปดตัวครั้งแรกในเอเชียแปซิฟค      เปดตัวครั้งแรกในอาเซียน      เปดตัวครั้งแรกในประเทศไทย
รถในงาน/รถจักรยานยนต
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 FORD    A10
FORD RANGER (ฟอรด เรนเจอร) และ FORD EVEREST (ฟอรด  

เอเวอเรสต) ใหม โดดเดนดวยรปูโฉมใหมทัง้ไลนอพั โฉบเฉีย่ว ดดุนั 

เครือ่งยนตดเีซล เทอรโบคู 2.0 ลติร 213 แรงมา แรงบดิสงูสดุ 51.0 

กก.-ม. (500 นิวตัน-เมตร) และเกียรอัตโนมัติ 10 จังหวะ เพียบ

พรอมดวยระบบปองกันความปลอดภัย และเทคโนโลยีอํานวย

ความสะดวกมากมาย

The new Ford Ranger and Ford Everest line-up come with 

a new sleeker yet more aggressive look. The power source is a 

2.0-litre twin-turbo diesel engine producing 213PS max power 

and 51kg-m (500Nm) peak torque, mated with a 10-speed   

automatic transmission. It is equipped with many safety systems 

and technological amenities. 

 HONDA
 
    A14

HONDA CR-V (ฮอนดา ซีอาร-วี) โฉมใหม กระจังหนา และ

กันชนหนา/หลังดีไซจนใหม ไฟหนา/ไฟทายแบบ FULL LED เสริม 

ไฟเลี้ยวดานหนาแบบ LED SEQUENTIAL ลอแมกขนาด 19 นิ้ว 

หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิค หองโดยสารตกแตงดวยลายไม 

และวสัดุสดีาํ PIANO BLACK อุปกรณชารจไฟฟามือถอืแบบไรสาย 

กระจกมองขางแบบพับเก็บอัตโนมัติ

The new Honda CR-V has new front grille, front/rear 

bumpers, full LED headlights/rear lights, and front LED   

Sequential turning lights, 19-inch alloy wheels and pano-

ramic moonroof. The cabin is decorated with wood-grain 

and piano-black finishes. Standard equipment includes 

wireless mobile charger and power folding side mirrors.

 HYUNDAI    A06
HYUNDAI H-1 IMPRESSIVE (ฮันเด เอช-1 อิมพเรสซีฟ) รถตู

สไตลหรูรุนพิเศษสีขาว แตงโครเมียมรอบคัน ภายในสีเบจ 12 ที่

นั่ง มาพรอม DUAL SUNROOF ระบบเครื่องเสียงรองรับ APPLE 

CAR PLAY และ ANDROID AUTO หนาจอ LCD ขนาดใหญ 10.1 

นิ้ว 2 ตําแหนÏง เครื่องยนตดีเซล เทอรโบ 4 สูบ DOHC 16 วาลว 

175 แรงมา เกียรอัตโนมัติ 5 จังหวะ และระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ

The Hyundai H-1 Impressive is a special edition luxury 
MPV in white body with chrome trims all round while the 
interior of beige colour scheme features 12 seats, dual 
sunroof, a Pioneer audio system that supports Apple Car 
Play and Android Auto, dual headrest 10.1-inch monitors 
for rear-seat passengers. The Impressive is powered by 
a 175PS, 4-cylinder, 16-valve, DOHC, turbo diesel engine 
mated to a 5-speed automatic transmission and comes 
equipped with cruise control.
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 ISUZU    A03
ALL-NEW ISUZU MU-X (อีซูซุ มิว-เอกซ ใหม) ไดรับการ

ออกแบบใหมหมด ภายใตนิยาม “เหนือทุกความเชื่อ...เหนือ

ทุกความสําเร็จ (ORIGINALITY REDEFINED)” พรอมระบบความ

ปลอดภัย ISUZU MATRIX SAFETY INTELLIGENCE ที่ครบครัน และ

เหนือกวาดวยระบบชวยเหลือผูขับขี่ ADAS ที่มาพรอมนวัตกรรม

กลองหนาคูอัจฉริยะ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการขับข่ีใหนุมนวล 

มั่นคงยิ่งขึ้น 

The all-new Isuzu MU-X, completely redesigned under the 

concept “Originality Redefined”, comes equipped with Isuzu 

Matrix Safety Intelligence safety system and ADAS driver assist 

system incorporating innovative front 3D imaging Stereo Cam-

era. Car control, ride comfort and dynamic stability have been 

further enhanced.

 JAGUAR    B03
I-PACE (ไอ-เพศ) ครอสสโอเวอร เอสยูวีไฟฟา ออกแบบตาม

หลักอากาศพลศาสตร มีคาสัมประสิทธิ์แรงตานอากาศเพียง 0.29 

ขบัเคลือ่น 4 ลอ 400 แรงมา แรงบดิสงูสดุ 71.0 กก.-ม. (696 นิวตนั-                                  

เมตร) อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.8 วินาที สามารถชารจ

แบทเตอรีจาก 0-80 % ในเวลาเพียง 20-40 นาที ผานเคร่ืองอัด

ประจุไฟฟากระแสตรง DC (QUICK CHARGE)

The Jaguar all-electric I-PACE crossover SUV features 

an aerodynamic design with a low drag coefficient of 0.29. 

It is powered by 2 electric motors combining to produce a 

total max power of 400PS and 71.0kg-m (696Nm) of torque 

driving all 4 wheels, giving 0-100kph acceleration time of 

4.8sec. Equipped to accept a rapid 100kW DC charge rate, 

the I-PACE can have its battery recharged from 0-80% in 

just 20-40 minutes.

 JEEP   E01
JEEP WRANGLER UNLIMITED OVERLAND 2020 (จีพ แรงเลอร                                                                             

อันลิมิเทด โอเวอรแลนด 2020) เอสยูวีพันธุลุย รถยนตที่สราง

ตํานานจนไดการยอมรับจากท่ัวโลกวาเปน KING OF OFF ROAD 

และเปนรถไฮบรดิรุนแรกของคาย มาพรอมกบัเคร่ืองยนตเบนซนิ 

เทอรโบ แบบ 4 สูบ ขนาดความจุ 2.0 ลิตร ใหกําลังทั้งสิ้น 272 

แรงมา แรงบิดสูงสุด 40.7 กก.-ม. พรอมมอเตอรไฟฟา และ                        

แบทเตอรีลิเธียม-ไอออน 

The Jeep Wrangler Unlimited Overland 2020, the first 

hybrid from the maker of legendary SUVs recognized 

around the world as off-road kings, comes with a 2.0-litre, 

four-cylinder turbo gasoline engine delivering 272hp max 

power and 40.7kg-m peak torque in combination with 

power from a mild-hybrid electric motor and lithium-ion 
battery pack.
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 KIA    B04
KIA CARNIVAL (เกีย คารนิวลั) รุนใหม เจเนอเรชนัที ่4 แบบ 11 

ที่นั่ง เบาะคูหนาปรับไฟฟาอัตโนมัติ และเบาะแถวสุดทายปรับพับ

เรียบ หนาจอ 12.3 นิ้ว รองรับ APPLE CAR PLAY และ ANDROID 

AUTO ประตูสไลด และประตูทายไฟฟา พรอมซันรูฟไฟฟา           

เคร่ืองยนตดเีซล เทอรโบ SMART STREAM 2.2 ลติร เกยีรอัตโนมตั ิ

8 จังหวะ พรอมระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ

The 4th Generation Kia Canival is an 11-seater family MPV 

with 2 power-adjusted front seats, foldable last seat row, electric 

sliding doors, tailgate and sunroof. The 12.3-inch screen supports 

Apple Car Play and Android Auto. It is powered by a 2.2-litre 

Smart Stream turbo diesel engine mated to an 8-speed automatic 

transmission, along with smart cruise control. 

 LAND ROVER    B03
NEW LAND ROVER DEFENDER (แลนด โรเวอร ดีเฟนเดอร 

ใหม) สถาปตยกรรม D7X รองรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดถึง 900 กก. 

หลังคารถรับนํ้าหนักสูงสุด 300 กก. ขณะจอดนิ่ง และ 168 กก. 

ขณะขับขี ่ ลยุนํ้าไดลกึสดุ 900 มม. เทคโนโลยขีบัเคลือ่น TERRAIN 

RESPONSE 2 และ CONFIGURABLE TERRAIN RESPONSE สําหรับ

การขับขี่บนเสนทางขรุขระที่นํามาใชเปนครั้งแรกของโลก 

The new Land Rover Defender, built on the D7x variant of 

premium lightweight architecture aluminium platform, is capable 

of 300kg static roof load, 168kg dynamic roof load, and 900mm 

maximum wading depth. Its Terrain Response 2 features an  

automatic mode which monitors the terrain and optimizes engine, 

gearbox, centre differential and chassis settings to match it, for 

the first time in the world.

 LEXUS    A05
LEXUS LM (เลกซัส แอลเอม) “ลักชัวรีแวน” มีใหเลือกทั้งรุน 

7 ที่นั่ง และ 4 ที่นั่ง มาพรอมกับระบบไฮบริด เครื่องยนตเบนซิน

ขนาด 2.5 ลิตร รหัส 2AR-FXE กําลังสูงสุด 152 แรงมา มอเตอร

หนา/หลงั กาํลงัสงูสดุ 105/50 แรงมา แรงบดิสงูสดุ 27.5/14.2 กก.-

ม. กาํลงัรวมทัง้ระบบ 197 แรงมา อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 

10.5 วนิาท ีอตัราการสิน้เปลืองน้าํมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ 15.6 กม./ลติร

The Lexus LM “Luxury Minivan” is available in 7-seater 

and 4-seater versions, equipped with a hybrid system com-

bining 152PS from a 2.5-litre gasoline engine with 2 perma-

nent magnet motors-105kW front and 50kW rear, to give 

a total system output of 197PS. Acceleration 0-100kph in 

10.5 seconds and average fuel consumption of 15.6 km/L.
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 MASERATI    B09
NEW GHIBLI HYBRID (กีบลี ไฮบริด ใหม) ยนตรกรรมไฮบริด 

รุนแรกของ MASERATI (มาเซราต)ี นาํสนี้าํเงนิมาตกแตงชองระบาย

อากาศดานขาง คาลิเพอรเบรค และสัญลักษณสายฟาของโลโก

ตรีศูล เคร่ืองยนตเบนซิน เทอรโบ 2.0 ลิตร กับอัลเทอรเนเตอร 

48 โวลท และอีเลคทรอนิคซูเพอรชารจ (E-BOOSTER) มีกําลัง

ถึง 330 แรงมา อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ใน 5.7 วินาที ความเร็ว

สูงสุด 255 กม./ชม. 

The New Ghibli Hybrid, Maserati’s first hybrid car, renders 

the 3 side air ducts, brake calipers, and thunderbolt within      

the Trident logo on the rear pillars in light blue to symbolize its 

hybrid powertrain. The 48-volt hybrid powertrain with regenerative 

braking is a 2.0-litre 4-cylinder turbo gasoline engine equipped 

with an electric supercharger producing 330PS max output, 

which can accelerate the car from 0-100kph in 5.7sec. Top 

speed is limited to 255kph. 

 MAZDA    A15
 

MAZDA 100
th
 ANNIVERSARY EDITION ฉลองครบรอบ 100 ป 

ดวย MAZDA2 1.3 S LEATHER MAZDA3 2.0 SP  ทัง้รุน 5 ประตู และ 

4 ประตู MAZDA CX-30 2.0 SP สีขาวพิเศษ SNOWFLAKE WHITE 

PEARL ติดปาย 100
th
 ANNIVERSARY ภายนอก และภายในรถ                                      

หุมเบาะดวยหนงัสแีดง BURGUNDY พรมปูพ้ืน กุญแจ กบัหัวหมอน 

มีตราฉลองครบรอบ 

The Mazda 100th Anniversary Edition models comprise the 

Mazda2 1.3 S Leather, Mazda3 2.0 SP in both 5-door and 4-door 

versions, and Mazda CX-30 2.0 SP. All models have Snowflake 

White Pearl bodies, Burgundy Red leather upholstery, and “100 

Years 1920-2020” labels on both the exterior and inside.

 MERCEDES-BENZ    A09
MERCEDES-BENZ GLA 200 AMG DYNAMIC (เมรเซเดส-เบนซ 

จีแอลเอ 200 เอเอมจี ไดนามิค) คอมแพคทเอสยูวีเจเนอเรชันที่ 2 

ทีม่หีองโดยสารกวางขึน้ ระบบความปลอดภยัเตม็พกิดั เครือ่งยนต 

1.3 ลิตร แตใหกําลังสูงสุด 163 แรงมา แรงบิดสูงสุด 25.5 กก.-ม. 

(250 นิวตัน-เมตร) ที่ 1,620-4,000 รตน. ใหอัตราเรงจาก 0-100 กม./

ชม. ในเวลา 8.7 วินาที มีอตัราสิน้เปลอืงน้าํมนัเฉลีย่ 17.5-16.6 กม./

ลิตร (5.7-6.0 ลิตร/100 กม.)

The Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic, the 

2nd generation compact SUV, has a wider cabin and is 

equipped with comprehensive safety features. Powered by 

a 1.3-litre engine that produces 163PS max output and 

25.5kg-m (250Nm) peak torque at 1620-4000rpm, the GLA 

has 0-100kph acceleration time of 8.7sec and an average 

fuel consumption rate of 17.5-16.6km/L (5.7-6.0L/100km).
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 MG    A13
NEW MG HS PHEV (เอมจี เอชเอส พีเอชอีวี ใหม่) ชูแนวคิด 

“REFINEMENT” ด้วยเทคโนโลยี PLUG-IN HYBRID ให้พละกำ�ลัง

สูงสุด 284 แรงม้� ม�พร้อมแบทเตอรีลิเธียม-ไอออน แบบ

โมดูล ขน�ดใหญ่ 16.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง (KWH) ทำ�ให้ส�ม�รถขับขี่

ด้วยพลังง�นไฟฟ้� (EV MODE) ได้ถึง 67 กม. พร้อมระบบคว�ม

ปลอดภัยม�ตรฐ�นสูงม�กถึง 25 ระบบ และ ADVANCED DRIVER 

ASSISTANCE SYSTEM 

The new MG HS PHEV embraces the concept of “Refine-

ment“ with plug-in hybrid technology. It delivers a peak output 

of 284PS from the engine combined with an electric motor 

powered by a 16.6kWh lithium-ion battery module. Driving in 

EV mode gives a range of up to 67km. It is also equipped with 

a comprehensive protection system that provides 25 safety 

features, as well as an Advanced Driver Assistance System.

 MINI    A16
MINI COOPER SE (มนีี คูเพอร์ เอสอี) รถยนต์พลงัง�นไฟฟ�้คนั

แรกของ MINI พัฒน�บนพืน้ฐ�นจ�กรุน่ 3 ประต ูพรอ้มก�รตกแตง่

ด้วยแถบสีเหลือง ENERGETIC YELLOW ทั้งภ�ยนอก และภ�ยใน 

เปน็เอกลกัษณเ์ฉพ�ะตวั กำ�ลงัสงูสดุ 184 แรงม�้ รองรับก�รช�ร์จ

ไฟฟ้�สูงสุด 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง ช�ร์จไฟจ�ก 0-80 % ในเวล�เพียง 

35 น�ที ระยะท�งวิ่งด้วยไฟฟ้�สูงสุด 217 กม. เมื่อช�ร์จเต็ม

The Mini Cooper SE is the first all-electric Mini  car, with 

its vehicle concept based on the conventional Mini  3-door. 

Strategic parts of the car on both the exterior and inside are 

highlighted with “Energetic Yellow” as a distinctive design 

feature. It has 184PS maximum power and supports rapid 

50kWh charging – from 0-80 % in just 35 minutes. Fully 

charged, the Mini  offers an electric range of up to 217km.

 MITSUBISHI   A07
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV (มิตซูบิชิ เอ�ท์แลนเดอร์       

พเีอชอีว)ี เอสยวูเีบ�ะ 2 แถว 5 ทีน่ัง่ PLUG-IN HYBRID เคร่ืองยนต์

เบนซนิ 4 สบู DOHC MIVEC ECI-MULTI 4B12 ขน�ด 2.4 ลติร ทำ�ง�น

ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้� 2 ตัว พละกำ�ลังรวม 305 แรงม้� แรงบิด 

30.6 กก.-ม. (300 นิวตัน-เมตร) แบทเตอรลีเิธียม-ไอออน 300 โวลท ์

คว�มจุ 13.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง ขับเคลื่อน 4 ล้อ S-AWD

The Mitsubishi Outlander PHEV is an AWD crossover 

SUV with 5 seats on 2 rows, powered by a 128hp, 2359cc, 

4-cylinder, DOHC gasoline engine in combination with 2 

electric motors, giving a combined output of 305PS max 

power and 30.6kg-m (300Nm) peak torque. The main-drive 

lithium-ion battery has a voltage of 300V and capacity of 

13.8kWh. 
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MOKE    E01

MOKE (โมค) รถประเภทบีชคาร หนึ่งในตํานานรถยนตของ

อังกฤษ ออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา มีกระจกบังลม

หนาบานเดียว ดานขางเปดโลง หลังคาผา เพื่อใชขับริมชายหาด 

เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.0 ลิตร กําลังสูงสุด 68 แรงมา 

ที่ 6,000 รตน. แรงบิดสูงสุด 9.2 กก.-ม. ที่ 3,500-4,000 รตน. เกียร

ธรรมดา 5 จังหวะ

The Moke in doorless dune buggy guise is a legendary 

British car. Compact, lightweight, open all round except the 

windscreen and removable fabric roof, the Moke is designed to 

be driven for fun on sand dunes or sandy beaches. It is powered 

by a 1.0-litre, 4-cylinder gasoline engine producing 68PS max 

power @6000rpm and 9.2kg-m peak torque @3500-4000rpm, 

mated with a manual 5-speed gearbox.

 
NISSAN    A12

NISSAN NAVARA PRO SERIES (นิสสัน นาวารา พโร ซีรีส) ทั้ง 

PRO4X (พโร 4 เอกซ) และ PRO2X (พโร 2 เอกซ) อีกทางเลือกใหม 

NISSAN NAVARA ใหม ไฟหนาแบบ LED 4 ดวง กระจังหนาแบบ 

INTERLOCK ซุมลอขนาดใหญ และไฟทาย LED เครื่องยนตดีเซล 

ทวินเทอรโบ YS23DDTT ใหม 2.3 ลิตร 190 แรงมา และแรงบิด 

45.9 กก.-ม. (450 นวิตนั-เมตร) เกยีรอัตโนมัติ 7 จังหวะ 163 แรงมา 

The new Nissan Navara Pro Series, both Pro4X and Pro2X, 

feature 4 LED headlights, Interlock grille, large wheel arches and 

LED rear lights, powered by a new 2.3-litre, twin-turbo, diesel 

engine producing 190PS max power and 45.9kg-m (450Nm) 

peak torque mated with a 7-speed automatic transmission.

 PEUGEOT    B08
NEW PEUGEOT 2008 SUV (เปอโฌต 2008 เอสยูวี ใหม) 

ครอสส โอเวอร เอสยูวีดีไซจนล้ําสมัย มาพรอมหองโดยสาร 

I-COCKPIT ทันสมัย สวิทชควบคุมทรงกานเพียโนสุดหรู คันเกียร

แบบ ELECTRIC IMPULSE และพวงมาลัยดไีซจนล้าํสมยั แบบเดยีว

กบั 3008 และ 5008 เครือ่งยนตเบนซนิตระกลู PURE TECH แบบ 3 

สบู ความจ ุ1.2 ลติร จบัคูเกียรอตัโนมตั ิ8 จงัหวะ ขบัเคล่ือนลอหนา

The new Peugeot 2008 Crossover SUV, with its fu-

turistic design, features a stylish i-Cockpit cabin, elegant 

piano-key-style switches, “Electric Impulse Control” gear 

selector and flat-top-and-bottom steering wheel as in the 

Peugeot 3008 and 5008. It is powered by a 1.2-litre, inline-3 

variant of the Pure Tech gasoline engine family, mated to 

an 8-speed automatic transmission driving the front wheels. 
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 PORSCHE B01
THE NEW PANAMERA (พานาเมรา ใหม) สปอรทซีดานสุดหรู 

ทั้งรุน PANAMERA GTS (พานาเมรา จีทีเอส) เคร่ืองยนตเบนซิน 

เทอรโบคู 480 แรงมา ใหกําลังมากขึ้น 20 แรงมา รุน PANAMERA 

4 E-HYBRID (พานาเมรา 4 อี-ไฮบริด) มอเตอรไฟฟาทํางานรวม

กับเครื่องยนตเบนซิน เทอรโบคู 2.9 ลิตร กําลังรวม 462 แรงมา 

อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 4.4 วินาที เร็วขึ้น 0.2 วินาที 

ทําความเร็วสูงสุด 280 กม./ชม. 

Porsche presents two new Panamera super luxury sport 

sedans: Panamera GTS model powered by a 480PS (20PS more 

than before) twin-turbo gasoline engine and Panamera 4 E-Hy-

brid powered by an electric motor in conjunction with a 2.9-litre, 

twin-turbo gasoline engine delivering 462PS of combined output, 

giving 0-100kph acceleration time of 4.4sec (0.2sec faster than 

previously) and reaching a top speed of 280kph. 

 ROLLS-ROYCE    B12
ROLLS-ROYCE NEW GHOST (โรลลส-รอยศ โกสต ใหม) ความ

หรูหราแบบใหม กับเครือ่งยนตทีต่อบสนองตอผูขบัขีม่ากทีส่ดุ โดย

ใชเครื่องยนตเบนซิน ทวินเทอรโบ วี 12 สูบ ขนาด 6.75 ลิตร ที่ให

พลัง 563 แรงมา และแรงบิดที่ 86.7 กก.-ม. (850 นิวตัน-เมตร) ใน

รอบทีต่่าํเพยีง 1,600 รตน. ระบบขับเคลือ่นแบบ 4 ลอ ALL WHEEL 

DRIVE อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 4.6 วินาที ความเร็ว

สูงสุดที่ 249 กม./ชม.

The new Rolls-Royce Ghost offers a silky smooth 

magic carpet ride through innovative technologies such as 

using cameras to read the road ahead and pre-adjust the 

suspension system just in time for the approaching surface 

changes, and controlling the all-wheel drive, all-wheel steer-

ing and stability control systems with a software. Powered 

by a 6.75-litre, V12, twin-turbo gasoline engine that delivers 

563PS max power and 86.7kg-m (850Nm) peak torque 

from a low 1600rpm, the super-luxury magic carpet can 

be driven briskly also, with 0-100kph acceleration time of 

4.6sec and a top speed of 249kph.

 SUBARU B06
SUBARU FORESTER (ซูบารุ ฟอเรสเตอร) ครอสสโอเวอร   

เอสยูวี เคร่ืองยนตเบนซิน 4 สูบนอน บอกเซอร 2.0 ลิตร 156 

แรงมา เกยีรอตัโนมตัซิวีที ีแบบลเินยีรทรอนคิ ขบัเคลือ่น 4 ลอ สง

กาํลังลงสูลอทัง้ 4 ขาง ดวยระบบ SAWD แบบสมมาตร พรอมโหมด 

SNOW/DIRT และ DEEP SNOW/MUD และ EYESIGHT เทคโนโลยี

เสริมความปลอดภัยที่ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

The Subaru Forester crossover SUV is powered by a 

2.0-litre, flat-four gasoline engine producing 156PS max 

power mated to a 7-speed Lineartronic CVT Transmission 

and symmetrical AWD with SNOW/DIRT mode and DEEP 

SNOW/MUD mode. Its EyeSight Driver Assist Technology 

helps prevent accidents with lane departure warning, lane 

keeping assist and automatic emergency braking.
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 SUZUKI    A01
SUZUKI SWIFT GL MAX EDITION (ซูซูกิ สวิฟท จีแอล แมกซ 

เอดชินั) รุนตกแตงพเิศษ ดไีซจนใหมดวยชดุสเกริทรอบคนั พรอม 

สปอยเลอร เสาอากาศครีบฉลาม ซุมลอสีดํา ทอไอเสียคูเสริม

ความดดัุนเราใจ บงบอกถึงความพเิศษ และเปนเอกลกัษณ ดวยชุด

สติคเกอร MAX EDITION เครื่องยนตรหัส K12M แบบเบนซิน 4 สูบ 

ขนาด 1.2 ลิตร หัวฉีดคู หรือ DUALJET ในราคาเพียง 541,000 บาท

The Suzuki Swift GL Max Edition is a specially embellished 

version, enhancing its sporty look with skirts all round, a rear 

spoiler, a shark fin antenna, black wheel arches and quad ex-

haust pipes, along with Max Edition stickers to denote its iden-

tity. Powered by a 1.2-litre, 4-cylinder, duel-jet direct-injection, 

gasoline engine (K12M), the car is priced at only 541,000 Baht.

 
TOYOTA    A04

TOYOTA YARIS (โตโยตา ยารีส) และ YARIS ATIV (ยารีส      

เอทีฟ) รุนใหม มีทางเลือกทั้งหมด 3 รุน ไดแก SPORT PREMIUM 

(รุน HIGH เดิม) SPORT (รุน MID เดิม) และ ENTRY โดยทั้ง 2 รุนใช

เครื่องยนตเบนซิน รหัสใหม 3NR-FKE ขนาด 1.2 ลิตร เทคโนโลยี 

DUAL VVT-IE 4 สบู DOHC 16 วาลว 92 แรงมา ที ่6,000 รตน. แรงบดิ

สูงสุด 11.1 กก.-ม. ที่ 4,400 รตน. เกียรอัตโนมัติแบบ SUPER CVT-I 

The new Toyota Yaris and Yaris ATIV are available in 3 

models: Sport Premium (former HIGH model), Sport (former 

MID version) and Entry, both Yaris and Yaris ATIV using the 

new 1.2-litre, 4-cylinder, 16-valve, dual VVT-IE, DOHC gasoline 

engine (the 3NR-FKE) producing 92PS max power @6000rpm 

and 11.1kg-m peak torque @4400rpm, mated to Super CVT-I 

automatic transmission.

 
VOLVO    A08

VOLVO XC40 RECHARGE, PLUG-IN HYBRID T5 (โวลโว       

เอกซซี 40 รีชารจ พลัก-อิน ไฮบริด ที 5) พรีเมียมคอมแพคท
      

เอสยูวีแบบ PHEV ที่รวมเครื่องยนตเบนซิน เทอรโบ 1.5 ลิตร ให

กําลังสูงสุด 262 แรงมา พรอมระบบเกียร 7 จังหวะ DCT ทั้งยัง

ติดตั้งระบบชวยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ (PILOT ASSIST) ที่ทํางานไดใน

ความเร็วสูงถึง 130 กม./ชม. ระบบเปด/ปดประตูทายแบบไฟฟา 

แทนชารจโทรศัพทเคลื่อนที่แบบไรสาย

The new Volvo XC40 Recharge Plug-In Hybrid T5 is a 

premium PHEV compact SUV that combines an electric motor 

with a 262PS, 1.5-litre, turbocharged gasoline engine mated to a 

7-speed dual clutch transmission. It features Pilot Assist system 

which is a semi-auto driving assistance system that can perform 

its function from stationary up to 130kph, power tailgate and 

wireless cell phone charger. 
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FREE ! SHUTTLE BUS
หมอชิต-IMPACT-หมอชิต

สีลม-IMPACT-สีลม อ่อนนุช-IMPACT-อ่อนนุช

รังสิต-IMPACT-รังสิต

ฟรี ! รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ ต่อเดียว...
เที่ยว MOTOR EXPO 2020

บริการรถโดยสารปรับอากาศ “ฟรี” สำาหรับรับ-ส่งผู้มาชมงาน 4 เส้นทาง 

ได้แก่ 1. หมอชิต-IMPACT-หมอชิต จุดจอดรถรับ-ส่ง BTS สถานีหมอชิต EXIT 2, 

MRT สถานีจตจุกัร EXIT 4 2. ออ่นนุช-IMPACT-ออ่นนชุ จุดจอดรับ-สง่ BTS สถานี

อ่อนนุช EXIT 2 3. สีลม-IMPACT-สีลม จุดจอดรับ-ส่ง BTS สถานีศาลาแดง EXIT 

5, MRT สถานีสีลม EXIT 1 4. รังสิต-IMPACT-รังสิต จุดจอดรับ-ส่ง ฟิวเจอร์พาร์ค 

รังสิต ลานจอดรถตู ้โดย ขาเข้างานทกุสถาน ีรอบแรก 11.00 น. รอบสดุทา้ย 20.30 

น. และขาออกจากงานทุกสถานี รอบแรก 12.00 น. รอบสุดท้าย 22.30 น. ตั้งแต่

วันที่ 2-13 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.motorexpo.co.th 

FREE ! SHUTTLE BUS
FREE !  AIR-CON BUS SERVICE…
DIRECT TO MOTOR EXPO 2020 

“Free” air-con bus service for transportation of visitors to/from 

Motor Expo on 4 direct routes, viz. 1) Mo Chit-Impact-Mo Chit from 

BTS Mo Chit Station EXIT 2 & MRT Chatuchak Station EXIT 4; 2) On 

Nut-Impact-On Nut from BTS On Nut Station EXIT 2; 3) Silom-Impact-

Silom from BTS Sala Daeng Station EXIT 5 & MRT Silom Station EXIT 

1; and 4) Rangsit-Impact-Rangsit from Future Park Rangsit van park. 

On every route, the first bus to the Motor Expo departs at 11:00 hr 

and the last bus at 20:30 hr. On the return journey on every route, 

the first bus from the Motor Expo departs at 12:00 hr and the last 

bus at 22:30 hr. The service is provided from December 2-13, 2020.                          

More details can be found at www.motorexpo.co.th 

แผนผังบริเวณในงาน



แผนผังภายในงาน





ยานพาหนะประเภทอื่นๆ/สำานักแต่ง
 BMW M PERFORMANCE    B10

ชุดตกแต่ง M PERFORMANCE (เอม เพอร์ฟอร์มานศ์) ผสม

ผสานความสปอร์ทได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ทุกชิ้นส่วนได้รับ

การออกแบบ และพัฒนาจากเทคโนโลยีในสนามแข่ง อย่าง M2 

COUPE (เอม 2 คเูป) เปน็พเิศษ ด้วยชดุแตง่กนัชนหนา้ และสเกร์ิท

ขา้ง ดฟิฟวิเซอรด์า้นหลงั และฝาปิดทอ่ทา้ยท้ังหมดทำาจากคาร์บอน

ไฟเบอร์ พวงมาลัยหุ้มหนังอคันทารา และล้อแมก

The M Performance retrofit components-inspired by 

motor sports, designed and developed from the racetrack 

combining sportiness and aesthetic harmony-can enhance 

various aspects of a BMW car, such as an M2 Coupe 

modified with M Performance carbon-fibre front bumper, 

side skirts, rear diffuser and tailpipe finishers, in addition to 

an Alcantara steering wheel and light alloy wheels.

 CARLSSON    E01
CARLSSON S-CLASS (คาร์ลส์สัน เอส-คลาสส์) ตกแต่ง

ภาพลักษณ์ให้ดูมีพลัง ด้านหน้ามาพร้อมตะแกรงตัวอ่าน 3 มิติ           

เสริมดว้ยสปอยเลอรห์นา้ CARLSSON สเกร์ิทข้างเพิม่ความประณีต

ที่สีข้าง ด้านหลังมีความสปอร์ทหรูหรา สวยงาม ด้วยสเกิร์ทหลัง 

และสปอยเลอร์หลัง ล้ออัลลอยน้ำาหนักเบา และสีที่หลากหลาย 

การตกแต่งภายในมีตั้งแต่ ตัวลอคประตู ที่ครอบคันเหยียบ ที่วาง

เท้า พรมปูพื้น และขอบประตู

The Carlsson S-Class looks powerful and dynamic even 

when stationary due to its lines. The front view with its 3-D 

radiator grille is reinforced by the Carlsson front spoiler. 

The side skirts add refinement to the flank. The rear has a 

sporty, elegant appearance thanks to the rear skirt insert 

and rear spoiler. Various Carlsson deigns of light-alloy 

wheels and colour variants are available for the S-Class.
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 M’Z SPEED    E01 
ALPHARD 2019 (อัลฟารด 2019) และ NEW VELLFIRE 2019 

(เวลลไฟร 2019 ใหม) มีใหเลือก 2 แบบ คือ เครื่องยนตเบนซิน 2.5 

ไฮบริด 152 แรงมา พรอมมอเตอรไฟฟา 2 ตัว หนา/หลัง 143/68 

แรงมา ขับเคลื่อน 4 ลอ E-FOUR เครื่องยนตเบนซิน 2.5 ลิตร 182 

แรงมา ขบัเคลือ่นลอหนา ตกแตงเพิม่เตมิดวยชุดแตง และอปุกรณ

เสริมพิเศษจากสํานักแตงชื่อดังจากประเทศญี่ปุน “M’Z SPEED”

The M’Z Speed New Alphard 2019 and New Vellfire 

2019, modified with aftermarket body kits and extra com-

ponents from the well-known “M’Z Speed” tuning house in 

Japan, can be powered by either a hybrid 152PS 2.5-litre 

gasoline engine plus 2 electric motors (143/68PS front/

rear) with E-Four 4WD or a 182PS 2.5-litre gasoline engine 

driving the 2 front wheels.

 
SWIFT    E01

FORTE (ฟอรเต) รถบานที่ออกแบบตกแตงใหฉีกแนวจาก 

MOTORHOME แบบเดิมๆ โดยการเพิ่มความสปอรทใหแกตัวรถ 

ภายในจัดวางอุปกรณระดับพรีเมียมตางๆ ที่นําเขาจากประเทศ

อังกฤษ และการจัดสรรพ้ืนที่ใชสอยไดอยางลงตัว ที่มาพรอมกับ

สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ เตียงนอนสําหรับ 4 ทาน ตูเย็น เตา

อบไมโครเวฟ เตาแกส ทีวี เครื่องปรับอากาศของตัวรถ

The Forte motorhome is designed to differ from previous 

designs by streamlining the coachwork, furnishing the living 

space with aptly laid out premium facilities imported from 

England, e.g. 4 berths, a fridge, a microwave oven, a gas 

stove, a TV and an air con. 

FORTE (ฟอรเต) รถบานที่ออกแบบตกแตงใหฉีกแนวจาก 

MOTORHOME แบบเดิมๆ โดยการเพิ่มความสปอรทใหแกตัวรถ 

ภายในจัดวางอุปกรณระดับพรีเมียมตางๆ ที่นําเขาจากประเทศ

อังกฤษ และการจัดสรรพ้ืนท่ีใชสอยไดอยางลงตัว ที่มาพรอมกับ

สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ เตียงนอนสําหรับ 4 ทาน ตูเย็น เตา

The Forte motorhome is designed to differ from previous 

designs by streamlining the coachwork, furnishing the living 

space with aptly laid out premium facilities imported from 

England, e.g. 4 berths, a fridge, a microwave oven, a gas 
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 BMW MOTORRAD     A16
BMW R18 (บีเอมดับเบิลยู อาร 18) มากับ BOXER ENGINE ใหม

อันทรงพลัง ความจุ 1,802 ซีซี มากท่ีสุดเทาท่ี BMW MOTORRAD               

(บีเอมดับเบิลยู มอเตอรราด) เคยผลิต ถังนํ้ามันทรงหยดนํ้า จากตํานาน

ยุค 1936 และ DOUBLE WHITE PINSTRIPE PAINTWORK บนถังนํ้ามันสี 

BLACK STORM METALLIC ท่ีวาดดวยมือของชางฝมือระดับโลก เพลา

เปลือยสไตล BMW R5 (บีเอมดับเบิลยู อาร 5)  

The BMW R18 is fitted with a new powerful 1802cc, 

2-cylinder boxer engine, the largest-displacement boxer ever 

produced by BMW Motorrad. Its other iconic features include 

the double white pinstripes hand-painted by a world-class 

craftsman on the black storm metallic teardrop tank that 

harks back to a BMW legend of 1936, and the exposed 

cardan shaft, of course.  

 APRILIA     G01
APRILIA RSV4 1000 RR (อปริลีอา อารเอสวี 4 1000 อาร

อาร) ถายทอดจากความสําเร็จบนสนามแขงท่ียาวนานหลายปของ       

APRILIA ควาแชมพโลกซูเพอรไบคมาแลว 7 สมัย มารอบน้ีทะยานดวย

ความเร็วไดมากข้ึนดวยขุมพลัง 201 แรงมา ระบบควบคุมอีเลคทรอนิค             

APRC ท่ีผนวกรวม ABS CORNERING และ DOWNSHIFTER มาตรฐาน

ไอเสีย EURO 4 

The Aprilia RSV4 1000RR inherits its family’s many 

years of success on the racetrack, having clinched 7 world 

superbike championships. The current version is even more 

potent with 201PS, an APRC electronic control system that 

incorporates ABS Cornering and Downshifter, while com-

plying with EURO 4 emissions standards. 

 BAJAJ     G05-1
BAJAJ DOMINAR 400 (บาจาจ โดมินาร 400) รถมอเตอรไซค

บิกไบคบแรนดดังจากอินเดีย ออกแบบมาในสไตลสปอรททัวริง 

เคร่ืองยนต DTS-I 373.3 ซีซี และชุดเปด/ปดวาลวแบบคู (DOHC) ใหกําลัง 

40 แรงมา ท่ี 9,500 รตน. เกียร 6 จังหวะ สามารถทําความเร็วจาก 0-100 

กม./ชม. ใน 7.1 วินาที ตามสโลแกนท่ีวา “DON’T HOLD BACK ไปใหสุด”

The Bajaj Dominar 400 is a sport touring bike from 

a well-known brand of India. It is powered by a 373.3cc, 

DOHC engine delivering 40PS @9500rpm mated to a 

6-speed gearbox, accelerating the bike from 0-100kph in 

7.1 seconds, in accordance with the company’s “DON’T 

HOLD BACK” slogan.

เปดตัวเปนครั้งแรกในเอเชียแปซิฟค      เปดตัวครั้งแรกในอาเซียน      เปดตัวครั้งแรกในประเทศไทย
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HARLEY-DAVIDSON     G04
HARLEY-DAVIDSON FXDR 114 (ฮารลีย-เดวิดสัน เอฟเอกซดี

อาร 114) ตระกูล CRUISER เครื่องยนต MILWAUKEE-EIGHT 114 

V-TWIN 1,868 ซีซี แรงบิด 16.3 กก.-ม. (160 นิวตัน-เมตร) ที่ 3,500 

รตน. สมรรถนะในแบบ DRAG-STRIP ไฟหนา LED DAYMAKER ไฟ

ทายแบบ LED และไฟเลี้ยวแบบ LED รวมถึงเกจวัดแบบดิจิทอล    

ไรเซอร และระบบสตารทแบบไมใชกุญแจ 

The Harley-Davidson FXDR 114 is a cruiser bike with 

drag-inspired styling, powered by the 1868cc Milwau-

kee-Eight 114 V-Twin engine that delivers 16.3kg-m (160Nm) 

of peak torque at 3500rpm. Features include LED Daymaker 

headlights, LED rear lights, LED turn indicators, digital riser 

gauge and a keyless ignition.

 GPX     G10 
NEW GPX DEMON GR200R (จีพีเอกซ เดมอน จีอาร 200 อาร) 

รถสปอรทฟลูลแฟรงิ ลอ 17 น้ิว  เครือ่งยนต 200 ซซี ี4 จงัหวะ SOHC 

มาพรอมเทคโนโลยีหัวฉีด GPX-FI (DELPHI สหรัฐอเมริกา) ที่ผาน

มาตรฐานไอเสีย EURO 4 ระบายความรอนดวยน้ํา หมอน้ําขนาด

ใหญ เกียรแบบ 6 จงัหวะ ใหกําลังแรงบดิสงูถงึ 1.8 กก.-ม. หรอื 17.2 

นิวตัน-เมตร ที่ 6,500 รตน. ราคาแนะนํา 79,800 บาท

The new GPX Demon GR200R is a full-fairing sport 

bike with 17-inch wheels, powered by a 200cc, 4-stroke, 

SOHC, water-cooled, fuel-injected engine that meets Euro 

4 emissions standards, mated with a 6-speed gearbox. 

It uses GPX-FI injection technology by Delphi America.     

Recommended price is 79,800 Baht.

 HANWAY     B13-1 
HANWAY V-BOB (ฮันเวย วี-บอบ) รถคัสตอมบอบเบอร รหัส 

HW250VB ที่ใชพื้นฐานรวมกับ HQ250 QUANTUM เคร่ืองยนต 2 

สูบ 4 จังหวะ ขนาด 249 ซีซี กําลังสูงสุด 17 แรงมา หรือ 12.5 กิโล

วัตต ที่ 8,500 รตน. แรงบิดสูงสุด 1.7 กก.-ม. หรือ 17 นิวตัน-เมตร 

ที่ 5,500 รตน. ถังน้ํามันขนาด 20 ลิตร น้ําหนักตัว 179 กก. ติดตั้ง

จานเบรคหนา/หลัง

The Hanway V-Bob Custom Bobber motorcycle, based 

on the same frame as the HQ 250 Quantum, is powered 

by a 249cc, 2-cylinder, 4-stroke engine producing 17PS 

(12.5kW) max power @8500rpm and 1.7kg-m (17Nm) peak 

torque @5500rpm. It weighs 179kg, has a 20-litre fuel tank 

and disc brake front and rear. 
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 HYOSUNG     G09
HYOSUNG AQUILA GV300S (ฮโยซอง อคิวลา จีวี 300 เอส) 

รถจักรยานยนตครูเซอร เครื่องยนต วี 2 สูบ SOHC 8 วาลว ขนาด 

296 ซีซี กําลังสูงสุด 30 แรงมา ท่ี 8,500 รตน. และแรงบิดสูงสุด 

2.6 กก.-ม. หรือ 25.6 นิวตัน-เมตร ที่ 6,500 รตน. ระบายความรอน

ดวยน้ํา เกียรแบบ 5 จังหวะ ระบบเบรคติดตั้งจานเบรคหนา/หลัง 

พรอมระบบเอบีเอส

The Hyosung Aquila GV300s is a cruiser motorcycle 

powered by a 296cc, V2, 8-valve, SOHC water-cooled en-

gine producing 30PS max power @8500rpm and 2.6kg-m 

(25.6Nm) peak torque @6500rpm, mated with a 5-speed 

gearbox. Disc brakes front and rear with ABS.

 HONDA     G06
HONDA CRF1100L AFRICA TWIN (ฮอนดา ซีอารเอฟ 1100 แอล 

แอฟริกา ทวิน) ยังคงสืบสานตํานานกวา 3 ทศวรรษ AFRICA TWIN 

ไดรบัการยอมรบัไปทัว่โลกวาเปนตวัจริงสายแอดเวนเจอร คร้ังแรก

กับหนาจอสัมผัสขนาด 6.5 นิ้ว รองรับ APPLE CAR PLAY และการ

เชื่อมตอบลูทูธ เครื่องยนต 4 สูบเรียง DOHC รหัส SD80E ขนาด 

1,084 ซีซี เกียรแบบ 6 จังหวะ

The Honda CRF1100L Africa Twin continues its legacy 

of over 3 decades. Recognized worldwide as the genuine 

Adventure bike, the Africa Twin is now for the first time 

equipped with a 6.5-inch touch screen, which supports 

Apple Car Play and Bluetooth connection. The bike is 

powered by a 1084cc, inline-4, DOHC SD80E engine mated 

with a 6-speed box. 

 HUSQVARNA     G12
HUSQVARNA SVARTPILEN 250 (ฮัสควารนา สวารทพิเลน 250) 

รถจักรยานยนตที่ออกแบบใหเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่มีการ

จราจรหนาแนÐน ดวยตัวถังที่มีน้ําหนักเบา และเคร่ืองยนตขนาด 

248.8 ซีซี 1 ลูกสูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา กําลังสูงสุด 

31 แรงมา ตัวเดียวกับท่ีใชใน KTM DUKE 250 (เคทีเอม ดุค 250)   

สงกําลังผานเกียร 6 จังหวะ สลิพเพอรคลัทช 

The Husqvarna Svartpilen 250 is a motorcycle designed 

for riding in heavy city traffic with its lightweight body and a 

31PS, 248.8cc, single-cylinder, 4-stroke, water-cooled engine 

(same engine as the KTM DUKE 250), mated with a slipper 

clutch and 6-speed gearbox. 
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 MOTO GUZZI     G10
MOTO GUZZI V85TT (โมโต กุตซี วี 85 ทีที) บิกไบคลูกผสม

จากเมืองมนัเดโล ประเทศอิตาลี เปนคลาสสคิเอนดโูรรุนแรก และ    

รุนเดียวที่ออกแบบคลาสสิค ไฟหนาแอลอีดีคูที่มาพรอมกับไฟ                                                                              

แอลอีดี เดย ไทม รันนิง ไลท ในดีไซจนนกอินทรียสยายปก 

เอกลักษณของ MOTO GUZZI สามารถเลือกโหมดการขับขี่ไดท้ัง 

RAIN, ROAD และ OFF-ROAD 

The Moto Guzzi V85TT big bike is the first and only 

model of classic enduro designed by a small, historic bike 

builder in Mandello del Lario, Italy. It features LED dual 

headlights and daytime running light combination, Moto 

Guzzi logo of an eagle spreading wings and selectable Drive 

Mode for Rain, Road or Off-Road.

 KAWASAKI     G06
KAWASAKI NINJA ZX-25R (คาวาซากิ นินจา เซดเอกซ-25 

อาร) ถูกพัฒนาข้ึนตามสไตลซูเพอรสปอรทในตระกูล NINJA 

ZX เปนเครื่องยนต 4 สูบเรียง เพียงรุนเดียวในคลาสส 250 ขุม

พลังปริมาตรความจุกระบอกสูบ 249 ซีซี ระบายความรอนดวยน้ํา 

เพลาลูกเบ้ียวคูเหนือสูบ (DOHC) ขนาดกะทัดรัด พละกําลังระดับ

หัวแถวในคลาสส และมีรอบเครื่องยนตที่ใชไดสูงกวา 17,000 รตน.

The Kawasaki Ninja ZX-25R is a super sport bike of the 

Ninja ZX family and it is the only one with a 4-inline engine 

in the 250 class. Powered by a 249cc, DOHC, water-cooled 

engine that can be revved above 17000rpm, the compact 

bike ranks among the top of its class in terms of power. 

 KTM     G02
KTM 790 ADVENTURE R (เคทีเอม 790 แอดเวนเจอร อาร) 

เปยมดวยดีเอนเอสายแขงจาก KTM ที่พัฒนามาเพื่อไบเคอรสาย

เที่ยว และสายลุย มาพรอมเครื่องยนต 2 สูบแบบคูขนาน พรอม

อุปกรณติดตั้งพิเศษ และเทคโนโลยีอีกมากมาย ที่ชวยเพิ่มความ

บาลานศ และใหความคลองตัวในทุกเสนทาง ไมวาจะขับขี่ทางไกล 

หรือจะไปในเสนทางลุย

The KTM 790 Adventure R, brimful of KTM’s racing DNA, 

has been developed for touring and off-road bikers. Powered 

by a 2-inline engine and equipped with many special options 

and technologies to enhance balance and flexibility on every 

journey, whether long-distance or off-road.
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 ROYAL ENFIELD
ROYAL ENFIELD METEOR 350 (รอยัล เอนฟลด เมทีออร 

350) รถจักรยานยนตรุนใหมลาสุด เปนรถสไตล EASY CRUISER ที่

ออกแบบ และผลิตจากแรงบนัดาลใจ และมรดกอนัเปนตาํนานของ 

ROYAL ENFIELD เครื่องยนต 1 สูบ ขนาด 349 ซีซี ระบายความรอน

ดวยอากาศ 20.4 แรงมา เกียร 5 จังหวะ 

The Royal Enfield Meteor 350 is the latest model of 

Easy Cruiser motorcycle, designed and built with much in-

spiration drawn from the legendary legacy of Royal Enfield. 

It is powered by a 20.4hp, 349cc, air-cooled engine, mated 

with a 5-speed box.  

 PIAGGIO     G14  
PIAGGIO MEDLEY S 150 ABS (ปอัจโจ เมดเลย เอส 150          

เอบีเอส) เครื่องยนต I-GET 150 ซีซี 4 จังหวะ แบบสูบเดี่ยว มีระบบ

สตารท และหยุดเครื่องยนตอัตโนมัติ ชวยประหยัดน้ํามันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบ TILT SENSOR 

ตรวจจับการเอียงของรถเมื่อรถลม

The Piaggio Medley S 150 ABS is powered by a 150cc, 

single-cylinder, 4-stroke i-Get engine. It features automatic 

engine Start & Stop to save fuel and is also fitted with a tilt 

sensor as safety device to deactivate the Start & Stop and 

turn off the engine in the event of a fall. 

 ROYAL ALLOY     G01
ROYAL ALLOY TG300 (รอยัล อัลลอย ทีจี 300) รุนใหญสุด 

หนึ่งในกลุม TIGARA GRANDE (ทิการา กแรนด) สกูเตอรสไตล            

เรทโรอังกฤษไฟหนาทรงกลม เครื่องยนตขนาด 278 ซีซี สูบเดียว 4 

วาลว กําลังสูงสุด 21.7 แรงมา (16.0 กิโลวัตต) ที่ 7,250 รตน. ระบาย

ความรอนดวยน้ํา สตารทมือ ลอหนา/หลังขนาด 12 นิ้ว พรอมยาง 

110/70-12 เบรคแบบจาน 

The Royal Alloy TG300 is the largest of the British Tigara 

Grande authentic retro scooters with an electric start, round 

headlight, disc-braked 12-inch wheels and 110/70-12 tyres, 

powered by a 278cc, single-cylinder, water-cooled engine 

producing 21.7PS (16.0kW) max power @7250rpm. 
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 TRIUMPH     G01
TRIUMPH G14 (ทไรอัมฟ จี 14) คือ จุดเริ่มตนของตํานานสุด

ยอดรถจกัรยานยนต ROCKET 3 (รอคเคท 3) มาพรอมกบัเครือ่งยนต 

3 สูบ ขนาด 2,500 ซีซี ซึ่งถือเปนเครื่องยนตที่ใหญที่สุดในสายพาน

การผลติรถจกัรยานยนต ใหกาํลังถงึ 167 แรงมา แรงบิดสงูสดุ 22.5 

กก.-ม. หรือ 221 นิวตัน-เมตร  โดยมีใหเลือก 2 รุน คือ ROCKET 3 

R และ ROCKET 3 GT

“It is the biggest, most bad-ass motorcycle money can 

buy,” said “Motor Cycle News” of the Rocket III in 2006. 

The new Triumph Rocket 3 is now powered by a 2500cc, 

3-cylinder engine – still the largest-displacement engine of 

any production motorcycle, delivering 167hp max power and 

221Nm of peak torque. Two versions are available: Rocket 

3 R and Rocket 3 GT. 

 SCOMADI     G07
SCOMADI AETNA BLUE (สโกมาดี เอทนา บล)ู สกเูตอร TT200S  

(ทีที 200 เอส) รุนใหมลาสุด สีพิเศษ AETNA BLUE เฉดสีในตํานาน

จากยุค 60S มาพรอมเครื่องยนต 1 สูบ 4 วาลว DOHC ขนาด 200  

ซซี ี19.6 แรงมา พรอมระบบระบายความรอนดวยน้าํ จานเบรคหนา/

หลัง ลอสีเดียวกับตัวถัง ตัดดวยชอคอับสปริง และเบาะนั่งดีไซจน 

พิเศษสีน้ําเงินเขมปกตรา SCOMADI ผลิตจํานวนจํากัด

The Scomadi TT200S Aetna Blue Scooter is the latest 

model in Aetna Blue colour, the legendary shade of blue that 

harks back to the 60s. It is powered by a 19.6PS, 200cc, sin-

gle-cylinder, 4-valve, DOHC, water-cooled engine. Features 

of this limited production model include disc brake front/

rear, wheels of the same colour as the body, contrasting 

with the red damper spring and specially designed deep 

blue seat embroidered with Scomadi crest. 

 SUZUKI     G10 
NEW SUZUKI BURGMAN 400 (ซูซูกิ เบิรกแมน 400 ใหม) ถูก

พฒันาข้ึนภายใตแนวคดิ BURGMAN COUPE ทีม่คีวามสงางาม ดหูรู

หรา อีกทั้งใหการขับขี่ที่สะดวกสบาย ประกอบกับรูปทรงที่ปราด

เปรียว และเพรียวบาง ตั้งแตหนาจรดทาย ผลิตจากประเทศญี่ปุน 

(MADE IN JAPAN) มาพรอมเครือ่งยนตขนาด 400 ซซี ีDOHC ระบาย

ความรอนดวยน้ํา 

The new Suzuki Burgman 400, developed under the 

concept “Burgman Coupe”, is a luxury, elegantly stream-

lined, easy-to-ride scooter, made in Japan and powered by 

a 400cc, DOHC, water-cooled engine.  
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 VESPA     G07
VESPA SPRINT 150 I-GET ABS 10

th
 

ANNIVERSARY THAILAND LIMITED EDITION 

(เวสปา สปรินท 150 ไอ-เกท เอบีเอส) รุน

ฉลองครบรอบ 10 ป VESPA ประเทศไทย มี

จํานวนจํากัด 1,010 คัน สีเงินคลาสสิค ไดรับ

แรงบันดาลใจจาก VESPA NUMBER 1 และ

เปนครัง้แรกที่ใชสีบรอนซมาตกแตงตามสวน

ตางๆ พรอมเบาะหนังสีเทาพิมพลายแบบ 

DIAMOND SHAPE 

The Vespa Sprint 150 i-Get ABS 

10
th
 Anniversary Thailand Limited Edition 

to celebrate 10 years of VESPA Thailand 

is inspired by Vespa Number 1 and will 

be produced in a limited number of 

1,010 units, all in classic silver colour 

and, for the first time, bronze colour 

is used to decorate the various parts. 

The grey leather seat is imprinted with 

a diamond-shape pattern.

 YAMAHA     G10 
NEW YAMAHA R15 RACING SPIRIT    

(ยามาฮา อาร 15 เรซิง สปริท ใหม) ถายทอด

ดเีอนเอจากซเูพอรสปอรทระดบัโลก ปลกุจติ

วิญญาณสายพันธุสปอรทเรซิง เพิ่มความ    

สปอรทดวย 3 สีใหม เครื่องยนต 155 ซีซี 1 

สูบ 4 จังหวะ แบบ SOHC VVA ระบายความ

รอนดวยน้ํา ระบบกันสะเทือนหนา ชอคอับ

หวักลบั UPSIDE DOWN และสลพิเพอรคลทัช 

The New Yamaha R15 Racing Spirit, 

inheriting its DNA from world-class  

Supersport bikes and thus stirring up 

the spirit of Sports/Racing bikes, is now 

available in 3 more colours to further 

enhance its sporty look. It is powered 

by a 155cc, single-cylinder, 4-stroke, 

SOHC, VVA, water-cooled engine and 

features an upside-down front damper 

and slipper clutch.
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มหกรรมชิงรางวัล

ซื้อรถ...ชิง BMW รุน 218I GRAN 
COUPE M SPORT มูลคา 2,399,000 บาท

จอง/ซื้อรถยนตใหมภายในงาน รับสิทธิ์ลุนชิงรถยนต BMW 

รุน 218I GRAN COUPE M SPORT มูลคา 2,399,000 บาท

ซื้อบัตร...ชิง NEW MG3 1.5L รุน D 
มูลคา 554,000 บาท 

ซื้อบัตรชมงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 37” หรือ MOTOR 

EXPO 2020 ราคา 100 บาท รับคูปองชิงรางวัล สแกน QR CODE 

บนคูปอง พรอมตอบคําถามใหครบถวน มีสิทธิ์ลุนเปนเจาของ

รถยนต NEW MG3 1.5L รุน D มูลคา 554,000 บาท (บัตรคร่ึง

ราคา บัตรสมนาคุณตางๆ และบัตรฟรี ไมมีสิทธิ์เขารวมรายการ)

BUY A CAR…WIN A BMW MODEL 
218I GRAN COUPE M SPORT 
WORTH 2,399,000 BAHT

Anyone who books/buys a new car at the Motor 

Expo will be entitled to contest for a BMW Model 218I 

Gran Coupe M Sport worth 2,399,000 Baht

BUY A TICKET…WIN A NEW MG3 
1.5L MODEL D WORTH 554,000 BAHT

Buy a Motor Expo 2020 admission ticket at the price 

of 100 Baht to receive a lucky draw coupon. Scan QR 

code on the coupon and answer all questions to earn the 

right to contest for ownership of a New MG3 1.5L Model 

D worth 554,000 Baht (half-price tickets, complimentary 

and free passes are not eligible).

ซื้อรถ ชิง BMW 218I 
GRAN COUPE M SPORT

ซื้อบัตร ชิง NEW MG3 
1.5L รุน D
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ซื้อสินคา ชิงรถ 
ซื้อสินคา ชิง MITSUBISHI MIRAGE รุน 1.2 GLX CVT มูลคา 

509,000 บาท

ซือ้สนิคาจากรานคาท่ีรวมรายการ ในงาน “มหกรรมยานยนต 

ครั้งที่ 37” ภายในวันเดียวกัน ตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป นําใบเสร็จ

รับเงิน (รวมใบเสร็จได) พรอมบัตรประชาชน มาลงทะเบียน 

ณ จุดกิจกรรม “ซ้ือสินคา ชิงรถ” ภายในงาน ลุนรับรถยนต         

MITSUBISHI MIRAGE รุน 1.2 GLX CVT มลูคา 509,000 บาท จํานวน 

1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลคากวา 1 ลานบาท

BUY MERCHANDISE 
TO WIN A MITSUBISHI 
MIRAGE MODEL 1.2 GLX 
CVT WORTH 509,000 
BAHT 

ชม MOTOR EXPO ONLINE 
PLATFORM ลุน APPLE WATCH SE 

บริษัทฯ ไดจัดทํา “MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM” เปน

งานคูขนานในสื่อดิจิทอล เพื่อเปดประสบการณการชมงาน

รูปแบบใหม ผานแอพพลิเคชัน MOTOR EXPO และเวบไซท    

motorexpo.co.th กอนเดนิทางมาชมงานจรงิ พบกบัรวีวิรถยนต 

รถจักรยานยนต ที่จัดแสดงในงาน พรอมขอมูลพโรโมชัน และ

บริการพิเศษที่ผูจัดงานมอบให เขาชมและลงทะเบียนรวมสนุก 

ลุนรับ APPLE WATCH SE (ขนาด 40 มม.) จํานวน 10 เครื่อง 

มูลคาเครื่องละ 9,400 บาท รวมมูลคา 94,000 บาท ตั้งแตวันที่ 

15 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2563

ซื้อมอเตอรไซค...ชิงบิกไบค 
HONDA รุน CB1100RS 
มูลคา 566,670 บาท

จอง/ซื้อรถจักรยานยนตใหมภายในงาน รับสิทธ์ิ

ลุนชิงรถจักรยานยนต HONDA รุน CB1100RS มูลคา 

566,670 บาท

Anyone who books/buys a new motorcycle 

at the Motor Expo will be entitled to contest for 

a Honda Model CB1100RS motorcycle worth 

566,670 Baht. 

Any visitor who buys merchandise worth 2,000 Baht 

or more in total within the same day from participating 

vendors at the 37th Motor Expo can present his 

(combined) receipt (s) and ID card for registration at 

the Buy Merchandise to Win a Car activity centre to 

contest for 1 prize of a Mitsubishi Mirage Model 1.2 GLX 

CVT worth 509,000 Baht along with many other prizes, 

altogether worth over 1 million Baht.

ซื้อสินคา ชิงรถ 
ซื้อสินคา ชิง MITSUBISHI MIRAGE รุน 1.2 GLX CVT มูลคา 

BUY MERCHANDISE 
TO WIN A MITSUBISHI 
MIRAGE MODEL 1.2 GLX 
CVT WORTH 509,000 
BAHT

a Honda Model CB1100RS motorcycle worth a Honda Model CB1100RS motorcycle worth 

566,670 Baht.

VIEW MOTOR EXPO ONLINE 
PLATFORM TO WIN 
APPLE WATCH SE

IMC has launched “Motor Expo Online Platform” 

as a parallel digital event to open up a new viewing 

experience of the event via Motor Expo application and 

www.motorexpo.co.th website before actually visiting the 

real event in person. See reviews of cars and motorcycles 

exhibited at the event along with info on promotions and 

special services provided by the Organizer. Visit and 

register to join the fun of contesting for 10 Apple Watch 

SE (40mm in size) worth 9,400 Baht each, totalling 94,000 

Baht. From November 15 to December 31, 2020.

ซื้อมอเตอรไซค ชิงบิกไบค 
HONDA รุน CB1100RS

ซื้อสินคา 
ชิง MITSUBISHI MIRAGE 
1.2 GLX CVT

BUY A MOTORBIKE…WIN 
A HONDA MODEL CB1100RS 
BIG BIKE WORTH 566,670 BAHT



กิจกรรมเพื่อเยาวชน

กิจกรรมเพื่อเยาวชน
“IMC สื่อสากล” ตั้งใจยกระดับงาน MOTOR EXPO ใหแตกตางจากงานโชว และงานขายทั่วไป โดยจัดโครงการสนับสนุนความ

สามารถของเยาวชนไทยที่เกี่ยวกับยานยนต ทั้งทางตรง และทางออม ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา พรอมเปด

พื้นที่ใหแสดงผลงานเปนประจําทุกป เพื่อเสริมสรางอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

ACTIVITIES FOR THE YOUNG
“IMC” is committed to elevating the Motor Expo above general tradeshows and sales events by initiating projects 

to promote the automotive talent of young Thais, both directly and indirectly, from Prathom Suksa to University level, 

and providing exhibition spaces for their works every year to strengthen the sustainability of Thailand auto industry.

นทิรรศการ ศลิปนนอย MOTOR EXPO
ชมนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนที่เปนสมาชิกชมรม 

“ศิลปนนอย MOTOR EXPO” ในหัวขอ “พรอมขับเคลื่อน ไปใน

ความเปลี่ยนแปลง” บริเวณลอบบี ชาลเลนเจอร 2 

MOTOR EXPO YOUNG ARTISTS 
See an Exhibition of paintings by members 

of “Motor Expo Young Artists’ Club” on the topic 

“Whatever Changes will be...Move on” in the Lobby, 

Challenger 2. 

HOT WHEELS 2020
ตระการตากับเหลารถ “HOT WHEELS BASIC CARS” 

หลากหลายรุนมากทีส่ดุในเมอืงไทย ทีบ่ธู G09 ชาลเลนเจอร 3

Be dazzled with the largest collection of “Hot 

Wheels Basic Cars” in Thailand at Booth G09, 

Challenger 3.

SKILL DRIVING EXPERIENCE 
JUNIOR

เปดโอกาสใหเยาวชนเรียนรูกฎจราจรเบ้ืองตน และวิธีใชรถ

ใชถนนรวมกับผูอื่น พรอมปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย ที่

บูธ F04 ชาลเลนเจอร 3

Provides young people with an opportunity to learn 

basic traffic rules and how to drive on a public road and 

share the use of it safely with others, while instilling safety 

awareness in them, at Booth F04, Challenger 3. 
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นิทรรศการ F1 IN SCHOOLS
พบกบักจิกรรมเพือ่เยาวชนระดบันานาชาต ิF1 

IN SCHOOLS พรอมชมการแขงขนั F1 IN SCHOOLS 

ESPORT ที่บูธ F03 ชาลเลนเจอร 3

F1 IN SCHOOLS
See F1 in Schools–an international 

activity for youths and watch F1 in Schools 

Esport at Booth F03, Challenger 3. 

มูลนิธิฯ จัดพ้ืนท่ีใหเยาวชนรวมกิจกรรม เสริมสรางคานิยม

แหงความซื่อสัตยสุจริต อาทิ วาดภาพระบายสี อานหนังสือ เลา

นิทาน จําหน°ายสินคาที่ระลึก และรับสมัครเขารวมโครงการ วิ่ง

ดีทําดี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิลมหายใจไรมลทิน บริเวณลอบบี           

ชาลเลนเจอร 2

“LOM HAI JAI RAI MON THIN” 
FOUNDATION

The Foundation provides a space for youths to 

participate in activities to build up the value   of honesty, 

such as drawing, painting, book reading and story-telling, 

along with selling souvenirs and signing up those interested 

to participate in Run Good Do Good project to help 

raise fund for “Lom Hai Jai Rai Mon Thin” in the lobby, 

Challenger 2.

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต
ชมผลงานสรางสรรคนวตักรรม และสิง่ประดิษฐเกีย่วกบั

ยานยนต ของเยาวชนระดับอุดมศึกษา บริเวณลานกิจกรรม 

ลอบบี ชาลเลนเจอร 1

THE MOTOR EXPO AUTOMOTIVE 
INNOVATION AWARD 

See automotive innovations and inventions by 

youths at university level at the Activities Ground in 

the Lobby, Challenger 1. 

มูลนิธิ “ลมหายใจไรมลทิน”
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กิจกรรมภายในอาคาร

EXCLUSIVE VISITOR 
ผูชมงานผาน MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM สามารถจอง

สทิธิเ์ขาชมงานจรงิแบบเอกซคลซูฟี ในอตัราคาบรกิาร 500 บาท/1 

สทิธิ ์รบับตัรชมงาน VIP จาํนวน 2 ใบ และจดุจอดรถในอาคาร 1 คนั 

(จอดได 3 ชม.) พรอมเจาหนาที่นําไปยังบูธของบแรนดที่สนใจ ซึ่ง

จะมีผูคอยใหการตอนรับ และดูแลเปนอยางดี โดยเลือกวัน เวลา

ที่สะดวก และบแรนดที่ตองการชมได 3 บแรนด

Visitors through Motor Expo Online Platform can 
reserve the right to be an exclusive visitor of the real 
event at a service charge of 500 Baht/1 right to receive 
2 VIP tickets and 1 parking space in the building (3-hour 
parking) along with a guide to take them to the booths 
displaying their brands of interest. The guide will welcome 
and take good care of the visitors. Date, time and 3 brands 
of interest can be specified. 

BOAT FEST 2020
กิจกรรมสังสรรคสําหรับคนรักเรือ ชมเรือแมนํ้า (สปดโบท, 

สกูเตอร และอื่นๆ) ที่บูธ A11 ชาลเลนเจอร 1

A social gathering of boating buffs. See a display of 

river watercraft (speedboats, scooters, etc.) at A11 Booth 

in Challenger 1.

มุมมอเตอรสปอรท
รถแขงหลากหลายรปูแบบ ทัง้เซอรกทิ ดแรก และดรฟิท 

รวมถงึรถแตงหลากหลายสไตล จอดเรยีงรายใหผูรกัความเรว็

ไดชม บริเวณชาลเลนเจอร 3 

MOTOR SPORT ZONE
 

Many types of racing cars – circuit, drag and drift, 

including cars modified in various styles – are on display 

for speed fans to see at Challenger 3.

นิทรรศการสมาคมรถโบราณ
แหงประเทศไทย

สมาคมรถโบราณแหงประเทศไทย จัดแสดงรถโบราณ 

รถคลาสสิคที่ทรงคุณคา และหาชมยาก รวม 7 ประเภท ที่บูธ 

A02 ชาลเลนเจอร 1

VINTAGE CAR EXHIBITION 
Vintage Car Club of Thailand exhibits 7 categories 

of rare and valuable vintage cars/classic cars at A02 

Booth in Challenger 1.

 นิทรรศการพระอัจฉริยภาพดานเรือใบ 
ของ รัชกาลที่ 9

ชมนิทรรศการ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการตอเรือและ

ทรงเรอืใบของ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเรือใบจําลอง SUPER 

MOD และเรือใบ OK พรอมชมการสาธิตวิธีเลน เรือใบ OK โดย

ผูชํานาญจากกองทัพเรือ ภายในบริเวณพื้นที่ BOAT FEST 2020

AN EXHIBITION 
OF KING RAMA IX’s MASTERY 
OF THE SAILING DINGHY

An Exhibition of King RAMA IX’s craftsmanship in sailing 

dinghy building and mastery of sailing it, along with replicas of the 

SUPER MOD and OK sailing dinghies. Plus a demonstration of 

how to sail an OK dinghy by an expert from the Royal Thai Navy, 

at   BOAT FEST 2020.

สวนนงนุชพัทยา
จัดแสดงรถแปลกหาชมยาก ทามกลางแมกไมนานาพรรณ 

จากฝมือทีมจัดสวนช่ือดัง เจาของผลงานติดอันดับ 1 ใน 10 

สวนสวยที่สุดในโลก

NONGNOOCH GARDEN 
PATTAYA

An Exhibition of quaint rare motor cars amid lush vegetation 

set up by the famous landscape gardening team that creates 1 

of the top 10 most beautiful gardens in the world.

SHOPEE
พบรานคา “MOTOR EXPO” บนแอพลิเคชัน SHOPEE อีก

หนึ่งชองทางเลือกซื้ออุปกรณเก่ียวเน่ือง พรอมแคมเปญสง

เสริมการขายมากมาย

Find “MOTOR EXPO” vendors on the SHOPEE app – 

another way to buy auto accessories with many promotional

MOTOR EXPO STUDIO 
ชมการจัดรายการวิทยุ เกี่ยวกับยานยนต  ของนักจัด

รายการวิทยุช่ือดัง ออกอากาศสดทุกวันที่สตูดิโอ บริเวณลอบบี                                                 

ชาลเลนเจอร 2

See car talk radio show by well-known professional 

hosts broadcasting live every day at the studio in the Lobby 

of IMPACT Challenger 2. 
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ชุมนุมรถสวย
ชมรถยนต และรถจกัรยานยนตบกิไบค รุนดงัหลากหลาย

คายจากสมาชิกคารคลับทั่วประเทศ บริเวณ DROP OFF ชั้น 2 

ชาลเลนเจอร 2

MOTORING CLUBS
See renowned models of various car and big 

bike brands owned by members of Motoring Clubs 

nationwide on display at the 2nd Level Drop-off area 

of IMPACT Challenger 2.

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ลอ รวมพูดคุย

กับทีมครูฝกมากประสบการณ พรอมแนะนําหลักสูตรสําหรับรถ

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ PART TIME และ FULL TIME รวมทั้งมีสนาม

จาํลองสถานการณตางๆ ใหทดลองน่ังรถ 4x4 ทีข่บัโดยผูเช่ียวชาญ 

บริเวณดานนอกอาคารชาลเลนเจอร

At Spirit of the 4x4 Driving School visitors can chat 

with a team of highly experienced instructors who can 

recommend training courses on part time and full time 

4x4 driving. A mock-up track simulating various terrain 

conditions is also provided outside Challenger Hall for 

visitors to experience 4x4 vehicles as passengers driven 

by experts. 

กิจกรรมภายนอกอาคาร

สนามทดสอบระบบชวยขับอัตโนมัติ พื้นที่สําหรับทดลองใช

งานระบบชวยเหลือที่ติดตั้งมากับรถ เชน ระบบถอยจอดอัตโนมัติ 

ระบบเบรคอัตโนมัติ ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ฯลฯ ภายใตคํา

แนะนาํ และการดแูลของผูเชีย่วชาญจากผูแทนจําหน¿าย และจาก

โครงการ “ขับเปน...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” (SKILL DRIVING 

EXPERIENCE) บริเวณลานจอดรถขนสง (LOADING AREA) หลัง

อาคารชาลเลนเจอร

The Test Track, at the loading area behind IMPACT 

Challenger, is for visitors to try out cars equipped with such 

driver assist systems as automatic parking, autonomous 

braking, obstruction avoidance, etc. under the guidance and 

supervision of experts from the dealers and Skill Driving 

Experience Project.

SPIRIT OF THE 4x4 DRIVING SCHOOL

TEST TRACK FOR AUTOMATED 
DRIVER ASSIST SYSTEM

พื้นที่ทดลองขับรถรุนที่ผูชมสนใจ โดยมีมาตรการคุมเขม

พิเศษเพื่อความปลอดภัย บริเวณดานหลังชาลเลนเจอร 

TEST DRIVE GROUND
The Test Drive Ground, for visitors to try out cars 

of their choice under strict safety measures, is located 

behind IMPACT Challenger.

ลานทดลองขับ
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กิจกรรมริมทะเลสาบ

อบรม “ขบัเป็น...ขบัปลอดภยั กบั สือ่สากล” 
โครงการ “ขบัเปน็...ขบัปลอดภยั กบั สือ่สากล” จดัอบรมทกัษะ

การขับรถรอบพิเศษ เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่าง

ถูกต้อง วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 วันละ 2 รอบ 9.00-12.00 น. และ 

13.00-16.00 น. รับจำานวนจำากัดรอบละ 18 ท่าน

SKILL DRIVING EXPERIENCE 
TRAINING  

Skill Driving Experience Project offers special driving 

skill training sessions on how to correctly cope with 

immediate problems. Two sessions are scheduled each day 

on December 5-6, 2020 at 09:00-12:00 and 13:00-16:00 hr. 

The number of trainees is limited to 18 persons per session.
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นอกจากการจดังานทีเ่มอืงทองธาน ีบรษัิทฯ ไดจัดทาํ “MOTOR 

EXPO ONLINE PLATFORM” เปนงานคูขนานในสือ่ดจิทิอล เพือ่เปด

ประสบการณการชมงานรูปแบบใหม ผานแอพพลิเคชัน MOTOR 

EXPO และเวบไซท motorexpo.co.th กอนเดินทางมาชมงานจริง 

ใน “MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM” ผูชมจะพบกับรีวิว

รถยนต รถจักรยานยนต ที่จัดแสดงในงาน พรอมขอมูลพโรโมชัน

ของผูแทนจําหน§าย และบริการพิเศษที่ผูจัดงานมอบให 

ผูสนใจสามารถเขาชม และลงทะเบยีนรวมสนกุ ลุนรบั APPLE 

WATCH SE (แอพเพลิ วอทช เอสอี) ขนาด 40 มม. จาํนวน 10 เครือ่ง 

มูลคาเครื่องละ 9,400 บาท รวมมูลคา 94,000 บาท ตั้งแตวันที่ 15 

พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2563

MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM
ชมงานแบบ NEW NORMAL รับบริการพิเศษ และลุนชิงรางวัล

ชม MOTOR EXPO 

ONLINE PLATFORM 

เพียงสแกนคิวอารโคด

To view 

“MOTOR EXPO 

ONLINE PLATFORM” 

just scan the QR CODE 

In addition to holding the event at Muang Thong Thani, 

IMC has launched “MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM” 

as a parallel digital event to open up a new viewing 

experience of the event via MOTOR EXPO application and 

www.motorexpo.co.th website before actually visiting the 

real event in person. 

Via “MOTOR EXPO ONLINE PLATFORM” viewers will 

see reviews of cars and motorcycles exhibited at the event 

along with information about dealers’ promotions and the 

Organizer’s special services provided. 

Those interested can visit and register to join the fun 

of contesting for 10 prizes of APPLE    WATCH SE (40mm 

in size) worth 9,400 Baht each, totalling 94,000 Baht. From 

November 15 to December 31, 2020.

View the event 
NEW NORMAL style, 
receive special services 
and contend for prizes.
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รายชื่อบริษัท ตามประเภทสินค้า

 รถยนต์ 

 (SEDANS, MPVs, SUVs, CROSS-OVER CARS)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ

AUDI B05

ASTON MARTIN B11

BMW A16, B10

FORD A10

HONDA A14

HYUNDAI A06

ISUZU A03

JAGUAR B03

JEEP E01

KIA B04

LAND ROVER B03

LEXUS A05

MASERATI B09

MAZDA A15

MERCEDES-BENZ A09

MG A13

MINI A16

MITSUBISHI A07

NISSAN A12

PEUGEOT B08

PORSCHE B01

ROLLS-ROYCE B11

SUBARU B06

SUZUKI A01

TOYOTA A04

VOLVO A08

 

 รถเพื่อการพาณิชย์ 

 (PICKUP TRUCKS, COMMERCIAL VEHICLES)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ

FORD A10

HYUNDAI A06

ISUZU A03

MAZDA A15

MERCEDES-BENZ A09

MG A13

MITSUBISHI A07

NISSAN A12

SUZUKI A01

TOYOTA A04

 

 รถมือสอง 

 (USED CARS)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ

AUDI APPROVED PLUS B05

BMW PREMIUM SELECTION A16

MERCEDES-BENZ CERTIFIED C02

SUBARU B06

VOLVO SELEKT B16

 

 
รถจักรยานยนต์ 

 (MOTORCYCLES)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ

APRILIA, MOTO GUZZI, PIAGGIO, VESPA G01

BMW MOTORRAD B13

GPX G13

HANWAY, HYOSUNG, ROYAL ALLOY G05

HARLEY-DAVIDSON G15

HONDA G12, T01-1

KAWASAKI G02

KTM, BAJAJ, HUSQVARNA G04

ROYAL ENFIELD B15

SCOMADI G07

SUZUKI G11

TRIUMPH G14

YAMAHA G03

 

 สำานักแต่ง/ยานพาหนะประเภทอื่นๆ 

 (OTHER VEHICLES)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ

BMW M PERFORMANCE B10
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CARLSSON E01

H SEM MOTOR H04

MOKE E01

M’Z SPEED E01

SWIFT E01

 เรือ

 (BOAT)

 บแรนด์ (BRAND) บูธ 

บริษัท ซิมป์สัน มารีน (ประเทศไทย) จำากัด JB B3/1

บริษัท ไนน์ตี้ ไนน์อินเตอร์ จำากัด JB A2/1

บริษัท บางกอก ครูซ จำากัด JB B3/7

บริษัท สยามวอเตอร์คร้าฟท์ แอนด์ พาวเวอร์สปอร์ต จำากัด JB A1

นิทรรศการเรือเฉลิมพระเกียรติ JB B1

เภตรา มารีน่า JB C2/1

THAILAND YACHT SHOW JB A2/2

 

 รถเครื่องเสียง 

 (CARS WITH AUDIO SYSTEM) 

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำากัด F01

 ยาง ล้อแมก 

 (TYRES, MAG WHEELS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท ซีจี ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด  U01, U02

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำากัด  H11

บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองยางยนต์ จำากัด T05

บริษัท ทีซีพีวาย เทรดดิ้ง จำากัด  U03

บริษัท พีพี ซุปเปอร์วีลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำากัด T01-2

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ H09-2

 

 ชอคอับ ช่วงล่าง เบรค 

 (DAMPERS, SUSPENSIONS, BRAKES)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท พีพี ซุปเปอร์วีลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำากัด T01-2

บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำากัด J12-J14

บริษัท เอ.ซี. เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำากัด U09-U11

 J31, J32

 

 อะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 

 (AUTOMOTIVE PARTS) 

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท ชัวร์ ฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด J52-J54

บริษัท ทีซีพีวาย เทรดดิ้ง จำากัด U03

บริษัท นิตโต้ เอ็กซอสท์ (ไทยแลนด์) จำากัด S01

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จำากัด H15

บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด J122-J123

บริษัท เอส.ซี.ออโต้ซีทส์ จำากัด J10-J11

 

ผู้ผลิต และผู้นำาเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 (AUTOMOTIVE ACCESSORY MANUFACTURERS & IMPORTERS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท เค. รับเบอร์ จำากัด J73-J74,  

 J109-J110

ดารายุทธเอ็นเตอร์ไพร์ส J111-J120

บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด J122-J123

บริษัท วี. อาร์. เค ออโต้พาร์ท จำากัด J195

บริษัท อาร์เอสบี พลาสติค จำากัด J92-J93

บริษัท เอ็มเคพี ออโต้พาร์ท จำากัด S03

บริษัท เฮอร์ริเคน เรซซิ่ง จำากัด M24-M25

 ร้านจำาหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

 (AUTOMOTIVE ACCESSORY SHOPS/INSTALLERS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท พีพี ซุปเปอร์วีลส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำากัด T01-2

บริษัท มาสเตอร์ เอ็ม ซีท คัฟเวอร์ จำากัด J19-J21

บริษัท เอส.ซี.ออโต้ซีทส์ จำากัด J10-J11

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอสซีดี ออโต้ซีทส์ U06-U08
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 อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องยนต์ 

 (ENGINE PERFORMANCE GADGETS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท เรซซิ่งบอย จำากัด M10-M12

 

 อุปกรณ์อำานวยความสะดวกในรถยนต์ 

 (CAR CONVENIENCE GADGETS/DEVICES)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท เค. รับเบอร์ จำากัด J73-J74,  

 J109-J110

 

 อุปกรณ์ทำาความสะอาดรถยนต์ และผลิตภัณฑ์บำารุงรักษารถยนต์ 

 (CAR CLEANING EQUIPMENT AND TREATMENT PRODUCTS) 

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

ดารายุทธเอ็นเตอร์ไพร์ส J111-J120

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จำากัด H15

บริษัท เพตท์ตินี (ประเทศไทย) จำากัด J18

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด U04

บริษัท ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด J16-J17

SJE CORPORATION, LTD. (ACCEL) J67-J68

PARROT J37-J40,  

 J69-J72

 

 อุปกรณ์กันขโมย 

 (ANTI-THEFT DEVICES)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

ดารายุทธเอ็นเตอร์ไพร์ส J111-J120

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โปรอลาม S04-S05

 

 ผลิตภัณฑ์กรองแสง และฟีล์มนิรภัย 

 (TINTED FILMS & SAFETY FILMS)

 
บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำากัด H08

บริษัท ลีวณิชย์ จำากัด H14

บริษัท วี-คูล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำากัด H07

บริษัท อินเตอร์มาร์ค บิสซิเนส จำากัด H16

บริษัท อินนิแฟตโต้ จำากัด J43-J45,  

 J64-J66

 
เครื่องมือซ่อมบำารุงยานยนต์ 

 (REPAIR & MAINTENANCE TOOLS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำากัด H01

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

 

 น้ำามันเชื้อเพลิง น้ำามันหล่อลื่น และหัวเชื้อประเภทต่างๆ
 

 (DIESEL & GASOLINE, OIL & LUBES, VARIOUS ADDITIVES)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำากัด H01

บริษัท เอเนออส (ประเทศไทย) จำากัด H02

บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด M19-M20

บริษัท น้ำามันอพอลโล (ไทย) จำากัด D02

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท ไบค์แคร์ (2002) จำากัด M07

บริษัท แม็กซีมั่ม เอ๊กซ์ตร้า เซรามิค ยูเอส เคมีคอล 

(ไทยแลนด์) จำากัด J07-J09,  

 J28-J30

บริษัท ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด J16-J17

 

 น้ำายาเคลือบสี กันสนิม 

 (CAR WAXES, RUST PROOFING SEALANTS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำากัด H01

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จำากัด H15

บริษัท แม็กซีมั่ม เอ๊กซ์ตร้า เซรามิค ยูเอส เคมีคอล 

(ไทยแลนด์) จำากัด J07-J09,  

 J28-J30

PARROT J37-J40,  

 J69-J72

 น้ำาหอมรถยนต์ 

 (CAR PERFUMES)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

ดารายุทธเอ็นเตอร์ไพร์ส J111-J120

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จำากัด H15 
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 ผู้นำาเข้าร้านจำาหน่าย และติดตั้งเครื่องเสียง 

 (AUDIO SHOPS/INSTALLERS)

 
บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำากัด F01

บริษัท อินเตอร์ เทคลายน์ จำากัด J103-J104

 

 ร้านจำาหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ 

 (MOTORCYCLE ACCESSORY SHOPS/INSTALLERS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท ตู่ปากน้ำา เรสซิ่ง จำากัด M17-M18

บริษัท แอดเวนเจอร์ โซคอล จำากัด M09

 

 ผู้ผลิต และผู้นำาเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ 

 (MOTORCYCLE ACCESSORY MANUFACTURERS & IMPORTERS) 

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท ตู่ปากน้ำา เรสซิ่ง จำากัด M17-M18

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด G03

บริษัท สกู๊ต ดีไซน์ จำากัด M08, 

 V30-V31

บริษัท ออโต้วิชั่น จำากัด J62-J63

บริษัท เอ เอ็ม อาร์ อินดัสตรี้ จำากัด M04-M06

บริษัท เฮอร์ริเคน เรซซิ่ง จำากัด M24-M25

บริษัท เรซซิ่งบอย จำากัด M10-M12

บริษัท โยโก เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำากัด M15-M16

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด G07

PT. TARA CITRA KUSUMA M01-M03 

 การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 

 (FINANCIAL, BANKING, INSURANCE)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

กรุงศรีออโต้ V18-V22

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) J23

บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) J124-J125

บริษัท เทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน) J51

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด(มหาชน) D03

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด V10-V12

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) V23-V27

 

 อื่นๆ 

 (OTHERS)

 บริษัท/ร้านค้า บูธ

บริษัท/ร้านค้า บูธ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย H03

บริษัท เค-เทค 559 จำากัด J41-J42

บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จำากัด J49-J50,  

 J58-J60

บริษัท เชส จำากัด J01-J06,  

 J31-J36

บริษัท บี.เจ. มอเตอร์พาร์ท จำากัด H05

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คลีนนิ่ง จำากัด H15

บริษัท โปรแม็กซ์ ออโต้ จำากัด S02

บริษัท พล พรีเมี่ยมพลัส จำากัด M21

บริษัท โพซิทีฟ อินเตอร์เทรด จำากัด J46-J47

บริษัท โมบาย เวิลด์ จำากัด U05

บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำากัด (PUMA) G08

บริษัท โยโก เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำากัด M15-M16

บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำากัด H06

บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำากัด (รถ HOT WHEELS) G09

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด D01

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย A02

สวนนงนุช C01

ไม้เสื้อหนัง M13

บริษัท ออโต้วิชั่น จำากัด J62-J63

บริษัท เอ็ม.เอ็ม. โกลบอล เทรด จำากัด H09-1

บริษัท เอส.ซี.ออโต้ซีทส์ จำากัด J10-J11

บริษัท เอาท์ดอร์ แล็บ จำากัด H12

บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำากัด (PORSCHE) B01

บริษัท แอดเวนเจอร์ โซคอล จำากัด M09

PARROT J37-J40,  

 J69-J72
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