


ครั้งที่ 1

7-15 กค. 27

ปฐมบทของงานที่เปน

ส�อกลางระหวาง

ผูผลิตกับผูบริโภค 

ครั้งที่ 2

14-24 กพ. 28

ยายสถานที่จัดงาน

ไปที่ มาบุญครอง

เซนเตอร

ครั้งที่ 3

19-24 ธค. 29

ครั้งที่ 4

29 ธค. 30-3 มค. 31

ยายสถานที่จัดงาน

ไปที่ชั้น 4 และ 5 คอนเวนชันฮอลล 

เซนทรัล พลาซา ลาดพราว

ครั้งที่ 6

5-10 ธค. 32

ครั้งที่ 5

20-25 ธค. 31

ยานยนตไทยกาวสู

ตลาดโลก โดยบริษัท 

เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จํากัด 

สงออกรถยนต 

MITSUBISHI LANCER 

CHAMP ไปยังประเทศ

แคนาดา เปนรายแรก 

ครั้งที่ 7

11-16 ธค. 33

ครั้งที่ 8

10-15 ธค. 34 

แนวคิด: 

“เสนหเทคโนโลยีที่ไรมลพิษ”

กําหนดแนวคิดประจํางาน

เปนครั้งแรก เพ�อกระตุนให

ภาครัฐ และผูผลิตรถยนต

ใสใจปญหาสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับการเริ่ม

จําหนายนํ้ามันไรสารตะกั่ว

ครั้งที่ 9

5-10 ธค. 35

แนวคิด: 

“หลากรถหลายลีลา” 

รัฐบาลลดภาษีศุลกากร

รถยนตสําเร็จรูป ทําให

มีการนําเขารถยนต

จากตางประเทศ

มากมาย

ครั้งที่ 10

5-10 ธค. 36

แนวคิด: 

“ขีดเสนใตใหมใหชีวิต”

รัฐกําหนดใหผูขับขี่

รถยนต และผูโดยสาร

ตอนหนารัดเข็มขัดนิรภัย 

ผูขับขี่รถจักรยานยนต

ตองสวมหมวกกันนอค

ครั้งที่ 11

7-12 ธค. 37 

แนวคิด: 

“มุมมองใหม...ยานยนต

ของคนเมือง” 

ซิทีคาร เริ่มไดรับ

ความนิยม เพราะทั้ง

ประหยัดนํ้ามัน และ

ลดปญหาจราจร

ครั้งที่ 12

2-8 ธค. 38

แนวคิด: 

“เทคโนโลยี

ยนตรกรรม...

ฝนไกลไรพรมแดน”

ครั้งที่ 13

1-8 ธค. 39

แนวคิด: 

“รถยนต: สุดยอด

ลีลาชีวิตที่โลดแลน” 

ปแรกของงาน

ที่มีการแจกรถรางวลั 

ไดแก รถยนต DAIHATSU 

MIRA และจักรยานยนต 

HONDA NOVA

ครั้งที่ 17

2-11 ธค. 43

แนวคิด: 

“เพ�อโลก เพ�อคน...

ยานยนตเพ�อวันใหม”
ครั้งที่ 14

3-10 ธค. 40

แนวคิด: 

“วัฏจักรมหัศจรรย...

ยานยนตกับธรรมชาติ”

ครั้งที่ 15

3-10 ธค. 41

แนวคิด: 

“ขอบฟาใหม...

รถไทย รถโลก”

ครั้งที่ 16

4-12 ธค. 42

แนวคิด: 

“สหัสวรรษใหม...

ยานยนตหัวใจมนุษย” 

ตอนรับ Y2K 

เปลี่ยนช�องานเปน 

“มหกรรมยานยนต” และ

ยายสถานที่จัดงานไปที่ 

IMPACT เมืองทองธานี 

และเปนปแรกที่มีการ

แสดงรถจักรยานยนต

ครั้งที่ 18

1-10 ธค. 44

แนวคิด: 

“พลวัตแหงศาสตร 

และศิลป เพ�อชีวิตรวมสมัย” 

เปลี่ยนช�องานภาษาอังกฤษ

เปน “THAILAND 

INTERNATIONAL 

MOTOR EXPO” 

ครั้งที่ 19

30 พย.-10 ธค. 45

แนวคิด: 

“พลังงานยุคหนา 

ยานยนตอนาคต” 

ปแรกของการจัด

แคมเปญ “ซื้อรถ ชิงรถ” 

โดยมี HONDA CR-V 

มูลคา 1,196,000 บาท 

เปนรางวัล

ครั้งที่ 20

29 พย.-10 ธค. 46

แนวคิด: 

“ชุมทางยานยนตใหม...

ไทยสูโลก”

เปดเขตการคาเสรีอาเซียน 

(AFTA) ยานยนตไทย 

มุงสูเปาหมาย 

“ดีทรอยทแหงเอเชีย”

ครั้งที่ 21

1-12 ธค. 47

แนวคิด: 

“ยานยนตวันนี้...นวัตกรรม

เหนือความคาดหมาย” 

ครั้งที่ 22

1-12 ธค. 48

แนวคิด: 

“ยานยนตทาทาย...

โลกหลายลีลา”

จัดงาน GRAND CHARITY 

NIGHT หารายได บํารุง

องคกรการกุศล ตอมา

จึงกําหนดใหวันแรก

ของงานเปน “วันมหากุศล”

ครั้งที่ 27

1-12 ธค. 53

แนวคิด: 

“นํ้าหนึ่งใจเดียว...

สรางสรรคยานยนตรักโลก”

เริ่มใชระบบวัดระดับเสียง

ภายในงาน โดยรวมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ และไดรับคําชมเชย

จากกรมควบคุมมลพิษ

ครั้งที่ 28

1-12 ธค. 54

แนวคิด: 

“ฤดูผลิบาน ดอกไมยานยนต” 

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ

ทั่วประเทศ แตตลาดยานยนต

ไทยยังคึกคัก “อีโคคาร” 

ไดรับความนิยมสูงสุด 

ครั้งที่ 29

29 พย.-10 ธค. 55

แนวคิด: 

“ยานยนตวันหนา ที่มาวันนี้”

งานครั้งที่ประสบความ

สําเร็จสูงสุด อานิสงส

จาก โครงการ “รถคันแรก” 

กวาดยอดจองรถในงาน 

85,904 คัน รวมทั้งเปน

ปแรกที่ UFI รับรองงาน

ครั้งที่ 30

29 พย.-10 ธค. 56

แนวคิด: 

“พลังงานสรางสรรค 

ยานยนตเปลี่ยนโลก”

ครั้งที่ 31

29 พย.-10 ธค. 57 

แนวคิด: 

“กาวเคียงกัน 

ยานยนตอาเซียน” 

ตอนรับการเปด “ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC 

และเปนปแรกของงานที่จัด

แคมเปญ “ซื้อมอเตอรไซค 

ชิงบิกไบค” 

ครั้งที่ 32

2-13 ธค. 58

แนวคิด: 

“มาตรฐานใหม 

ยานยนตไทยใสใจโลก” 

ยานยนตยุคใหมมีมาตรฐาน

สูงขึน้ในดานความประหยดั

ปลอดภยั และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

ครั้งที่ 33

1-12 ธค. 59

แนวคิด: 

“เช�อมโลก...เช�อมคน 

ยานยนตอัจฉริยะ”

ปแหงความโศกเศรา

ของคนไทย งดกิจกรรม

สันทนาการในงาน พรอม

กําหนดเคร�องแตงกาย

ของพริททีใหเหมาะสม 

และใชเปนมาตรฐาน

ตอเน�องถึงปจจุบัน

ครั้งที่ 39

1-12 ธค. 65

แนวคิด: 

“ไดเวลา…สัมผัสอนาคต”

หลังยุค COVID-19 

ตลาดรถฟนตัว

อยางรวดเร็ว

ครั้งที่ 40

30 พย.-11 ธค. 66

แนวคิด: 

“ยานยนต: 

ความหมายที่มากกวา”

กาวสูทศวรรษใหม 

ภายใตวิสัยทัศน 

“มาตรฐานสากล 

ยานยนตครบวงจร” 

ครั้งที่ 38

1-12 ธค. 64

แนวคิด: 

“มหกรรมสุขสันต

คนรักยานยนต”

ครั้งที่ 24

29 พย.-10 ธค. 50

แนวคิด: 

“ยานยนตอนาคตสะกดโลก”

ครั้งที่ 25

29 พย.-10 ธค. 51

แนวคิด: 

“พันธกิจมนุษย 

หยุดโลกรอน”

ครั้งที่ 26

2-13 ธค. 52

แนวคิด: 

“ขับเคล�อน...สูความยั่งยืน”

เกิด “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” 

ในสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรม

ยานยนต ทั้งในสหรัฐฯ และ

ญี่ปุน ไดรับผลกระทบ

อยางหนัก 

ครั้งที่ 23

30 พย.-11 ธค. 49

แนวคดิ: 

“ทกุเสนทางทกุแหงหน...

ยานยนตพลังชีวภาพ”

ยายสถานทีจั่ดงานไปที่ 

IMPACT CHALLENGER 

1-3 เมอืงทองธาน ีพื้นที่

เพิ่มเปน 80,000 ตรม.

ครั้งที่ 35

30 พย.-10 ธค. 61

แนวคิด: 

“ขบัสนกุ ! กอนยคุไรคนขบั”

เทคโนโลยชวยขับไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน�อง 

และเริ่มติดตั้งในยานยนต

รุนใหม

ครั้งที่ 34

30 พย.-11 ธค. 60

แนวคิด: “ยานยนตยุคใหม 

ฝนไกลที่กลายเปนจริง”

ครั้งที่ 36

30 พย.-10 ธค. 62

แนวคิด: 

“โลดแลนทนัใด ทะยานไปดวยกนั”

มีการผลิตยานยนต

หลายประเภท พรอมเพิ่ม

ทางเลือกดานพลังงาน 

ครั้งที่ 37

2-13 ธค. 63

แนวคิด: 

“พรอมขับเคล�อน 

ไปในความเปลี่ยนแปลง”

ประสบความสําเร็จในการ

ปองกันการแพรระบาด

ของ COVID-19 พรอม

เพิ่มพื้นที่ JOIN BOAT 

PLATFORM ในงาน 

และเริ่มจัดงานคูขนาน 

MOTOR EXPO 

ONLINE PLATFORM 

สถานท่ีจัดงาน .IMPACT เมืองทองธานี.IMPACT CHALLENGER 1-3 เมืองทองธานี

2014-2023
สถานท่ีจัดงาน.เซนทรัล พลาซา ลาดพราว.IMPACT เมืองทองธานี 

สถานท่ีจัดงาน .อโศกแฟรกราวนด.มาบุญครองเซนเตอร.เซนทรัล พลาซา ลาดพราว

สถานท่ีจัดงาน .IMPACT CHALLENGER 1-3 เมืองทองธานี

2004-2013
1994-20031984-1993

บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดงานแสดงย
านยนตที่ยิ่งใหญระดับประเทศ 

เปนครั้งแรกเมื่อป 2527 และจัดตอเนื่องเปนประจำทุกป

จนถึงปจจุบัน โดยตลอดชวงเวลา 4 ทศวรรษ เกิดเหตุการณสำคัญ 

ที่เกี่ยวของกับงานของเรา และวงการ
ยานยนตมากมาย

Anniversary

th





  

ราคาเฉลี่ยสินคาที่จำหนายในงาน MOTOR EXPO 2022

ทุมงบฯกวา 30 ลานบาท ประชาสัมพันธงานอยางกวางขวาง ผานสื่อ และกิจกรรมมากมาย 

แจกจริง รถ 3 คัน บิกไบค 1 คัน 

ศูนยรวมกิจกรรมทดลองขับ และฝกทักษะการขับขี่




