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bsolutely The Best Car of The Year 2016

Car of the Year : Intro

A

	 กิจกรรม	Car	of	The	Year	2016	 ในครั้งนี้	นับเป็นปีที่	 18	ซึ่ง 
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)	ในฐ�นะแกนนำ� 
ผู้จัดง�นมีคว�มตั้งใจเป็นอย่�งยิ่ง	 เพื่อคัดสรรรถยนต์ยอดเย่ียม 
แห่งปี	จ�กก�รทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้�นต่�งๆ	รวมทั้งยังได้รับ 
คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กองค์กร	และหน่วยง�นต่�งๆ	ที่ได้รับก�ร 
ยอมรบัอย�่งกว�้งขว�งในสงัคม	ซึง่ประกอบไปดว้ย	สม�คมวศิวกรรม 
ย�นยนต์ไทย	ผู้ทรงคุณวุฒิส�ยวิศวกรรมย�นยนต์	จ�กสถ�บันต่�งๆ 
ซึ่งเป็นกำ�ลังหลักในก�รผลักดันให้ก�รจัดง�น	Car	of	The	Year	2016 
ประสบคว�มสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 ทั้งยังเป็นก�รกระตุ้นและ 
ผลักดันให้อุตส�หกรรมย�นยนต์ไทยมีคว�มเจริญก้�วหน้�ขึ้นใน
ทุกๆ	ด้�น
	 สำ�หรับก�รจัดง�น	 Car	 of	 The	 Year	 2016	 นอกจ�กจะเป็น 
บททดสอบรถยนต์	 เพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเภทต่�งๆ 
แล้ว	 ยังเป็นร�งวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงก�รยกระดับคว�มเป็นผู้นำ� 
ด้�นเทคโนโลยี	 แสดงศักยภ�พคว�มก้�วหน้�ของก�รออกแบบและ 
ก�รผลิตรถยนต์ในประเทศไทย	 และรถยนต์นำ�เข้�จ�กต่�ง 
ประเทศ	 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อเป็นร�งวัลอันทรงเกียรติ	 เป็นเครื่อง
ยืนยันและก�รันตีคุณภ�พม�ตรฐ�นย�นยนต์
	 ซึ่งง�น	 Car	 of	 The	 Year	 2016	 ในปีนี้	 	 ได้รับก�รสนับสนุน 
เป็นอย่�งดีจ�กสน�มปทุมธ�นี	 สปีดเวย์	 ให้ใช้พื้นที่จัดง�น	 ซึ่ง
มีค่�ยรถยนต์หล�กหล�ยแบรนด์ส่งรถเข้�ร่วมทดสอบกว่�	 113	
คัน	 และง�นครั้งนี้ก็สำ�เร็จลุล่วงดังที่ค�ดหม�ยไว้และได้ม�ซึ่ง
บทสรุปของร�งวัลในประเภทต่�งๆ	 โดยคะแนนทั้งหมดม�จ�ก
คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่�น	 และได้ทำ�ก�รประก�ศผล 
มอบร�งวัลในวันท่ี	 17	 มีน�คม	 2559	 โดยข้อมูลทั้งหมดในง�นนี้ 
จะใช้้เป็นฐ�นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้่ผู้บริโภคต่อไป	 รวมทั้งยังเป็นก�ร
ช่วยพัฒน�วงก�รอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทยอีกท�งหนึ่ง	

	 This	year,	we	are	celebrating	the	18th	anniversary	of	the	Car	
of	the	Year	2016.	Grand	Prix	International	PCL.,	as	the	founder	
and	the	organizer	of	the	event,	proudly	presents	you	Car	of	the	
Year	2016	by,	as	always,	selecting	only	the	best	cars	out	there.	
The	judges	are	the	well-respected	gurus	in	their	field.	We	receive	
the	warm	 cooperation	 from	 the	 highly-accepted	 organizations	
and	institutes	such	as	“Society	of	Automotive	Engineer”	These	
organization	and	people	have	always	been	the	key	parts	for	the	
success	of	Car	of	the	Year.	Our	event	will	continue	to	be	another	
support	for	the	growth	of	Thai	automotive	industry.		
	 Car	of	 the	Year	2016	 is	 all	 about	 finding	and	presenting	 
you	the	facts	of	the	best	car	that	you	see	 in	the	market.	The	
award	 is	 aimed	 to	 promote	 leading	 car	 technology	 and	 to	
show	the	 increasing	capacity	 in	car	design	and	manufacturing	
business	 in	 Thailand.	 This	 award	 of	 honor	 is	 definitely	 the	 
quality-guaranteed	trophy	for	all	winners.	
	 For	 this	 year,	 we	 would	 like	 to	 thank	 the	 support	 from	
Pathum-thani	Speedway	where	we	use	as	the	test	drive	venue.	
Many	 car	 companies	 send	 their	 car	 to	 participate	 in	 the	 test	
drive,	 113	 cars	 from	 various	 brands	 in	 total.	 The	 cars	 were	
scored	 by	 expert	 judges.	 The	 winners	 for	 each	 category	 will	 
be	 announced	 on	 March	 17,	 2016.	 The	 facts	 and	 cars	
specifications	 we	 provide	 at	 our	 event	 will	 be	 spread	 out	 to	
the	public	 for	 record’s	 sake	 and	also	 for	 the	development	 of	 
Thai	automotive	industry	in	the	future.	
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ส่วนที่ 1 ให้คะแนนจากหัวข้อดังต่อไปนี้

u สมรรถนะ
	 ในหวัขอ้สมรรถนะ	จะพจิ�รณ�จ�กสมรรถนะของเครือ่งยนตแ์ละ
ระบบต่�งๆ	เช่น	ระบบส่งกำ�ลัง	
u	 ความปลอดภัย
	 หัวข้อคว�มปลอดภัยนั้น	 ถือเป็นปัจจัยหลักที่มีคว�มสำ�คัญ	 ซึ่ง
ในหวัขอ้นีจ้ะพจิ�รณ�ถงึระบบคว�มปลอดภยัทัง้หมดของรถเปน็หลกั	
u		เทคโนโลยีพิเศษ
	 อีกหนึ่งจุดที่ควรมีก�รพิจ�รณ�	คือ	ก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้�
ม�ใช้ในก�รผลิตรถ	เพื่อให้ได้ม�ซึ่งสมรรถนะที่ดีเยี่ยม	
u		กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
	 ในหัวข้อนี้	 จะสังเกตจ�กตัวรถ	 ว่�เมื่อมีก�รระบ�ยของเสีย 
ออกม�แล้ว	 จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมม�กน้อยเพียงใด	 
ซึ่งคณะกรรมก�รจำ�เป็นต้องพิจ�รณ�อย่�งละเอียด	
u		ความสวยงาม
	 คว�มสวยง�ม	 จะพิจ�รณ�จ�กก�รออกแบบของตัวรถ	 ไม่
ว่�จะเป็นรูปลักษณ์ภ�ยนอก	 หรือห้องผู้โดยส�รภ�ยใน	 รวม 
ไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	ว่�มีคุณภ�พเหม�ะสม	ประณีตหรือไม่	
u		ความคุ้มค่า
	 นอกจ�กก�รพิจ�รณ�ในด้�นต่�งๆ	 แล้ว	 คณะกรรมก�รยัง
พิจ�รณ�อีกด้วยว่�	 มีคว�มคุ้มค่�ม�กน้อยแค่ไหน	 ในเรื่องของ
ม�ตรฐ�นร�ค�	เมื่อพิจ�รณ�เทียบกับตัวรถ

 การกำาหนดหลักเกณฑ์และหัวข้อในการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งใน
ส่วนแรกนั้น คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของตัวรถ ตามหัวข้อที่กำาหนดไว้ และในส่วนที่สองนั้น จะ
เป็นการพิจารณาจากการขับขี่จริงในสนามทดสอบตามสถานีต่างๆ ที่ได้จำาลองเหตุการณ์ไว้

หลักเกณฑก์ารพิจารณา

Test Drive
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ส่วนที่ 2 ให้คะแนนจากการขับขี่จริง

	 ส่วนที่สองนี้จะเป็นก�รทดลองขับรถจริงจ�กสถ�นีทดสอบ 
ต่�งๆ	 ที่จัดเตรียมไว้	 ณ	 สน�มปทุมธ�นี	 สปีดเวย์	 จ.ปทุมธ�นี	
โดยแต่ละสถ�นีนั้น	 ถูกจำ�ลองต�มสถ�นก�รณ์ที่อ�จเกิดข้ึนบน 
ท้องถนน	 เพื่อทดสอบสมรรถนะท�งด้�นต่�งๆ	 อ�ทิ	 ก�รบังคับ 
ควบคุมพวงม�ลัย	 ระบบช่วงล่�ง	 สมรรถนะของเครื่องยนต์	 แรงบิด 
และอัตร�เร่งจ�ก	0-100	กม./ชม.	ซึ่งในขณะทดสอบ	คณะกรรมก�ร
จะทำ�ก�รจับเวล�	 โดยจะกำ�หนดจุดสำ�หรับจับเวล�เอ�ไว้	 เพ่ือนำ� 
เวล�ที่ได้ม�ร่วมพิจ�รณ�ในก�รให้คะแนน

bsolutely The Best Car of The Year 2016A
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HANDLING  
TEST
	 ก�รทดสอบ	Handling	Test	
หรอืก�รบงัคับควบคมุ	จะทดสอบ 
เพื่อให้ทร�บถึงคว�มรู้สึกในก�ร
ควบคมุรถ	โดยเสน้ท�งทดสอบจะ 
เป็นช่วงท�งตรง	 และใช้ไพล่อน 
ว�งที่จุดกล�งถนนเป็นแนวย�ว 
ห่�งกัน	 20	 เมตร	 คว�มเร็วที่ใช้ 
ทดสอบอยู่ท่ี	 50	 กม./ชม.	 โดย 
ขับผ่�นไพล่อนสลับซ้�ย-ขว�	
ในรูปแบบ	 “สล�ลอม”	 และอีก
สถ�นีจะเป็นสถ�นี	 “เลนเชนจ์” 
ซึ่ ง ในก�รขับขี่ ต้ องมีก�รหัก
เปลี่ยนช่องท�งอย่�งรวดเร็ว	 
โดยในก�รทดสอบจะทำ� ใ ห้  
ผู้ขับขี่สัมผัสถึงอ�ก�รของรถ 
ในช่วงที่มีก�รเปลี่ยนทิศท�ง		
ก�รเลี้ยวอย่�งรวดเร็ว		พร้อมทั้ง
ยังเป็นก�รทำ�ให้รู้ถึงก�รยึดเก�ะ
ถนนและประสิทธิภ�พระบบช่วง
ล่�งของรถยนต์

TORQUE  
TEST
	 ก�รทดสอบแรงบิดของ 
เครื่องยนต์	 โดยคณะกรรมก�ร 
จะต้องขับรถออกจ�กจุดหยุด 
นิ่งที่กำ�หนด	 ไปจนถึงระยะที่ 
ว�งไว้ 	 เพื่อ ดูสมรรถนะของ
เครือ่งยนตใ์นก�รฉุดล�กน้ำ�หนัก 
ตัวรถ	 โดยคณะกรรมก�รจะ
ทำ � ก � ร จับ เวล� 	 ตั้ ง แต่ เริ่ ม
ออกตั ว 	 จนถึ งจุ ดที่ กำ �หนด	 
และจะได้นำ�เวล�ที่ได้ม�เปรียบ
เทียบพิจ�รณ�ให้คะแนน

SUSPENSION  
TEST
	 ผู้ขับขี่จะรู้สึกได้ถึงก�รซับ
แรงส่ันสะเทือนที่แตกต่�งกัน 
ของรถยนต์ แต่ ละคั น 	 และ 
ส�ม�รถนำ�ม�เปรียบเทียบกัน 
ได้	 โดยสถ�นีนี้จะพิสูจน์ให้เห็น 
ถึงเทคโนโลยีในก�รออกแบบ 
และประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�น 
ของช่วงล่�งทั้ งในเร่ืองคว�ม 
สบ�ยในก�รขับขี่	 ก�รซับแรง
กระแทกและแรงสั่นสะเทือน
ต่�งๆ	 ที่ส่งจ�กพื้นถนนเข้�ม�
สู่ตัวรถ

ACCELERATION  
TEST
	 ในสถ�นีทดสอบนี้จะเป็น 
ก�รทดสอบอัตร�เร่ งของรถ 
จ�ก	 0-100	 กม./ชม.	 โดยจะ 
ใช้สน�มทดสอบซึ่ ง เป็น เส้น
ท�งตรง	 โดยในขั้นตอนแรกจะ
เริ่มจ�กก�รให้ผู้ทดสอบขับรถ
ออกไปยังจุดสต�ร์ท	 จ�กนั้นจึง 
เริ่มต้นทดสอบด้วยก�รเหยียบ 
คันเร่งให้ เต็มที่ 	 พร้อมทั้ งจับ 
เวล�จ�กจุดหยุดนิ่งจนถึงระดับ 
คว�มเร็ว	 100	 กม./ชม.	 โดย 
กรรมก�รจะนำ� เวล�ที่ ได้ม�
เปรียบเทียบอัตร�เร่งของรถ
ในแต่ละรุ่น 	 และให้คะแนน 
ต�มเกณฑ์ที่ได้ตั้งเอ�ไว้

หลักเกณฑก์ารพิจารณาคะแนน
ในการทดสอบรถ
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The List of The Judges  :  รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ปี 2016 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา  
ประธ�นจัดง�น	บ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์
และประธ�นกรรมก�รบริห�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Dr. Prachin  Eamlumnow 
President	&	CEO	Bangkok	International	Motor	Show	
And	President/Chief	Executive	Officer	Grand	Prix	International	PCL. 

จาตุรนต์  โกมลมิศร์   
รองประธ�นจัดง�น	บ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์		
และกรรมก�รบริห�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Mr. Jaturont  Komolmis
Vice	President	Bangkok	International	Motor	Show	
And	Executive	Committee/Chief	Operation	Officer	
Grand	Prix	International	PCL.
  

อโณทัย เอี่ยมลำาเนา 
ประธ�นจัดง�นรถยอดเยี่ยมแห่งปี	และกรรมก�รบริห�ร/
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Mr. Anothai Eamlumnow 
Chairman-Organizing	Committee	“Car	of	The	Year”	
And	Executive	Committee/Chief	Operation	Officer	
Grand	Prix	International	PCL.

พีระพงศ์ เอี่ยมลำาเนา 
รองประธ�นจัดง�นรถยอดเยี่ยมแห่งปี	และกรรมก�รบริห�ร/
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Mr. Peerapong Eamlumnow 
Vice	Chairman-Organizing	Committee	“Car	of	The	Year”	
And	Executive	Committee/Chief	Operation	Officer
Grand	Prix	International	PCL.
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The List of The Judges  :  รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ปี 2016 

รศ.พูลพร แสงบางปลา 
ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์	สม�คมวิศวกรรมย�นยนต์ไทย
Assoc.Prof. Phulphon  Saengbangpla 
Advisor	Society	Of	Automotive	Engineers	Thailand

รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยพลังง�น	(ERI)	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
Assoc.Prof. Withaya Yongcharoen 
Director	Of	ERI	Chulalongkorn	University

รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย ์
อ�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	
คณะวิศวกรรมศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
Assoc.Prof. Wongpun Limpaseni 
Department	Of	Environmental	Engineering	Faculty	Of	Engineering	
Chulalongkorn	University

รศ.เธียรชัย  บุณยะกุล 
อ�จ�รย์ภ�ควิช�เครื่องกล
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
Assoc.Prof. Thianchai  Bunyagul 
Mechaical	Department	King		Mongkut’s	Institute	Of		
Technology	North	Bangkok

บวร เปรมปรุง 
สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Mr. Bavorn Prameprung 
Thailand	Institute	Of	Scientific	&	Technology	Research

ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล   
คณะกรรมก�ร	สม�คมวิศวกรรมย�นยนต์ไทย
Assoc.Prof Kaukeart Boonchukosol 
Committee	Society	Of	Automotive	Engineers	Thailand

อภิชาติ ฟุ้งลัดดา 
ที่ปรึกษ�ฝ่�ยเทคนิค	กรังด์ปรีซ์	
Mr. Abhichart  Fungladda 
Technical	Advisor	Grand	Prix	International	PCL.

เถลิง  พลวรรณาภา 
ที่ปรึกษ�		กรังด์ปรีซ์
Mr. Talerng  Pholwawnabha 
Adivisor	Grand	Prix	International	PCL.

ภิญโญ  ศิลปศาสตร์ดำารง 
บรรณ�ธิก�รบริห�ร	นิตยส�รกรังด์ปรีซ์
Mr. Pinyo  Silpasatdumrong 
Managing	Editor	Of	Grand	Prix	Magazine

กิตติศักดิ์  ด้วงพิมพ ์
หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร	นิตยส�รกรังด์ปรีซ์
Mr. Kittisak Duangpim 
Editor	in	Chief	Grand	Prix	Magazine

ณัฐพล  จีระมงคลกุล 
หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร	นิตยส�รกรังด์ปรีซ์
Mr. Nattapon  Jeramonkonkul 
Editor	in	Chief	Grand	Prix	Magazine

ศรัณย์ รัตนจำารูญ 
ผู้จัดก�รฝ่�ยโฆษณ�	นิตยส�รกรังด์ปรีซ์
Mr. Sarun Rattanajumroon 
Sale	&	Marketing	Manager	Grand	Prix	Magazine

อโณทัย เอี่ยมลำาเนา 
ประธ�นจัดง�นรถยอดเยี่ยมแห่งปี	และกรรมก�รบริห�ร/
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Mr. Anothai Eamlumnow 
Chairman-Organizing	Committee	“Car	of	The	Year”	
And	Executive	Committee/Chief	Operation	Officer	
Grand	Prix	International	PCL.

พีระพงศ์ เอี่ยมลำาเนา 
รองประธ�นจัดง�นรถยอดเยี่ยมแห่งปี	และกรรมก�รบริห�ร/
ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)
Mr. Peerapong Eamlumnow 
Vice	Chairman-Organizing	Committee	“Car	of	The	Year”	
And	Executive	Committee/Chief	Operation	Officer
Grand	Prix	International	PCL.
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บันทึกความสำาเร็จ
	 กว่�	18	ปี	ที่ปฐมบทแห่งคว�มเป็นที่สุดได้เริ่มต้นขึ้น	โดยบริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำ�กดั				(มห�ชน)			ซึง่ถอืเปน็อกีหนึง่ง�นประวตัศิ�สตรข์องอตุส�หกรรมย�นยนตไ์ทยกับง�นประกวด 
รถยอดเยี่ยมแห่งปี	 ที่มีจำ�นวนรถส่งเข้�ประกวดสูงถึง	 113	 คัน	 ในปีนี้	 โดยมุ่งหวังเพื่อเข้�ชิง 
ตำ�แหน่งสูงสุดเพื่อถ้วยร�งวัลอันทรงเกียรติใบนี้...
ประจำาป ี สนามทดสอบ งานมอบรางวัล
2559/2016 สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จ.ปทุมธานี ห้องจูบิลี่ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี
2558/2015	 สน�มปทุมธ�นี	สปีดเวย์	จ.ปทุมธ�นี	 ห้องจูบิลี่	ฮอลล์	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
2557/2014	 สน�มแก่งกระจ�น	เซอร์กิต	จ.เพชรบุรี	 ห้องจูบิลี่	ฮอลล์	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
2556/2013	 สน�มแก่งกระจ�น	เซอร์กิต	จ.เพชรบุรี	 ห้องจูบิลี่	ฮอลล์	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
2555/2012	 สน�มแก่งกระจ�น	เซอร์กิต	จ.เพชรบุรี	 ห้องจูบิลี่	ฮอลล์	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
2554/2011		สน�มแก่งกระจ�น	เซอร์กิต	จ.เพชรบุรี	 ห้องจูบิลี่	ฮอลล์	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
2553/2010		สน�มทดสอบไทยบริดจสโตน	อยุธย�	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2552/2009		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2551/2008		สน�มทดสอบไทยบริจสโตน	อยุธย�	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2550/2007		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2546/2006		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2548/2005		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2547/2004		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2546/2003		สน�มพีระฯ	เซอร์กิต	จ.ชลบุรี	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2545/2002		สน�มทดสอบพิเศษ	ไบเทค	บ�งน�	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
2544/2001		สน�มทดสอบพิเศษ	ไบเทค	บ�งน�	 แกรนด์	ฮอลล์	ไบเทค	บ�งน�
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พิธีมอบรางวัล CAR & BIKE OF THE YEAR 2016
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

นับเป็นอีกหนึ่งคืนที่ชื่นมื่นของคนยานยนต์ 
มาร่วมฉลองความสำาเร็จกับรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี 
และในปี 2016 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำาลังจะกลับมาอีกครั้ง 
ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 
ครั้งที่ 37...

17.00	น.	 ลงทะเบียน
18.00	น.	 พิธีกรกล่�วต้อนรับ	
	 คุณอโณทัย		เอี่ยมลำ�เน�	ประธ�นจัดง�น	
	 CAR	&	BIKE	OF	THE	YEAR	2016	กล่�วร�ยง�น
	 คุณจ�ตุรนต์		โกมลมิศร์		รองประธ�นจัดง�น	
	 บ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์		 	
	 กล่�วร�ยง�นและเชิญชม	VDO	PRESENTATION
	 ประธ�นในพิธี	ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 
	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม
	 กล่�วแสดงคว�มยินดีและเริ่มพิธีมอบร�งวัล
18.20	น.	 ดร.ปร�จิน	เอี่ยมลำ�เน�	ประธ�นจัดง�น	  
	 บ�งกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์		
	 กล่�วขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ม�ร่วมง�น
19.00	น.	 พิธีกรกล่�วเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมฉลองเปิดแชมเปญ
20.30	น.	 เสร็จพิธี
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