
 

 

 

 

BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพื�อการพาณชิย์และกจิการพเิศษ เดินหน้าจัดเต็มเอก็ซ์โป

ซิชั�นรถใหญ่ปลายปีนี� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพื�อการพาณิชยแ์ละกิจการพิเศษ เดินหนา้จดัเต็มงาน

ปลายปี ในวนัที� 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ EH106 ไบเทค กรุงเทพฯ บนพื�นที�กวา่ 15,000 ตารางเมตร โดยไดรั้บเสียง

ตอบรับเป็นอยา่งดีจากหลากหลายแบรนดช์ั�นนาํที�ปักธงรวมพลสินคา้และนวตักรรมเดด็ในงาน รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ที�จดัหนกัจดัเต็มมาเอาใจชาวรถใหญ่โดยเฉพาะ 

 

BUS & TRUCK ’17 ถือเป็นงานแสดงรถใหญ่ระดบัภูมิภาคอาเซียนที�จดัต่อเนื�องมาเป็นครั� งที� 14 งานเดียวที�จดัอยา่ง

ต่อเนื�องและอยูคู่่กบัแวดวงขนส่งมายาวนาน ไดต้อ้นรับเหล่าขนุพลรถใหญ่แบรนดด์งัที�มาร่วมจดัแสดงเทคโนโลยี

ล ํ�าสมยัและนวตักรรมจากบรรดาผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายทั�วทุกมุมโลก เป็นเวทีสาํหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจรถเพื�อ

การพาณิชยอ์ยา่งครบวงจร ตอบโจทยค์วามตอ้งการทั�งของผูจ้าํหน่ายและผูซื้�อไดอ้ยา่งลงตวั รวมถึงเป็นสื�อกลางใน

การเชื�อมโยงบุคคลในวงการขนส่งใหไ้ดพ้บปะแลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ เพื�อสร้างเครือข่ายและเพิ�ม

สมรรถภาพทางธุรกิจ ทั�งยงัไดรั้บการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมการจดัแสดงสินคา้โลก (Union des Foires 

Internationales หรือ Ufi) การันตีมาตรฐานการจดังานที�ไดคุ้ณภาพระดบัสากลอีกดว้ย 

 

ซึ� งงานในปีนี�  ไดรั้บการตอบรับจากหลากหลายค่ายรถใหญ่อยา่ง เมอร์เซเดส-เบนซ ์ (MERCEDES-BENZ), เอม็เอ

เอน็ (MAN), โฟตอน (FOTON), ฮีโน่ (HINO), จงทง (ZHONG TONG) พร้อมนาํรถตน้แบบรถรุ่นใหม่มาเปิดตวั

และจดัแสดง อาทิ แชสซีส์มินิบสัเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF917, เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros, หวัลาก MAN รุ่น 

TGS400 และรถบสัสาํเร็จรูป MAN ขนาด 12 เมตร,  รถหวัลากซูเปอร์ทรัคจากโฟตอน เป็นตน้ เพื�ออวดโฉม

เทคโนโลยีการขนส่งระดบัสูงใหไ้ดช้มกนั 

 

 



 

 

 

 

นอกจากนี�ยงัมีในส่วนของชิ�นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ติดตั�ง และบริการต่างๆ ของรถเพื�อการพาณิชยแ์ละกิจการพิเศษ

จากหลากหลายบริษทัชั�นนาํมานาํเสนอ อาทิ ไดสตาร์เทค (DISTAR TECH) ที�เตรียมเปิดตวัเครื�องเสียง 24V รายแรก

ในเมืองไทยเอาใจกลุ่มรถทวัร์ในการสร้างความบนัเทิง, ดี.ที.ซี. (D.T.C.) ที�จะมาโชวน์วตักรรมการจดัการขนส่ง

รูปแบบใหม่ดว้ยระบบ GPS Tracking, แอร์ติดรถมินิบสัจากกู๊ดเทม็พ ์(GOODTEMP), เอพีเอม็ (APM) แบรนดจ์าก

มาเลเซียที�เตรียมอุปกรณ์ติดรถบสัมาโชวย์กคนั, Cuber Ryder ตูอ้บแหง้ที�ใชก้บัรถปิกอพัจาก เอส.พี.เค. พลาสติก 

(S.P.K. Plastic) เป็นตน้  

 

สาํหรับกิจกรรมกเ็รียกไดว้า่จดัเตม็สาระและบนัเทิงมาใหไ้ดติ้ดตาม ไม่วา่จะเป็น การสมัมนาที�เปิดใหรั้บฟังฟรีจาก

เหล่ากรููชั�นนาํของประเทศ เพื�อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะการตลาดและขนส่งในปัจจุบนัถึง

อนาคต พร้อมอพัเดตความรู้หลากหลายที�สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นแวดวงขนส่ง รถเพื�อการ

พาณิชยแ์ละกิจการพิเศษ รวมถึงการจดัเทสตไ์ดร์ฟ (Test Drive) ใหไ้ดล้องสัมผสักบัรถใหญ่จากค่ายต่างๆ เป็นตน้   

 

ในส่วนกิจกรรมบนัเทิงที�หลายคนรอคอย การกลบัมาของไทยแลนดท์วัร์เธค 2017 (Thailand Tour Theque 2017) 

กิจกรรมประชนัและแสดงโชว ์แสง-สี-เสียงรถโดยสาร ครั� งที� � ที�เดียวในโลก การันตีความมนัส์จากดี.เจ.ออ๊ฟ แอบ

จิต และสมาชิกแก๊งคห์มดแกว้ เฉพาะในวนัที� 2 พฤศจิกายน เสริมทพัดว้ย ทรัค ไลท ์โชว ์2017 (Truck Light Show 

2017) การรวมตวัรถบรรทุกแต่งสวยที�จะมาอวดแสงสีครั� งยิ�งใหญ่ นาํทีมโดยแม่ทพัหนึ�งโมดิฟาย การันตีแฮชแทก็

ไม่สุดไม่ใช่เสี�ยหนึ�ง เฉพาะในวนัที� 3 พฤศจิกายน 2560 

 

เตรียมพบกบั BUS & TRUCK '17 งานเดียวที�ครบทุกความตอ้งการของแวดวงขนส่งและรถเพื�อการพาณิชย ์อพัเดต

เพื�ออพัเกรดพร้อมกนั วนัที� 2 – 4 พฤศจกิายน 2560 ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้� บริษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั โทร. 0-2717-2477 ต่อ 115 ติดตามทุก

ความเคลื�อนไหวไดที้� www.BusAndTruckExpo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลการจัดงาน BUS &TRUCK ’17 (บัสแอนด์ทรัค ’17)  

ชื�องาน:   BUS & TRUCK ’17 งานแสดงรถเพื�อการพาณิชยแ์ละกิจการพิเศษ ครั� งที� 14 

วนัจดัแสดง:  2 – 4 พฤศจิกายน 2560 

เวลา:   11.00 – 19.00 น.  

สถานที�:   EH 106 , ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

พื�นที�จดังาน:  15,000 ตารางเมตร 

ผูจ้ดังาน:   บริษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

โทรศพัท:์  0-2717-2477 ต่อ 115 

อีเมล:    info@TTFintl.com 

เวบ็ไซต:์   www.BusAndTruckExpo.com 

เฟซบุ๊ก:    www.facebook.com/BusandTruckexpo 

สื�อสนบัสนุนหลกั: นิตยสาร BUS & TRUCK และ www.BusAndTruckMedia.com 

หน่วยงานสนบัสนุน:  

1.  กรมการขนส่งทางบก 

2.  สหพนัธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

3.  สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 

4.  สมาคมผูป้ระกอบการรถขนส่งทั�วไทย 

5.  สมาคมขนส่งสินคา้ และโลจิสติกส์ไทย 

6. สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

7.  สมาคมอุตสาหกรรมตวัถงัรถบรรทุกและรถพ่วงไทย 

8.  สมาคมผูป้ระกอบการชิ�นส่วนยานยนต ์และอะไหล่ทดแทนไทย 

9.  สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนตแ์ห่งประเทศไทย 

10.  สมาคมระบบขนส่งและการจราจรอจัฉริยะไทย 

11.  สมาคมชิปปิ� งแห่งประเทศไทย 

12.  สถาบนัยานยนต ์

13.  สถาบนัอบรมไอทีไอ 

14.  มูลนิธิศูนยข์อ้มูลจราจรอจัฉริยะไทย 

15. มูลนิธิเมาไม่ขบั 

16. มูลนิธิไทยโรดส์ 

 

 

 


