ข้อมู ลการจัดงาน

้ จั
่ ดงาน : มากกว่า 82,000 ตรม.
พืนที
Exhibitors : 1,130 ราย
Visitors: 43,000 ราย
A Combination of 6 Specialized Shows
• CAR-ELE JAPAN Int’l Automotive Electronics
Technology Expo
• Autonomous Driving Technology Expo
• EV JAPAN EV & HEV Drive System Technology Expo
• Connected Car JAPAN
• Lightweight Technology Expo
• CAR-MECHA JAPAN Automotive Components &
Processing Technology Expo

วันจัดงาน:
สถานที:่

16 -18 มกราคม 2562

ผู ้จัดงาน:
วันร ับสมัคร:

Reed Exhibitions Japan Ltd.
้ วน
้ นต ้นไป
ตังแต่
ั นี เป็

เว็บไซต ์:

www.automotiveworld.jp

ค่าใช ้จ่าย:

Packaged Booth (8.1 Sqm.)

Tokyo Big Sight, Japan

JPY662,000

้ เต็
่ ม!!
จองด่วนว ันนี ้ ก่อนพืนที
ข้อมู ลทางการตลาด

่ โอกาสจะทายอดขาย
 สาหรบั อุตสาหกรรมยานยนต ์ไทยศูนย ์วิจยั กสิกรไทยมองว่า จากสภาพตลาดรถยนต ์ในประเทศของไทย ปี 2560 ทีมี
้
่
่
ได ้สูงขึนประมาณร
้อยละ 2 ถึง 7 หรือคิดเป็ นจานวนรถยนต ์ 785,000 ถึง 825,000 คัน ขณะทีตลาดส่
งออกเองก็มแี นวโน้มทีจะขยายตั
ว
ร ้อยละ 1 ถึง 6 หรือคิดเป็ นปริมาณรถยนต ์ส่งออก 1,200,000 ถึง 1,260,000 คัน นั้น น่ าจะส่งผลทาให ้การผลิตรถยนต ์ในประเทศปี
้ บขึนมาอยู
้
2560 นี ขยั
่ทระดั
ี่ บ 1,970,000 ถึง 2,040,000 คัน
่ านมานั้น นับว่าเป็ นอีกปี ทีตลาดชิ
่
้ วนยานยนต ์ไทยแสดงศักยภาพในการสร ้างรายได ้ให ้กับประเทศด ้วยการส่งออกมีมูลค่า
 ในปี 2560 ทีผ่
นส่
่ นถึ
้ ง ร ้อยละ 15.50 เมือเที
่ ยบกับปี 2559 โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์อนๆ
่
สูงถึง 19,844.69 ล ้านเหรียญสหรฐั ฯ เพิมขึ
ื่ เป็ นสินค ้าทีมี
่ ด
มูลค่าการส่งออกไปมากทีสุ

้ วนยานยนต ์ไทยไปจาหน่ าย ได ้แก่ อเมริกา มูลค่า 1,319.30.30 ล ้านเหรียญ, ญีปุ่่ น มูลค่า 827.66 ล ้าน
 ตลาดหลักของการส่งออกชินส่
เหรียญ, อินโดนี เซีย มูลค่า 758.52 ล ้านเหรียญ, มาเลเซีย มูลค่า 635.54 ล ้านเหรียญ และจีน มูลค่า 534.15 ล ้านเหรียญ ส่วน 5 อันดับ
่
้ วนมาผลิต ได ้แก่ ญีปุ่่ น มูลค่า 2,783.12 ล ้านเหรียญ, จีน มูลค่า 1,597.74 ล ้านเหรียญ, อเมริกา มูลค่า 452.49
แรกทีไทยน
าเข ้าชินส่
ล ้านเหรียญ, อินโดนี เซีย มูลค่า 416.49 ล ้านเหรียญ และเยอรมนี มูลค่า 397.63 ล ้านเหรียญ

่ ธ.กสิกรไทย ม.ค. 60, https://www.prachachat.net/motoring/news-29182)
(ทีมา

BLI (Thailand) Co., Ltd. โทร 02 204 2580 -5 ต่อ 114 (คุณหยก), 115 (คุณป่ าน), 109 (คุณแอน)
Email: aphaya@blithailand.com, coordinate10@blithailand.com, ann@blithailand.com

(กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
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