ROLLS-ROYCE | សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន

ការសោរពតាមការពាក្រណ៍
ការសោរពតាមការេនា
ការងារដ៏អស្ចារយក្ំពុងប្រប្ពឹតសត ៅ
ប្ក្ុមហុនរថយនត Rolls-Royce ប្រកាេពីរថយនតអគ្គិេនីដំរូងររេ់ខ្ន
លួ

ថ្ងៃទី 29 កញ្ញា 2021 ក្កុង Goodwood, West Sussex

•

អគ្គនាយកក្កុមហ៊ុន លោក Torsten Müller-Ötvös ក្រកាសពីរងយនត Rolls-Royce អគ្គិសនីដំរូងលគ្

•

ផលិតផលសលក្មចនឹងមានដាក់លក់លៅលលើទីផារលៅក្តីមាសទី 4 ឆ្នំ 2023

•

រងយនតលនេះមានល្មេះមូដដលថា “Spectre”

•

រងយនត Rolls-Royce អគ្គិសនី គ្ឺរំលពញតាមការពាករណ៍កាលពីឆ្នំ 1900 ពីសំណាក់លោក Charles
Rolls ដដលជាស្ថារនិកមាកយីលោលនេះ

•
•

ការរកាតាមការសនាពីសំណាក់អគ្គនាយកក្កុមហ៊ុន ដដលបានលរេជាាថា នឹងនាំរងយនតអគ្គិសនីមក
ចូលទីផារលៅកន៊ុងទសវតសលនេះ

ការល្វលើ តសតទទ
ូ ំងពិភពលោក នឹងមានចមាៃយ 2.5 ោនដមលស៍ - ការល្វើលតសតលក្រើឲ្យដូចនឹងការលក្រើរ
យៈលពល 400 ឆ្នំ

•

លៅក្តឹមឆ្នំ 2030 រាល់ផលិតផលរងយនត Rolls-Royce ស៊ុទដធ តជារងយនតអគ្គស
ិ នីទំងអស់

•

មូដដល Spectre លក្រើក្បាស់ស្ថារតយកមមលក្ោងរងយនតផ្ទាល់ររស់ Rolls-Royce

ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce បានក្រកាសជាក្រវតតិស្ថស្តសតនាថ្ងៃលនេះថា ការល្វើលតសតស្ថកលបងលលើដងផលវូ
សក្មារ់រងយនតអគ្គស
ិ នីទំងស្សុងររស់ខ្ននឹ
លួ
ងល្វលើ

ើងនាលពលលនេះលហើយ។ លៅកនងការក្រកាសពី
ឱកាស ដ៏
៊ុ

ពិលសសសក្មារ់មាកយីលោលនេះ អគ្គនាយកក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce លោក Torsten Müller-Ötvös មាន
ក្រស្ថសន៍ថា៖

“ថ្ងៃលនេះ ជាថ្ងៃដ៏មហស្ថារយជាទីរំផ៊ុតលៅកន៊ុងក្រវតតិស្ថស្តសតររស់ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce ចារ់តាំងពីថ្ងៃទី
04 ដខ្ឧសភា ឆ្នំ 1904 មក។ កាលពីលពលលនាេះ រិតាស្ថារនិកររស់លយើង គ្ឺលោក Charles Rolls និង Sir
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Henry Royce បានជួរោនជាលលើកដំរូង លហើយបានក្ពមលក្ពៀងោនថា ពួកលគ្នឹង រលងកើត ‘រងយនតដ៏លអដាច់លគ្កន៊ុង
ពិភពលោក’ ។

“លដាយលក្រើក្បាស់រលចាកវ ិទាទន់សម័យរំផ៊ុត ដដលមាននាលពលលនាេះ និងតាមរយៈការលក្រើក្បាស់ចលំ ណេះដឹង
ដផនកវ ិសវកមមដ៏ចណា
ំ
នររស់ខ្ួ ន
ល អនកក្តួសក្តាយផលូវទំងពីររូរលនេះ បានល្វើការដកលមអរងយនតលក្រើមាស៊ុីនលដើរ
លដាយចំលហេះលក្រងខាងកន៊ុងដដលកាលពីលដើមមានសំល

ងខាលំង មិនមានផ្ទស៊ុកភាព លហើយជាមល្ាបាយមូល

ដាានសក្មារ់ការដឹកជញ្ជូ ន លដាយបានរលងកើតរងយនតក្រលភទខ្៊ុសពីលគ្ងមស
ី ៊ុទធស្ថ្។
“រងយនតដដលពួកោត់រលងកើតល

ើង និងបានរង្ហាញលៅកាន់ពិភពលោក គ្ឺជារងយនតក្រណីតពិតៗ ដដលល្វើឲ្យ

រងយនត Rolls-Royce សាិតលៅកន៊ុងលំដារ់កំពូលខ្ពស់ជាងលគ្រំផ៊ុត រហូតមកទល់នឹងសពវថ្ងៃ ោមនអវីមកលក្រៀរ

ផាឹមបាន ។ រងយនតររស់លយើង លៅដតរនតលក្រើក្បាស់មាស៊ុីនចំលហេះខាងកន៊ុងដ៏លអរំផ៊ុតដដដលអស់រយៈលពលជាង
មួយសតវតសមកលហើយ។

“លៅថ្ងៃលនេះ គ្ឺ 117 ឆ្នំ លក្កាយ ខ្ា៊ុមា
ំ នលមាទនភាពកន៊ុងការក្រកាសថា ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce នឹងចារ់

លផេើមកមមវ ិ្ីល្វលើ តសតស្ថកលបងតាមដងផលូវ សក្មារ់ផលិតផលរងយនតពលិ សសងមីដដលនឹងជួយជំរ៊ុញដល់រដិវដេ
ន៍រងយនតអគ្គិសនីក៊ុ ងពិ
ន ភពលោក លហើយរលងកើតផលិតផលរងយនតអគ្គិសនីកំពល
ូ ក្រណីតរំផ៊ុតដំរូងលគ្ ។ រង
យនតស្ថកលបងលនេះមិនដមនជារងយនតគ្រំ ូរឋមលទ រដ៊ុ នត ជារងយនតពិតៗ លហើយនឹងក្តូវបានល្វើលតសតឲ្យល

ើញ

ជាក់ដសេង លហើយអតិងិជនររស់លយើងនឹងអាចទទួលបានរងយនតលនេះដំរូងលៅក្តីមាសទីរន
ួ ថ្នឆ្នំ 2023” ។
ការសោរពតាមការពាក្រណ៍

“ការលក្រើក្បាស់មាស៊ុីនអគ្គស
ិ នីមិនដមនជាទសសនទនងមលី
មានការចារ់អារមមណ៍ខាលំងចំល

យ
ើ សក្មារ់ Rolls-Royce។ លោក Sir Henry Royce

េះអវីៗដដលលដើរលដាយអគ្គស
ិ នី លហើយអាជីវកមមដំរូងលគ្ររស់ោត់ មានល្មេះថា

F.H. Royce and Company ផលិតឌីណាមូ មាស៊ុីនសាូចលដើរលដាយអគ្គិសនី និងលជើងអំពល
ូ រាងក្ទដវង។
“លទេះជាយងណា លោក Charles Rolls បានពាករណ៍ល

ើញពិតៗពីរងយនតលដើរលដាយថាមពលអគ្គិសនីនា

លពលអនាគ្ត។ លៅដខ្លមស្ថ ឆ្នំ 1900 លោកបានពិលស្ថ្ន៍ជាមួយនឹងរងយនតអគ្គស
ិ នី ដដលមានល្មេះថា
Columbia លហើយបានក្រកាសថា ការលក្រើកមាលំងថាមពលអគ្គស
ិ នីររស់រងយនតលនេះ ជាលរឿងដ៏ឧតតម។
“លោក Rolls មានក្រស្ថសន៍ថា៖ ‘រងយនតអគ្គិសនីលអឥតលខាាេះលដាយស្ថរព៊ុំមានសំល

ង និងជាថាមពលស្ថអ

ត។ ព៊ុំមានកលិន និងរ ំញ័រ លហើយរងយនតលនេះនឹងមានអតាក្រលយជន៍ខាលំងលៅលពលដដលមានការលរៀរចំស្ថានីយ៍

រញ្ាូ លថាមពល លៅនឹងកដនលង។ រ៊ុដនត លៅលពលរចា៊ុរបននលនេះ ស្ថានីយ៍រញ្ាូ លថាមពលទំងលនេះនឹងអាចមានឬ
អត់លនាេះលទ យងលោចក៏ក្តូវចំណាយលពលលក្ចើនឆ្នំលៅម៊ុខ្ដដរ’។
“ការពាករណ៍ររស់លោក Charles Rolls បានកាលយជាក្រធានរទដដលលគ្លលើកយកមកពិចារណាជាក្រចាំ

លៅអំ ៊ុ ងសម័យកាលដដលមាកយីលោលនេះមានមូលដាានក្រតិរតតិការលៅ Goodwood ។ រ៊ុដនត លយើងលៅព៊ុទ
ំ ន់
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មានការលពញចិតតចលំ
ល

ើយ។

េះរលចាកវ ិទាដដលមានពីម៊ុន លហើយក្តូវយកមកក្ទក្ទង់ដល់រងយនត Rolls-Royce លៅ

“រ៊ុដនត លៅលពលលនេះជាលពលលវោដដលក្តូវដកដក្រដំលណើរអនាគ្តថ្នផលិតផលដររក្រណីតលនេះ។
“លយើងបានចារ់លផេើមចារ់យកអនាគ្តងមីលនេះ ជាមួយនឹងភាពមានលក្រៀរយងសលមបើម។ ការលរើកររលដាយ

ថាមពលអគ្គិសនីសកេិសមឥតលខាាេះជាមួយនឹងរងយនត Rolls-Royce ជាងមាកយីលោរងយនតលផសងលទៀត។
ថាមពលអគ្គិសនីមានសំល

ងស្ថៃត់ ក្រណីត និងរលងកើតកមាលំងរងវិលជ៊ុំមាស៊ុីនបានសឹងដតភាលមៗ ដដលល្វើឲ្យ

មានសមតាភាពរលងកើតថាមពលបានយងខាលំង។ លៅកន៊ុងក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce លយើងលៅចំណ៊ុចលនេះ
ថា ‘waftability’ ។

“ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce បានល្វើការពិលស្ថ្ន៍មាស៊ុីនលដើរលដាយថាមពលអគ្គស
ិ នីមួយរយៈដដរលហើយ ។
លៅឆ្នំ 2011 លយើងបានរលញ្ា ញរងយនត 102EX ជារងយនត Phantom ដដលមានដំលណើរការលដាយថាមពលអគ្គិ

សនីទំងស្សុង ។ លហើយលៅឆ្នំ 2016 លយើងបានរលញ្ា ញរងយនត 103EX ដដលលដើរលដាយថាមពលអគ្គិសនីទំង
ស្សុង លហើយតំណាងឲ្យចកខ៊ុវ ិស័យររស់លយើងដដលសំ

ឹងលមើលលៅពីររីទសវតសរ ៍នាលពលខាងម៊ុខ្លទៀត

សក្មារ់មាកយីលោរងយនតររស់លយើង”។
ការសោរពតាមក្ិចាេនា

“ផលិតផលដ៏វ ិលសសវ ិស្ថលទំងលនេះ បានរងកឲ្យមានការចារ់អារមមណ៍យងខាលំងកន៊ុងចំលណាមអតិងិជនររស់
លយើង ចំល

េះរលចាកវ ិទាមាស៊ុីនរងយនតអគ្គស
ិ នី ។ ពួកលគ្ចាត់ទ៊ុកថា ថាមពលអគ្គស
ិ នីលនេះសកេិសមឥតលខាាេះ

ជាមួយនឹងមាកយីលោ Rolls-Royce ។ កន៊ុងរយៈកាលមួយទសវតសមកលនេះ ខ្ា៊ុំបានទទួលសំណួរដដដលៗថា៖

‘លពលណាដដល Rolls-Royce កាលយជារងយនតអគ្គស
ិ នី?’ លហើយ ‘លពលណាដដលអនកនឹងផលិតរងយនតអគ្គស
ិ នី
ដំរូង?’

“ខ្ា៊ុំបានល្លយ
ើ សំណួរលដាយមានការសនាយងចាស់ោស់៖ ‘Rolls-Royce នឹងលដើរលដាយថាមពលអគ្គស
ិ នី
លដាយចារ់លផេើមលៅកន៊ុងទសវតសលនេះ។ ថ្ងៃលនេះ ខ្ា៊ុំបានរកា កយសនាររស់ខ្៊ុ ”ំា ។
ការងារដ៏អស្ចារយ

“ការពាករណ៍ររស់លោក Charles Rolls និងការសនាររស់ខ្៊ុ ំា បាននាំពួកលយើងឲ្យមកដល់ដំណាក់កាលដ៏

វ ិលសសវ ិស្ថលលនេះសក្មារ់មាកយីលោ Rolls-Royce ។ Rolls-Royce បានចារ់លផេើមការង្ហរជាក្រវតតិស្ថស្តសត និង
ដ៏វ ិលសសវ ិស្ថល ដដលថ្ងៃលនេះបានកាលយលៅជាការពិត ។ អនករចនាមូត និង វ ិសវករររស់លយើងបានល្វកា
ើ រយង

សស្ស្ថក់សស្ស្ថំលដើមបីនាំពួកលយើងមកដល់ចំណ៊ុចលនេះ៖ លៅលពលលនេះលយើងលក្តៀមខ្លួនរួចរាល់លដើមបីចារ់លផេើមការ
ល្វើលតសតលលើដងផលូវសក្មារ់រងយនត Rolls-Royce អគ្គិសនីដំរូងកន៊ុងក្រវតតិស្ថស្តសត។
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“ការផ្ទលស់រូ រជាមូ
េ
លដាានលៅលលើរលចាកវ ិទាមាស៊ុីនររស់លយើងលនេះ តក្មូវឲ្យលយើងពិនិតយពិចា័យលលើក្គ្រ់ទិដាភាព
ទំងអស់ថ្នផលិតផលររស់លយើងម៊ុនលពលលយើងក្រគ្ល់លៅអតិងិជនររស់លយើងលៅជ៊ុំវ ិញពិភពលោក - ល
គ្ឺអតិងិជនររស់រងយនត Rolls-Royce។

ល

“លដើមបីល្វើដូលចនេះបាន លយើងបានរលងកើតកមមវ ិ្ីល្វើលតសតស្ថកលបងដ៏ពិបាករំផ៊ុតលៅកន៊ុងក្រវតតរិ រស់រងយនត RollsRoyce។ ល

លគ្ឺការល្វើលតសតលនេះនឹងនឹងមានចមាៃយផលូវ 2.5 ោនដមលស៍ - ការល្វើលតសតលក្រើឲ្យដូចនឹងការលក្រើ

រយៈលពល ជាង 400 ឆ្នំ សក្មារ់រងយនត Rolls-Royce មួយលក្គ្ឿង ជាម្យម លហើយលយើងនឹងល្វើដំលណើរលៅកាន់
ទិសទំងរួនររស់ពិភពលោក លដើមបីអភិវឌឍរងយនតងមីលនេះឲ្យដល់កំពូល។
“អនកនឹងបានល

ើញរងយនតល្វលើ តសតទំងអស់លនេះលៅតាមដងផលូវលៅជ៊ុវំ ិញពិភពលោក ។ ចូរទនាឹងរង់ចាលំ មើលរង

យនតទំងលនេះ លដាយស្ថរដតរងយនតទំងលនេះនឹងអាចលមើលល

ញ
ើ ចាស់នឹងដភនក ។ រងយនតទំងលនេះនឹងក្តូវបាន

យកលៅល្វើលតសតលៅក្គ្រ់ស្ថានភាពទំងអស់ និងក្គ្រ់សណា
ា នផលូវ សក្មារ់ការល្វើដំលណើររារ់ោនដមលស៍

ដដលការល្វលើ តសតដររលនេះលក្រៀរបាននឹងការជំរញ
៊ុ ឲ្យរងយនត Rolls-Royce អភិវឌឍខ្លួនកាន់ដតលលឿនលៅកាន់
អនាគ្ត”។

ស្ចារតយក្មមប្រក្រសោយភាពរត់បរនពិតៗ

“លៅឆ្នំ 2017 លយើងបានរលញ្ា ញរងយនត Phantom ជាមួយនឹងតួអាល៊ុយមីញូ ម៖ ជាលក្ោងតួរងយនតដដលអាច
វាស់ក្កិត និងពត់រត់ដរនបាន លហើយក្រលភទតួរងយនតដររលនេះនឹងក្តូវរំ
អស់នាលពលខាងម៊ុខ្ ។ រលចាកវ ិទាដ៏ពិលសសលនេះ ក្តូវបានអភិវឌឍល

ក់លលើក្គ្រ់រងយនត Rolls-Royce ទំង

ើងលដាយក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce

និងសក្មារ់ដតរងយនត Rolls-Royce និងការលក្រើក្បាស់ផ្ទេច់ម៊ុខ្លលើមាកយីលោលនេះរ៊ុលណាណេះ។ រលចាកវ ិទាលនេះ
ក្តូវបានរលងកើតល

ើងលដើមបីរលងកើតជាមូលដាានក្គ្ឹេះ សក្មារ់មូដដលនានាដដលលក្រើមាស៊ុីនចំលហេះលក្រងខាងកន៊ុងផង

ដូចជាមូដដល Cullinan និង Ghost ជាលដើម និងសក្មារ់មដូ ដលដដលលក្រើក្បាស់មាស៊ុីនក្រលភទលផសងផងដដរ។

“លដើមបីសលក្មចការង្ហរលនេះបាន រងយនតអគ្គិសនីនាលពលខាងម៊ុខ្ររស់លយើងនឹងទទួលបានក្រលយជន៍ពីស្ថារត
យយកមម Rolls-Royce លនេះ លហើយអតិងិជននឹងទទួលបាននូវរទពិលស្ថ្ន៍ពិលសសដរលកកន៊ុងការលក្រើក្បាស់រង

យនត Rolls-Royce តាមដងផលូវ។ លយើងព៊ុបា
ំ នលក្រើក្បាស់យ៊ុទធស្ថស្តសតក៊ុ ងការលក្រើ
ន
តួរងយនតរម
ួ ោនសក្មារ់មូដដល
លផសងោនលនាេះលទ រ៊ុដនតលយើងអាចរញ្ាូ លដផនការសក្មារ់មាស៊ុីនអគ្គិសនីលៅកន៊ុងស្ថារតយកមមរងយនតដដលមាន
ស្ស្ថរ់ររស់លយើង លហើយធានាបានថា ផលិតផលពិលសសងមីលនេះនឹងក្តូវតាមការរ ំពឹងចង់បានខ្ពស់ពីសណា
ំ
ក់
អតិងិជនររស់លយើង”។

ស្មោះថមី៖ សក្រតំបណលថមី

“រងយនត Rolls-Royce លនេះ គ្ឺលក្រៀរបាននឹងការលោរពតាមការពាករណ៍ទ៊ុកដូលចានេះដដរ លហើយជាការលោរព

តាមការសនា លៅលពលដដលលយើងបានចារ់លផេើមកិចាការដ៏វ ិលសសវ ិស្ថល។ លនេះជាការចារ់លផេើមនូវលករតំដណ
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លងមី សក្មារ់មាកយីលោររស់លយើង ។ កន៊ុងស្ថមរតីលនេះ លយើងបានសលក្មចចិតតដាក់ល្មេះងមីទំងស្សុងសក្មារ់
រងយនតលនេះ។ ជាល្មេះដដលក្រករលដាយថាមពល និងល្វើឲ្យនឹកល

ើញដល់ល្មេះរងយនតដដលបានរលក្មើដល់

ក្កុមហ៊ុនបានលអឥតលខាាេះកន៊ុងរយៈកាលមួយសតវតសកនលងលៅ ដូចជារងយនត Phantom, Ghost និង Wraith ។
វាជាល្មេះដដលសកេិសមរំផ៊ុតជាមួយនឹងររ ិស្ថានដ៏ក្រណីត លក្រៀរបាននឹងពិភពលផសង ដដលមានវតតមាន

ររស់ផលិតផលរងយនតររស់លយើង - ជាល្មេះដដលលយើងបានលក្តៀមទ៊ុកយងពិលសសសក្មារ់ឱកាសលនេះ គ្ឺ៖
Spectre ។
“Spectre ជាល្មេះដដលផេលល់ ៅឲ្យភាវៈលៅពិភពលផសង ដដលមានកមាលំង និងភាពលលចលធាលយងខាលំង ជាភាវៈ

កន៊ុងអាណាចក្កលផសង លហើយវតតមានររស់ភាវៈលនេះល្វើឲ្យលគ្ចារ់អារមមណ៍ភាលមៗ។ Spectre រងខ ឲ្យពិភពលោក
លៅលសៃៀមក្ទឹង លហើយក្តួតក្តាលលើទីតាំងដដលមានវតតមានររស់ខ្ួ ន។
ល
ដូលចនេះ លៅលពលដដលរង្ហាញខ្លួនភាលម វាក៏
រស្ថត់បាត់លៅដដរ លដាយរនសល់ទ៊ុកនូវភាពរ ំលភើរ ថាមពល និងការចារ់អារមមណ៍”។

“ល្មេះលនេះស៊ុីោនយងឥតលខាាេះជាមួយនឹងរងយនត Rolls-Royce ដ៏អស្ថារយ ដដលលយើងក្រកាសលៅថ្ងៃលនេះ ជារង
យនតដដលល្វើឲ្យលគ្ចារ់អារមមណ៍ចំល

េះវតតមានររស់វា ម៊ុនលពលដដលវារំបាំងខ្លួនលៅរកពិភពមួយ សក្មារ់ដត

មន៊ុសសមួយចំនួនតូចរល៊ុ ណាណេះ។ កន៊ុងនាមជាមាកយីលោដ៏មានគ្៊ុណភាពរំផ៊ុតររស់ក្រលទសអង់លគ្លស លយើង
បានសលក្មចលក្ជើសលរ ើសយកការក្រករល្មេះលនេះជាភាស្ថអង់លគ្លស ដដលមានន័យថា “សកលលោក”។
អនាគ្តដ៏វិសេេវិស្ចល

“ជាមួយនឹងផលិតផលងមីលនេះ លយើងបានកំណត់ការតាំងចិតតររស់លយើងកន៊ុងការល្វើឲ្យផលិតផលររស់លយើងកាលយ
ជាផលិតផលលដើរលដាយថាមពលអគ្គិសនីទំងស្សុងលៅឆ្នំ 2030។ លៅលពលលនាេះ Rolls-Royce នឹងដលងកាលយ
ជាក្កុមហ៊ុនដដលផលិត និងលក់ផលិតផលរងយនតដដលលក្រើមាស៊ុីនចំលហេះខាងកន៊ុងលទៀតលហើយ។

“Spectre គ្ឺជាតឹកតាងដដលរង្ហាញពីការលោរពតាមការពាករណ៍ររស់លោក Charles Rolls ។ ការសនា
ររស់ខ្៊ុ ំា ដដលបានល្វើល

ើងជំនួសម៊ុខ្ឲ្យក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce ក៏ក្តូវបានលោរពតាមផងដដរ។ លៅលពល

លនេះ លយើងកំព៊ុងចារ់លផេើមការង្ហរដ៏ពិលសស។ ខ្ា៊ុំមានលមាទនភាពដដលលយើងនឹងរនតរលក្មើការដឹកជញ្ជូ នអតិងិជន
ទំងស៊ុភាពរ៊ុរស និងស៊ុភាពនារ ីដដលជាវឌឍនជន និងមានឥទធិពលលៅរកអនាគ្តដ៏ភលឺក្តចេះក្តចង់ និងរ ំលជើរ
រ ំជួល”។

-ចរ់ព័ត៌មានរដនាម
លោកអនកអាចដសវងរកលសចកេក្ី រកាសព័ត៌មាន ឯកស្ថរព័តមា
៌ នលផសងៗ ក៏ដូចជារូរភាព និងវ ីលដអូដដលមាន
គ្៊ុណភាពចាស់ជាលក្ចើនលទៀត លៅលលើលគ្ហទំព័រ ព័តមា
៌ នររស់លយើងគ្ឺ PressClub។
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លោកអនកក៏អាចតាមដានព័ត៌មានអំពមា
ី កយីលោររស់លយើងលៅលលើរណា
េ ញសងគម នានាដូចជា៖ LinkedIn;

YouTube; Twitter; Instagram; និង Facebook ។
សូមដសវងរករូរភាពតាមរយៈតំណភាជរ់លនេះ៖ https://bit.ly/3AjwWts ។
កំណត់សមាគល់សក្មារ់និពនធនាយក
ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce គ្ឺជាក្កុមហ៊ុនរ៊ុក្តសមព័នធររស់សមព័នក្ធ កុមហ៊ុន BMW Group លហើយខ្៊ុសស្ស

េះ

ទំងស្សុងពីក្កុមហ៊ុន Rolls-Royce plc ដដលជាក្កុមហ៊ុនផលិតមាស៊ុីនយនតលោេះ និងក្រព័នធមាស៊ុីនជំរញ
៊ុ ។
រចារបនន
មានរ៊ុគ្គលិកជំនាញជាមន៊ុសសក្រុស និងស្សីចំនួនជាង 2,000 នាក់កំព៊ុងរលក្មើការលៅការ ិយល័យ
៊ុ
កណា
េ លររស់ក្កុមហ៊ុនរងយនត Rolls-Royce និងលៅលរាងចក្កផលិតកមមលៅឯ Goodwood, West Sussex

ដដលជាទីកដនលងដតមួយគ្ត់កងពិ
ន៊ុ
ភពលោក សក្មារ់ផលិតលដាយថ្ដនូវរងយនតកំពូលក្រណីតររស់ក្កុមហ៊ុន ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង | តាមតំរន់
Michelle Chan

+65 8321 7041

michelle.chan@rrmcapac.com

Sheryl Kezia

+61 435 779 950

sheryl.kezia@rrmcapac.com

Vera Chen

+65 9816 2480

vera.chen@rrmcapac.com

Lim Shen Yee

+60 12 218 9015

shen.yee@rrmcapac.com

Yvonne Brigitte

+62 819 0635 2975

yvonne.b@rrmcapac.com

Chloe Bui

+84 38 7717442 ^

chloe@rrmcapac.com

Chutinun Guna-Tilaka

+66 61 956 2939

chutinun@imageimpact.co.th

Hal Serudin

+65 6838 9675

hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com

Helpdesk

+65 9017 6272 *

info@rrmcapac.com

+66 830766196
*WhatsApp / ^Zalo
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