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เตรียมพบกับยนตรกรรม BOAT TAIL ใหม่

20 พฤษภาคม 2565, กูด้ วูด, เวสต์ ซัสเซกส

•

Roll-Royce Motor Cars เผยโฉมสุดยอดยนตรกรรมสังผลิ
3 ตตัวถังพิเศษ Boat Tail คันใหม่

•

เผยโฉมต่อสาธารณชนครังL แรกของโลกในงาน Concorso d'Eleganza, Villa d'Este ใน
วันที3 21 พฤษภาคม 2565

•

Boat Tail สะท้อนถึงขีดความสามารถขันL สุดในการรังสรรค์ตวั ถังรถแบบสังทํ
3 าพิเศษ (Coachbuild) ของแบรนด์

•

รังสรรค์ขนLึ โดยลูกค้าเพือ3 แสดงความนับถือต่อบิดาและมรดกทีส3 บื ทอดกันมาของครอบครัว

•

สีตวั ถังภายนอกและรายละเอียดภายในห้องโดยสารทีม3 เี อกลักษณ์ได้รบั แรงบันดาลใจจาก
เปลือกหอยมุก

“การรังสรรค์ตวั ถังรถแบบสังทํ
. าพิเศษ (Coachbuild) ยกระดับงานของเราในฐานะ House of Luxury (แบรนด์แห่งความหรูหรา)
ไปสูค่ วามหรูหราใหม่เพราะมันคือแฟชันชั
. นG สูงของอุตสาหกรรมยานยนต์
สําหรับลูกค้าทีส. งผลิ
ั . ตยนตรกรรมขึนG พิเศษจะได้รบั การบริการในการถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล แสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด
และบริการบีสโป๊ กแบบขันG สุด เป็ นมากกว่ายานยนต์ทงี . ดงาม
การรังสรรค์ตวั ถังรถแบบสังทํ
. าพิเศษกลายเป็ นสิง. ทีส. บื ทอดจากคนรุน่ ก่อนทีส. ะท้อนถึงบางสิง. ทีม. คี วามเป็ นปั จเจกบุคคลและสะท้อนถึงอารมณ์ได้อย่างน่าทึง.
ของลูกค้าแต่ละราย สําหรับทีมนักออกแบบของเราก็เช่นกัน การรังสรรค์ตวั ถังรถแบบสังทํ
. าพิเศษให้อสิ ระในการสร้างสรรค์ทเี . หนือชันG
โอกาสในการนําการออกแบบ วัสดุ วิศวกรรม และงานฝีมอื ไปสูร่ ะดับสูงสุด และสําหรับ Rolls-Royce ในฐานะแบรนด์หรู
มันคือทังG การหวนกลับคืนสูร่ ากเหง้าและการปฏิวตั ริ ว่ มสมัย ซึง. เรานําเสนอสิง. ทีเ. ป็ นไปไม่ได้ในการผลิตยานยนต์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็ นรูปธรรมทีน. ่าทึง. ”
Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars
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“แน่นอนว่าการรังสรรค์ยนตรกรรม Rolls-Royce แบบตัวถังสังทํ
. าพิเศษทุกคันนันG มีความพิเศษอย่างน่าเหลือเชือ.
แต่ในกรณีนGีมคี วามรูส้ กึ ลึกซึGงทีแ. ฝงเพิม. เข้ามา
การสร้างสรรค์ยนตรกรรมเพือ. เป็ นเกียรติแก่ผเู้ ป็ นบิดาและประวัตคิ รอบครัวของลูกค้าถือเป็ นสิทธิพเิ ศษทีไ. ม่ธรรมดา
มันเป็ นความรับผิดชอบทีเ. ราให้ความสําคัญในทุกรายละเอียด ความเกีย. วพันทีล. กึ ซึGงของลูกค้าทีม. ตี ่อ Boat Tail คือแรงบันดาลใจ
ผลลัพธ์ทไี . ด้นนั G เกินกว่าการกลายเป็ นเพียงยานพาหนะแต่มนั คืองานศิลปะเคลือ. นทีอ. ย่างแท้จริง”
Alex Innes, Head of Coachbuild Design, Rolls-Royce Motor Cars

Rolls-Royce Motor Cars รูส้ กึ เป็ นเกียรติอย่างยิง3 ทีจ3 ะได้เผยโฉมยนตรกรรมสังผลิ
3 ตตัวถังพิเศษ Boat Tail คันใหม่
ซึง3 เป็ นเพียงหนึ3งในสามยนตรกรรม Boat Tail ทีไ3 ด้ถกู รังสรรค์ขนLึ
หัวใจสําคัญของ Rolls-Royce Coachbuild
คือการทีย3 นตรกรรมแต่ละคันทีไ3 ด้รบั การสังผลิ
3 ตพิเศษบอกเล่าเรือ3 งราวทีไ3 ม่เหมือนใครและบ่งบอกถึงความเฉพาะตัวของเจ้าของรถซึง3 สะท้อนถึงประวัติ
รสนิยม และอารมณ์ความรูส้ กึ ของพวกเขา เมือ3 คํานึงถึงสิง3 นีLแล้ว Boat Tail ทีจ3 ะถูกเผยโฉมในงาน Concorso d'Eleganza, Villa
d'Este 2022 ทีจ3 ดั ขึนL บริเวณริมทะเลสาบโคโมทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็ นผลงานชินL เอกทีส3 ะท้อนถึงการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ความหรูหรา ความสง่างาม และการใส่ใจในทุกรายละเอียด
ยนตรกรรม Boat Tail
คันนีLถกู รังสรรค์ขนLึ จากแผ่นอลูมเิ นียมขนาดใหญ่หลายแผ่นประกอบด้วยมือทังL คันเพือ3 ให้ได้โครงร่างทีโ3 ดดเด่นซึง3 ได้รบั แรงบันดาลใจจากเรือยอร์ชทีใ3 ช้ในกา
รแข่งขันในช่วงต้นยุคศตวรรษที3 20 อย่างไรก็ตาม ยานยนต์ทโ3ี ดดเด่นคันนีLมเี อกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกรายละเอียด
ยนตรกรรมคันนีLได้รบั คําสังผลิ
3 ตจากลูกค้าผูม้ ธี รุ กิจของครอบครัวทีเ3 ติบโตขึนL จากธุรกิจการทําไข่มกุ ซึง3 เป็ นธุรกิจแรกเริม3 ของบิดา
ด้วยประสบการณ์การเดินทางทีห3 ลากหลาย ได้รบั การศึกษาในต่างประเทศ และมีรสนิยมและแรงจูงใจทีเ3 ป็ นสากล
ลูกค้ารายนีLจงึ เป็ นผูม้ อี ุปการะคุณตัวยงในงานศิลปะและเป็ นเจ้าของคอลเล็กชันรถยนต์คลาสสิกและร่วมสมัยจํานวนมากทีถ3 กู เก็บรวบรวมไว้เฉพาะในพิพธิ
ภัณฑ์สว่ นตัว
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ระดับของความหรูหราถูกรวบรวมจากคลังความรูใ้ นเรือ3 งความหรูหราของลูกค้าได้ถกู แสดงออกอย่างชัดเจนในงานศิลปวัตถุทน3ี ่าปรารถนาชินL นีL
สุนทรียศาสตร์ของการออกแบบโดยรวมได้รบั การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
การศึกษาในการเลือกใช้วสั ดุและรายละเอียดทีแ3 ม่นยําถูกพิจารณาอย่างถีถ3 ว้ นสะท้อนถึงการแสดงออกถึงความนับถืออย่างสูงและความรูส้ กึ ของตนเองทีม3 ี
ต่อบิดา
ในช่วงเริม3 ต้นของกระบวนการสังผลิ
3 ตพิเศษ
ลูกค้าได้นําเสนอเปลือกหอยมุกสีช3 นLิ ทีไ3 ด้คดั สรรสีและลวดลายทีม3 เี อกลักษณ์จากคอลเล็กชันส่วนตัวด้วยตนเองให้กบั ทีมนักออกแบบของแผนก RollsRoyce Coachbuild
เปลือกหอยมุกเป็ นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์สภี ายนอก ซึง3 เป็ นหนึ3งในสีสงทํ
ั 3 าพิเศษทีม3 คี วามซับซ้อนทีส3 ดุ เท่าทีโ3 รลส์-รอยซ์เคยสร้างสรรค์มา
สีพนLื ของสีตวั ถังคือการผสมผสานระหว่างสีมกุ เฉดสีเปลือกหอยนางรมกับสีชมพู Soft Rose ทีเ3 ติมผงไมก้า
สีขาวและสีบรอนซ์ขนาดใหญ่เพือ3 เพิม3 ประกายมุกอันเป็ นเอกลักษณ์ซง3ึ จะทําให้สมี คี วามเหลือบเล็กน้อยภายใต้แสงทีแ3 ตกต่างกัน
ตัดกับฝากระโปรงหน้าสีนLําตาลคอนยัคทีป3 ระกอบด้วยผงไมก้าอลูมเิ นียมสีบรอนซ์และสีทองละเอียด ซึง3 สร้างสรรค์ขนLึ เฉพาะพิเศษสําหรับ Boat Tail
คันนีL เติมความสมบูรณ์แบบด้วยการลงชันL สีเคลือบใสคริสตัลและเคลือบด้านแบบใส ช่วยเพิม3 ความอบอุน่ และมิตอิ นั ลุม่ ลึกให้กบั รูปลักษณ์ของยนตรกรรม
ส่วนบริเวณด้านล่างชายบันไดข้างของ Boat Tail ทําจากวัสดุเทคนิคลั ไฟเบอร์ทผ3ี สมผสานกับเส้นด้ายโรสโกลด์
ส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถทีจ3 ดั เก็บ Hosting Suite ทีไ3 ด้รบั 'การออกแบบในลักษณะเหมือนผีเสือL กางปี ก' อันเป็ นเอกลักษณ์ของ Boat Tail
ถูกปกคลุมด้วยแผงไม้วเี นียร์ Royal Walnut
คันด้
3 วยแถบลายเส้นชุบโรสโกลด์พร้อมด้วยการตกแต่งพืนL ผิวขันL ตอนสุดท้ายด้วยการขัดด้านแบบเห็นลายเส้นซาติน
เพือ3 ให้แน่ใจว่าได้รปู ลักษณ์ทล3ี ะเอียดอ่อนและหรูหรา ไม้ Royal Walnut
ได้รบั การคัดสรรเป็ นพิเศษโดยเฉพาะโดยลูกค้าเพื3อให้ได้ไม้ทม3ี คี วามสวยงามทีเ3 กิดขึนL ตามกาลเวลาเนื3องจากเป็ นวัสดุทส3ี จี ะค่อยๆ
เข้มขึนL จนกลายเป็ นโทนสีนLําตาลคอนยัค
จากมุมด้านบนจะสังเกตเห็นความสมดุลทีก3 ลมกลืนกันระหว่างลายเส้นซาตินบนพืนL ผิวของฝากระโปรงหน้ารถ
และสัมผัสของบริเวณแผงไม้ดา้ นท้ายรถของส่วนเก็บสัมภาระทีต3 ดั กับมุมมองด้านหน้าและด้านข้างทีแ3 สดงออกออกถึงความเงามันเป็ นประกาย
ในส่วนด้านหน้า กระจังหน้าแพนธีออนถูกรังสรรค์ขนLึ จากแท่งอลูมเิ นียมหน้าตัดกลมชินL เดียวประดับด้วย Spirit of Ecstasy ทีท3 าํ จากโรสโกลด์

การตกแต่งภายในเป็ นการผสมผสานอย่างสวยงามลงตัวระหว่างหนังโทนสีนLําตาลคอนยัคและสีเปลือกหอยนางรมและแผงไม้วเี นียร์ Royal Walnut
ตัดกับการตกแต่งด้วยโรสโกลด์และเปลือกหอยมุกตลอดแนวห้องโดยสาร
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หนังทีต3 กแต่งขันL ตอนสุดท้ายด้วยประกายมุกช่วยขับเน้นบริเวณพืนL ผิวขนาดใหญ่และรูปทรงเบาะทีน3 งของ
ั3
Boat Tail รวมถึงการออกแบบภายใน
บริเวณอุโมงค์เกียร์ตกแต่งด้วยแผงไม้วเี นียร์ Royal Walnut
พร้อมแถบลายเส้นโรสโกลด์ทใ3ี ห้ภาพความต่อเนื3องเดียวกับบริเวณส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถ
และเพิม3 สัมผัสประกายความอบอุน่ ให้กบั ภายในห้องโดยสารของ Boat Tail
จุดเด่นทีเ3 ป็ นศูนย์กลางของแดชบอร์ดคือนาฬิกาทีท3 าํ จากเปลือกหอยมุก ซึง3 ลูกค้าเป็ นคนเลือกและจัดหาให้จากคอลเล็กชันส่วนตัวของเขาเอง
โดยหน้าปั ดมีความสะอาดตาและเรียบง่ายเพือ3 ไม่ให้ความน่าสนใจในตัววัสดุอนั ลํLาค่าทีใ3 ช้ในการรังสรรค์ถกู ลดทอนลง
วัสดุลLาํ ค่าแบบเดียวกันนีLยงั ถูกใช้ในการตกแต่งทีแ3 ผงหน้าปั ดชุดควบคุมและมาตรวัดให้ยงิ3 ดูสง่างาม
ทําให้เกิดการสอดรับภาพความเป็ นหนึ3งเดียวระหว่างตัวรถ เจ้าของ และมรดกทีส3 บื ทอดกันมาของครอบครัวได้อย่างลงตัว
Alex Innes, Head of Coachbuild Design กล่าวว่า “Boat Tail
คืออีกก้าวหนึ3งของการเปลีย3 นแปลงในความช่างคิดและเสรีภาพในการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ยนตรกรรมด้วยมือทําให้เกิดขอบเขตใหม่ของการทดลองและความเป็ นไปได้ เราสามารถบรรลุผลสําเร็จของสิง3 ต่าง ๆ
และแก้ไขปั ญหาทีท3 า้ ทายทีว3 ธิ กี ารทางอุตสาหกรรมยานยนต์ปกติไม่สามารถทําได้ นี3คอื เรือ3 งราวของสองโลก นันคื
3 อ
ยานยนต์ยคุ ใหม่ทม3ี กี ารออกแบบร่วมสมัย เกิดขึนL ได้ดว้ ยเทคนิควิธดี งั L เดิมในอดีตและงานหัตถศิลป์ ทีไ3 ด้รบั การยกย่องมาช้านาน
มันจึงเป็ นยนตรกรรมทีม3 เี พียงหนึ3งเดียวอย่างแท้จริง”
- จบ -!

ข้อมูลเพิ* มเติ ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ และแฟ้ มข้อมูลเอกสารเพื3อการเผยแพร่ รวมถึงรูปภาพความละเอียดสูงและคลิปวิดโี อ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
PressClub โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูงและความละเอียดตํ3าได้ท3ี https://bit.ly/3wkU1wb
นอกจากนีLทา่ นยังสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ได้ทางโซเชียลมีเดีย: LinkedIn; YouTube; Twitter; Instagram และ
Facebook
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ข้อมูลสําหรับบรรณาธิ การ
โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นบริษทั ในเครือ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีสาํ นักงานใหญ่และฐานการผลิตอยู่ทก3ี ูด้ วูด เวสต์ซสั เซก
ซึง3 เป็ นสถานทีแ3 ห่งเดียวในโลก ทีย3 นตรกรรมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีทุกคัน ผ่านการประกอบ ด้วยมืออย่างประณีต
โดยพนักงานผูเ้ ชีย3 วชาญทังL ชายและหญิงกว่า 2,000 ชีวติ ทังL นีL โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เป็ นคนละบริษทั และไม่มสี ่วนเกีย3 วข้องใด ๆ กับ
บมจ.โรลส์-รอยซ์ ผูผ้ ลิตระบบขับดันและเครื3องยนต์อากาศยาน
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+62 819 0635 2975
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chloe@rrmcapac.com
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hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com
info@rrmcapac.com

*WhatsApp / ^Zalo
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