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โรลส์-รอยซ ์มอเตอร์ คารส์ 

ขอ้มลูส าหรบัสือ่มวลชน 

 

โรลส-์รอยซ ์ประกาศอย่างเปน็ทางการ 

รถยนต์แบบยกตวัถังสูงรุ่นใหมใ่นชื่อรุ่น “คัลลแินน (Cullinan)”  

 

 

14 กมุภาพนัธ ์2561 – กรงุเทพฯ 

 

เมื่อ 3 ปกี่อน หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้ลงข่าว โรลส์-รอยซ์ประกาศผลิตรถยนต์แบบยกพ้ืน

สูงด้วยดีไซน์ใหม่ในทุกรายละเอียด เพ่ือน าเสนอนิยามใหม่แห่งการเดินทางระดับหรูตามแนวคิด “ขับ

สบาย...ไปทุกที ่ (Effortless, Everywhere)” และนับจากนั้นเป็นต้นมา โลกกร็อคอยและได้แต่คาดเดา

ถึงการมาเยอืนของรถยนต์รุ่นใหมท่ี่มีการออกแบบใหม่ในทุกรายละเอยีดของโรลส์-รอยซ์ 

 

วันนี้ การรอคอยก าลังจะส้ินสุดลงแล้ว เมื่อโรลส์-รอยซ์ ยืนยันอยา่งเป็นทางการว่ารถยนต์รุ่นใหม่น้ีจะ

ใช้ช่ือว่า คัลลิแนน (Cullinan) 

 

“ช่ือคัลลิแนนถูกเก็บไว้อยา่งแนบเนียนมาโดยตลอด นับต้ังแต่เราเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการเม่ือไมก่ี่ปีที่

ผ่านมา” มร. ทอร์สตัน มูเลอร์-ออทเวิส ประธานเจา้หน้าที่บริหาร โรลส์-รอยซ์ กลา่ว “นับเป็นช่ือที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับรถยนต์รุ่นพิเศษรุ่นใหม่ของเรา เนื่องจากนี่คือรถยนต์ที่น าเสนอนิยามอันโดด

เด่นและชัดเจน เปี่ยมด้วยคุณภาพและความล้ าค่าอันไร้ที่ติ ด้วยภาพลักษณ์ที่มุ่งม่ันและแน่วแน่ใน

จุดประสงค์การใช้งาน นับเป็นความโดดเดน่อันน าไปสู่การขยายขอบเขตและศักยภาพแห่งความ

หรูหราที่แท้จริง เฉกเช่นเพชรคัลลิแนน เพชรน้ างามบริสุทธิ์ขนาดใหญท่ี่สุดที่โลกเคยค้นพบ ซึ่ง

ปรากฏโฉมเมื่อสมบูรณ์แบบและคงอยู่อย่างโดดเดน่เหนือสิ่งอื่นใด” 

 

การต้ังช่ือรถยนต์รุ่นใหม่ของโรลส์-รอยซ์ว่า คลัลิแนน ยังถือเป็นเรื่องราวแห่งภารกิจการแสวงหา

ความสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกัน เฉกเช่นเดียวกับชื่อของเพชรที่น ามาต้ังเป็นช่ือรุ่น โรลส์-รอยซ์ คัล

ลิแนน ได้ผ่านการเดินทางอันน่าหลงใหลจากทะเลทรายอันแสนทรหดในแอฟริกา ผ่านภูมิภาค

ตะวันออกกลางไปยังเขตอาร์กติกที่ปกคลุมด้วยหิมะอันหนาวเหน็บ จากหุบเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า

เชียวขจีบนที่ราบสูงในสกอตแลนด์ ไปสู่ผาหินอันสูงชันในอเมริกาเหนือ โดยทีมนักออกแบบ วิศวกร 
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ช่างผู้ช านาญการและช่างศิลป์ใน House of Rolls-Royce ได้ร่วมมือกันรงัสรรค์ ทดสอบ และขัด

เกลาสุดยอดยานยนต์รุ่นน้ี เพ่ือให้ปราศจากจุดบกพร่องและท าให้รถยนต์รุ่นน้ี “ขับสบาย...ไปทุกที”่ 

 

“เราได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนการอันยิ่งใหญ่ยาวนานนับพันปีในการสร้างสรรค์เพชรคัล

ลิแนน ซึ่งช่ือนี้สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะพิเศษของรถยนต์รุ่นน้ีได้ในหลายแง่มุม ทั้งในด้านความ

คงทนและความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงดันอันมหาศาล บ่งบอกถึงการเป็น

ส่ิงที่หาได้ยากยิ่งและความล้ าค่า และยังเกี่ยวโยงถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้บุกเบิกและการผจญ

ภัยของ ชาร์ลส โรลส์ และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเซอร์เฮนรี่ รอยซ์ และแน่นอน ช่ือนี้ยัง

ส่ือถึงความหรูหราที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะติดตามคุณไปในทุก ๆ แห่งบนโลกใบนี้” มร. ทอร์สตัน มูเลอร์-

ออทเวิส กล่าวเสริม 

 

“คัลลิแนน คือรถยนต์รุ่นที่ 2 ของเราทีใ่ช้โครงสร้างอลูมิเนียมแบบ Spaceframe รุ่นใหม่ซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความหรูหรา (Architecture of Luxury) ที่บริษัทประกาศเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เพ่ือให้ โรลส์-รอยซ์ คัลลแินน มอบประกายแห่งความแตกต่างและความโดดเด่นหาใดเทียบเท่าใน

ทุกมุมมอง” 

 

มร. ทอร์สตัน มูเลอร์-ออทเวิส กล่าวสรุปว่า “กลา่วอย่างง่าย ๆ ว่า คัลลิแนน เป็นช่ือที่สมบูรณ์แบบและ

เจิดจรัสที่สุด” 

 

# # # 

 

ขอ้มลูส าหรบับรรณาธกิาร 

เพชรคัลลิแนน (Cullinan diamond) ถูกสกัดมาจากเหมืองลึกบนภูเขามากาลิสเบิร์ก ในแอฟริกาใต้ 

เมื่อปี ค.ศ. 1905 ด้วยขนาดถึง 3,106 กะรัต ถือเปน็เพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบ

มา หลังจากผ่านการตัดแบ่งและเจียระไน เพชรส่วนที่ใหญ่ที่สุด 2 ส่วนได้ถกูน ามาประดับบนมงกุฎ

อิมพิเรียลแห่งบริติช (British Imperial Crown) และคทากางเขน (Sceptre with Cross) ของกษัตริย ์

 

เรื่องราวการเดินทางของเพชรคัลลิแนนจนกระทั่งได้มาประทับบนมงกุฎอิมพิเรียลแห่งบริติชก็มีความ

น่าสนใจไม่แพ้ตัวเพชรเอง โดยรัฐบาลอาณานิคมทรานส์วาลได้ซื้อเพชรเม็ดนี้มาด้วยราคา 150,000 

ปอนด์ ซึ่งถือเป็นรางวัลทีค่วรคู่กับกษัตริย์เท่านั้น โดยมีแผนที่จะน าไปถวายแด่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7 
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ในโอกาสวันครบรอบพระชนมายุ 66 พรรษา โดยหวังกันว่าของขวัญช้ินน้ีจะช่วยเยียวยาบาดแผล

จากสงครามโบเออร์ครั้งที ่2 ที่เพ่ิงสงบลง 

 

การเดินทางสู่อังกฤษถอืเป็นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ครั้งต่อมาของเพชรคัลลิแนน เน่ืองด้วยขนาดและ

มูลค่าอันมหาศาล ท าให้เพชรเม็ดนี้ดึงดูดความสนใจอันไม่พึงประสงค์มากมาย ดังนั้น นักสืบกลุ่มหนึ่ง

จึงถูกส่งตัวมาจากกรุงลอนดอนเพ่ืออารักขาเพชรขณะเดินทางมายังอังกฤษดว้ยเรือกลไฟ โดยเพชร

ได้ถกูเก็บไว้ในตู้เซฟของกัปตันเรือและได้รับการเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

 

หากเพชรเม็ดนี้ยังได้สร้างต านานของกลลวงอันลอืลั่น เมื่อปรากฏวา่ ทั้งต ารวจคุ้มกันและตู้เซฟล้วน

แต่เป็นกลลวงอันแยบยล เพราะกล่าวกันว่า เพชรที่อยู่ในตู้เซฟของเรือซึ่งได้รับการคุ้มกันโดย

เจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น เป็นเพียงเพชรจ าลองที่ท าจากเรซ่ิน ในขณะที่เพชรจริงถูกส่งอย่างเรียบงา่ยทาง

ไปรษณียไ์ปยังกระทรวงการต่างประเทศที่เมืองลอนดอน เพ่ือน าถวายแด่กษัตริย์โดยตรง  

 

# # # 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงรูปภาพความละเอียดสูงและคลิปวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

PressClub 

ติดต่อทีมงานฝ่ายการส่ือสารของ โรลส-์รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส ได้ทั้งทาง ทวิตเตอร์ และ อินสตาแกรม 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน กรณุาตดิตอ่  

Rolls-Royce Motor Cars: 

Contacts: 

 

Goodwood  

 

Director of Global Communications  

Richard Carter   +44 (0) 1243 384060 richard.carter@rolls-roycemotorcars.com 

 

Head of Corporate Relations, Heritage and Philanthropy 

Andrew Ball  +44 (0) 1243 384064 andrew.ball@rolls-roycemotorcars.com  

 

Head of Product Communications 

Andrew Boyle  +44 (0) 1243 384062 andrew.boyle@rolls-roycemotorcars.com  

 

Head of Digital, Online & Social PR Communications 

Terence Church  +44 (0) 7815 245930 terence.church@rolls-roycemotorcars.com  
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Head of Lifestyle Communications 

Emma Rickett  +44 (0) 1243 384061 emma.rickett@rolls-roycemotorcars.com 

 

 

Regional 

 

Asia Pacific - North 

Rosemary Mitchell  +81 (0) 3 6259 8888 rosemary.mitchell@rolls-roycemotorcars.com 

 

Asia Pacific - South 

Hal Serudin  +65 6838 9675  hal.serudin@rolls-roycemotorcars.com 

 

China 

Anna Xu  + 86 1084558037 anna.xu@rolls-roycemotorcars.com  

 

Eastern Europe 

Frank Tiemann   +49 (0) 89 382 29581  frank.tiemann@rolls-roycemotorcars.com 

 

Northern Europe and Scandinavia  

Ruth Hucklenbroich  +49 (0) 89 382 60064 ruth.hucklenbroich@rolls-roycemotorcars.com 

 

Middle East, Africa, and India 

Kathleen Burbridge +971(0)56 484 6034 kathleenburbridge@sevenmedia.ae   

 

The Americas 

Gerry Spahn   +1 201 307 4378 gerry.spahn@rolls-roycemotorcarsna.com 

 

UK and Western Europe 

Matthew Jones  +44 (0)7815 245929 matthew.jones@rolls-roycemotorcars.com 
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