
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

อารเ์อ็มเอ กรุป๊ รว่มสนบัสนุนคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่33 

กลุม่บรษัิทระดบัโลกรว่มสรา้งปรากฏการณ์ครัง้ส าคญัในมหกรรมการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิหง่เอเชยี 

30 พฤศจกิายน – 7 ธันวาคม 2562 ณ บยีอนด ์รสีอรต์ กะตะ ภเูกต็ 

 

บรรยายภาพ: นักกฬีาเรอืใบทมีทเีอชเอ72 รุ่นไออารซ์ ี 0 น าโดย กัปตนัหญงิเจา้ของเหรยีญทองเอเชยีนเกมส ์ 

นพเกา้ พูนพฒัน ์(ตรงกลาง) ถา่ยภาพร่วมกนัหลงัควา้ชยัการแขง่ขนัวนัที ่3  ในงานเลีย้งมอบรางวลัการแขง่ขนัเรอืใบ

ชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้ ครัง้ที ่33 สนับสนุนโดย อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป ณ กะตะ ซฟีู้ด และ สกา บาร ์

 
ภูเก็ต 5 ธนัวาคม 2562 - อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป ร่วมเป็นผูส้นับสนุนการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พั

รกีตัตา้ ครัง้ที ่33 เพือ่เป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสรมิมหกรรมการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิห่งเอเชยี 

 

อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป ในฐานะพันธมติรเชงิกลยุทธ ์ และ ฟอรด์ พันธมติรของอารเ์อ็มเอ กรุ๊ป ในฐานะผูส้นับสนุนร่วม รับเป็น

ผูส้นับสนุนการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้ ครัง้ที ่ 33 โดยทัง้สองบรษัิทถอืเป็นพันธมติรที่

ยาวนานกวา่ 2 ทศวรรษของงาน ซึง่ชว่ยเนน้ย ้าถงึการใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ดา้นคณุธรรม การสรา้งนวัตกรรม และ

ความทนทานของอารเ์อ็มเอ 

 



 

“เรารูส้กึยนิดทีีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิละทา้ทายครัง้นี ้ ร่วมดว้ยการสนับสนุนจากฟอรด์

เพือ่สรา้งความยิง่ใหญ่ของมหกรรมการแขง่ขนัเรอืใบ ทีร่วบรวมทมีนักกฬีาฝีมอืเยีย่มจากทั่วโลกและมกีารเตบิโตอยา่ง

ตอ่เนือ่งในทกุ ๆ ปี” มร.ปีเตอร ์ลอวส์นั ผูอ้ านวยการฝ่ายยานยนตส์ากล อารเ์อ็มเอ กลา่ว 

 

“นอกจากนี ้อารเ์อ็มเอ ออโตโมทฟี ฝ่ายการดดัแปลงและการผลติรถยนตข์องอารเ์อ็มเอ กรุ๊ป ยังรับเป็นผูส้นับสนุนการ

แขง่ขนัวนัที ่ 3 และงานเลีย้งมอบรางวลัซึง่ก าหนดจัดในวนัที ่ 4 ธันวาคม ซึง่เราขออวยพรใหท้มีเรอืใบทกุทมีโชคดใีน

การแขง่ขนัตลอดรายการ”   

 

“อารเ์อ็มเอ รูส้กึยนิดทีีไ่ดม้บีทบาทในการพัฒนากฬีาเรอืใบของเมอืงไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมูเ่ยาวชน ซึง่เขา้ร่วม

ในงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้เป็นจ านวนมาก” การแขง่ขนัเรอืใบเล็กอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส ในปีนี ้ มนัีกกฬีา

เยาวชนเขา้ร่วมแขง่ขนัมากกวา่ 100 คน โดยมทีัง้การแขง่ขนัในรุ่นออพตมิสิตช์ายและหญงิ, เลเซอร ์ 4.7 (รวม), 

เลเซอรส์แตนดารด์, เลเซอรเ์รเดยีล,และ 420 

 

งานภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ซึง่ไดรั้บการยกย่องเป็นการแขง่ขนัเรอืใบอนัทรงเกยีรตแิละยิง่ใหญท่ีส่ดุของเอเชยี ฉลองการ

จัดงานครัง้ที ่33 ในปีนี ้ระหวา่งวนัที ่30 พฤศจกิายน – 7 ธันวาคม 2562 โดยจัดการแขง่ขันเรอืใบใหญป่ระเภทคลีโบท้

และมัลตฮิัลลจ์ านวน 10 รุ่น รายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส (International Dinghy Classes) จ านวน 6 รุ่น 

และยังไดเ้พิม่การแขง่ขนัรายการเรอืใบบงัคับวทิย ุ (International One Meter Class: IOMC) เป็นครัง้แรกในปีนี ้ งาน

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้มเีป้าหมายในการสรา้งความเตบิโตทีย่ั่งยนืแกว่งการเรอืใบ ร่วมพัฒนาทักษะของนักกฬีาเรอืใบรุ่น

ใหม ่ พรอ้มตอกย ้าศกัยภาพของจังหวัดภเูก็ตในการเป็นศนูยก์ลางกฬีาทางน ้าและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทางทะเล

ชัน้น าของเอเชยี 

 

การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนัเรอืใบภเูก็ต

คงิสค์พัรกีตัตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากกองทพัเรอื สมาคมแขง่เรอืใบ

แหง่ประเทศไทย และจังหวดัภูเก็ต โดยมผีูส้นับสนุนหลักการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุนร่วมคอื 

อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุนเชงิกลยุทธอ์ืน่ ๆ ไดแ้ก ่ไชน่า เบลต ์แอนด ์โรด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ (บอีารอ์าร)์, 

บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน), และ ฟอรด์ 

 

เรอืใบประเภทคลีโบท้และมัลตฮิลัลจ์ะท าการแขง่ขนัรวม 5 วัน โดยมวีนัพักระหวา่งการแขง่ขนั 1 วนัคอืวนัพฤหัสฯ ที ่5 

ธันวาคม 2562 ส าหรับรายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้ คลาส จะท าการแขง่ขนั 4 วนัตดิตอ่กนั เริม่ตัง้แตว่นัพุธที ่ 4 

ธันวาคม เป็นตน้ไป 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

http://www.kingscup.com/
http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta


 

โทรศพัท:์ 02 612 2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 02 612 225 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

วรีวรรณ แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

PR Manager     Chief Operating Officer 

มอืถอื: 092-593-6944    มอืถอื:  089 893 4819 

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ pattaranit.i@vivaldipr.com  
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