โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส
ข้อมูลสาหรับสือ
่ มวลชน

โรลส์-รอยซ์ ประกาศอย่างเป็นทางการ
รถยนต์แบบยกตัวถังสูงรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น “คัลลิแนน (Cullinan)”

14 กุมภาพันธ์ 2561 – กรุงเทพฯ
เมื่อ 3 ปีก่อน หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้ลงข่าว โรลส์-รอยซ์ประกาศผลิตรถยนต์แบบยกพื้น
สูงด้วยดีไซน์ใหม่ในทุกรายละเอียด เพื่อนาเสนอนิยามใหม่แห่งการเดินทางระดับหรูตามแนวคิด “ขับ
สบาย...ไปทุกที่ (Effortless, Everywhere)” และนับจากนั้นเป็นต้นมา โลกก็รอคอยและได้แต่คาดเดา
ถึงการมาเยือนของรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการออกแบบใหม่ในทุกรายละเอียดของโรลส์-รอยซ์
วันนี้ การรอคอยกาลังจะสิ้นสุดลงแล้ว เมื่อโรลส์-รอยซ์ ยืนยันอย่างเป็นทางการว่ารถยนต์รุ่นใหม่นี้จะ
ใช้ชื่อว่า คัลลิแนน (Cullinan)
“ชื่อคัลลิแนนถูกเก็บไว้อย่างแนบเนียนมาโดยตลอด นับตั้งแต่เราเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการเมื่อไม่กี่ปีที่
ผ่านมา” มร. ทอร์สตัน มูเลอร์-ออทเวิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรลส์-รอยซ์ กล่าว “นับเป็นชื่อที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับรถยนต์รุ่นพิเศษรุ่นใหม่ของเรา เนื่องจากนี่คือรถยนต์ที่นาเสนอนิยามอันโดด
เด่นและชัดเจน

เปี่ยมด้วยคุณภาพและความล้าค่าอันไร้ที่ติ ด้วยภาพลักษณ์ที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ใน

จุดประสงค์การใช้งาน
หรูหราที่แท้จริง

นับเป็นความโดดเด่นอันนาไปสู่การขยายขอบเขตและศักยภาพแห่งความ

เฉกเช่นเพชรคัลลิแนน

เพชรน้างามบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดที่โลกเคยค้นพบ ซึ่ง

ปรากฏโฉมเมื่อสมบูรณ์แบบและคงอยู่อย่างโดดเด่นเหนือสิ่งอื่นใด”
การตั้งชื่อรถยนต์รุ่นใหม่ของโรลส์-รอยซ์ว่า
ความสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกัน
ลิแนน

คัลลิแนน ยังถือเป็นเรื่องราวแห่งภารกิจการแสวงหา

เฉกเช่นเดียวกับชื่อของเพชรที่นามาตั้งเป็นชื่อรุ่น

โรลส์-รอยซ์ คัล

ได้ผ่านการเดินทางอันน่าหลงใหลจากทะเลทรายอันแสนทรหดในแอฟริกา ผ่านภูมิภาค

ตะวันออกกลางไปยังเขตอาร์กติกที่ปกคลุมด้วยหิมะอันหนาวเหน็บ จากหุบเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า
เชียวขจีบนที่ราบสูงในสกอตแลนด์ ไปสู่ผาหินอันสูงชันในอเมริกาเหนือ โดยทีมนักออกแบบ วิศวกร
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ช่างผู้ชานาญการและช่างศิลป์ใน House of Rolls-Royce ได้ร่วมมือกันรังสรรค์ ทดสอบ และขัด
เกลาสุดยอดยานยนต์รุ่นนี้ เพื่อให้ปราศจากจุดบกพร่องและทาให้รถยนต์รุ่นนี้ “ขับสบาย...ไปทุกที”่
“เราได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนการอันยิ่งใหญ่ยาวนานนับพันปีในการสร้างสรรค์เพชรคัล
ลิแนน

ซึ่งชื่อนี้สามารถบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษของรถยนต์รุ่นนี้ได้ในหลายแง่มุม ทั้งในด้านความ

คงทนและความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแรงดันอันมหาศาล บ่งบอกถึงการเป็น
สิ่งที่หาได้ยากยิ่งและความล้าค่า และยังเกี่ยวโยงถึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้บุกเบิกและการผจญ
ภัยของ ชาร์ลส โรลส์ และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเซอร์เฮนรี่ รอยซ์ และแน่นอน ชื่อนี้ยัง
สื่อถึงความหรูหราที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะติดตามคุณไปในทุก ๆ แห่งบนโลกใบนี้” มร. ทอร์สตัน มูเลอร์ออทเวิส กล่าวเสริม

“คัลลิแนน คือรถยนต์รุ่นที่ 2 ของเราทีใ
่ ช้โครงสร้างอลูมิเนียมแบบ Spaceframe รุ่นใหม่ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความหรูหรา (Architecture of Luxury) ที่บริษัทประกาศเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
เพื่อให้ โรลส์-รอยซ์ คัลลิแนน มอบประกายแห่งความแตกต่างและความโดดเด่นหาใดเทียบเท่าใน
ทุกมุมมอง”
มร. ทอร์สตัน มูเลอร์-ออทเวิส กล่าวสรุปว่า “กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า คัลลิแนน เป็นชื่อที่สมบูรณ์แบบและ
เจิดจรัสที่สุด”

###
ข้อมูลสาหรับบรรณาธิการ
เพชรคัลลิแนน (Cullinan diamond) ถูกสกัดมาจากเหมืองลึกบนภูเขามากาลิสเบิร์ก ในแอฟริกาใต้
เมื่อปี ค.ศ. 1905 ด้วยขนาดถึง 3,106 กะรัต ถือเป็นเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยค้นพบ
มา หลังจากผ่านการตัดแบ่งและเจียระไน เพชรส่วนที่ใหญ่ที่สุด 2 ส่วนได้ถก
ู นามาประดับบนมงกุฎ
อิมพิเรียลแห่งบริติช (British Imperial Crown) และคทากางเขน (Sceptre with Cross) ของกษัตริย์
เรื่องราวการเดินทางของเพชรคัลลิแนนจนกระทั่งได้มาประทับบนมงกุฎอิมพิเรียลแห่งบริติชก็มีความ
น่าสนใจไม่แพ้ตัวเพชรเอง โดยรัฐบาลอาณานิคมทรานส์วาลได้ซื้อเพชรเม็ดนี้มาด้วยราคา 150,000
ปอนด์ ซึ่งถือเป็นรางวัลทีค
่ วรคู่กับกษัตริย์เท่านั้น โดยมีแผนที่จะนาไปถวายแด่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 7
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ในโอกาสวันครบรอบพระชนมายุ 66 พรรษา โดยหวังกันว่าของขวัญชิ้นนีจ
้ ะช่วยเยียวยาบาดแผล
จากสงครามโบเออร์ครั้งที่ 2 ที่เพิ่งสงบลง
การเดินทางสู่อังกฤษถือเป็นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ครั้งต่อมาของเพชรคัลลิแนน เนื่องด้วยขนาดและ
มูลค่าอันมหาศาล ทาให้เพชรเม็ดนี้ดึงดูดความสนใจอันไม่พึงประสงค์มากมาย ดังนั้น นักสืบกลุ่มหนึ่ง
จึงถูกส่งตัวมาจากกรุงลอนดอนเพื่ออารักขาเพชรขณะเดินทางมายังอังกฤษด้วยเรือกลไฟ โดยเพชร
ได้ถก
ู เก็บไว้ในตู้เซฟของกัปตันเรือและได้รับการเฝ้ารักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
หากเพชรเม็ดนี้ยังได้สร้างตานานของกลลวงอันลือลั่น เมื่อปรากฏว่า ทั้งตารวจคุ้มกันและตู้เซฟล้วน
แต่เป็นกลลวงอันแยบยล

เพราะกล่าวกันว่า

เพชรที่อยู่ในตู้เซฟของเรือซึ่งได้รับการคุ้มกันโดย

เจ้าหน้าที่ตารวจนั้น เป็นเพียงเพชรจาลองที่ทาจากเรซิ่น ในขณะที่เพชรจริงถูกส่งอย่างเรียบง่ายทาง
ไปรษณียไ
์ ปยังกระทรวงการต่างประเทศที่เมืองลอนดอน เพื่อนาถวายแด่กษัตริย์โดยตรง
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