
 

 

 

 

 

 

สัมผัสสุดยอดความเร็วระดับโลกกับบริดจสโตน ถงึขอบสนาม “ช้าง ซูเปอร์ จีที เรซ 2018” 

บริดจสโตน ผู้ นําด้านการผลิตยางรถยนต์อนัดบัหนึ่งในประเทศไทย นําโดย มร.ยาสุฮโิระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

บริดจสโตน  เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมคณะผู้บริหารระดบัสงู นําทพัพนกังาน บริดจสโตนและสมาชิกคาร์คลบักลุ่ม

ผู้ ใช้ยาง POTENZA  ร่วมสมัผสัประสบการณ์สดุยอดความเร็วระดบัโลกกบัการแข่งขนัรถยนต์ทางเรียบ รายการ ช้าง ซูเปอร์ จี

ที เรซ 2018 (Chang Super GT Race 2018) สนามท่ี 4 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต จงัหวัดบุรีรัมย์ เม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา ในฐานะผู้สนบัสนนุทีมนกัแข่งรถยนต์ทางเรียบ โดยแชมป์ตกเป็นของทีม  Lexus Team SARD LC 

500 ท่ีขบัโดย Heikki Kovalainen และ คามอิู  โคบายาชิ ใช้ยาง Bridgestone POTENZA ในการแข่งขนั ซึง่ตอกยํา้ถึงศกัยภาพ

ยางบริดจสโตนเป็นยางรถยนต์คณุภาพท่ีนกัแขง่ระดบัโลกเลือกใช้และไว้วางใจ 

 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ 16 ถนนพระราม 4 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร: (02) 636 - 1505 - 32 

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44 



 
 

สําหรับการแขง่ขนัซูเปอร์ จีที เรซ ใน 1 ฤดกูาลจะมีทัง้สิน้ 8 สนาม ซึง่สนามช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กิต จงัหวดับรีุรัมย์ เป็น

สนามนอกประเทศญ่ีปุ่ นแหง่เดียวท่ีได้รับเลือกให้เป็นสนามแขง่ขนัระดบัโลกสนามท่ี 4 แบง่การแขง่ขนัออกเป็น 2 รุ่นได้แก่ 

GT500 และ GT300 โดยในปีนีบ้ริดจสโตนได้สนบัสนนุทีมนกัแขง่กวา่ 10 ทีม รวมถึงทีมท่ีคว้าชยัชนะในการแขง่ขนัช้าง ซูเปอร์

 จีที เรซ 2018 ครัง้นีคื้อ Lexus Team SARD และตวัแขง่ Lexus LC 500 ท่ีขบัโดย Heikki Kovalainen และ คามอิู  โคบายาชิ ท่ี

ได้ใช้ยาง บริดจสโตน POTENZA เป็นผู้ชนะในรุ่นคลาส GT500 

 

   

 



 

มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ 

ภายใต้ช่ือ “ช้าง ซูเปอร์ จีที เรซ 2018” นี ้ บริดจสโตนเรายังคงให้การสนับสนุนยางรถยนต์ POTENZA ให้กับทีมนักแข่ง 

ติดตอ่กนัมาเป็นปีท่ี 5 โดยยาง POTENZA นีไ้ด้ถูกพฒันามาจากยาง Formula1 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเอกสิทธ์ิเฉพาะบ

ริดจสโตนมาเพ่ือใช้ในการแข่งขนั ซูเปอร์ จีที เรซ โดยเฉพาะ เป็นยางสมรรถภาพสงูท่ีได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก 

นกัแขง่ระดบัโลก เพ่ือคว้าชยัชนะในสนามแขง่  

นอกจากยางท่ีใช้ในการแข่งขนัแล้ว ในปีนีบ้ริดจสโตนยงัได้นํายาง POTENZA มาปลุกพลงัสปอร์ตในตวัคณุ ณ บธูบริดจสโตน 

ได้แก่ POTENZA S001, POTEZNA RE-71R และ POTENZA Adrenalin RE003 อีกทัง้ยงัมีเกมส์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้คณุได้

ร่วมสนกุอีกมากมาย ทัง้นีเ้รายงัได้เชิญสมาชกิคาร์คลบั กลุม่นกัขบัท่ีใช้ยาง POTENZA พร้อมพนกังานบริดจสโตนมาร่วมสมัผสั

ความเร็วของจริงถึงขอบสนาม 

 

"การคว้าแชมป์รายการ SUPER GT ในปีท่ีผา่นมา ถือวา่เป็นความสําเร็จครัง้ย่ิงใหญ่ของ Keeper Tom’s และในปีนีเ้รามาใน

ฐานะป้องกนัแชมป์ พดูได้วา่ทีมเรามีทัง้ประสบการณ์และความพร้อมท่ีไมว่่าจะเป็นรถแขง่และ ยางบริดจสโตน POTENZA ท่ีมี

ความพิเศษในตวัเอง เหมาะสําหรับใช้งานทัง้บนพืน้ถนนแห้งและพืน้ถนนเปียก ทําให้เราเช่ือมัน่วา่ในปีนี ้เราจะสามารถทํา

ผลงานได้ตามคาดความหมาย นอกจากนีเ้ราขอขอบคณุแฟน ๆ ชาวไทยท่ีมาเชียร์ Keeper Tom’s ถึงขอบสนามช้าง เซอร์กิต 

ในวนันี”้ Nick Cassidy จากทีม Keeper TOM'Sกลา่วไว้ - Keeper TOM'S คือหนึง่ในทีมแขง่ขนั Super GT 2018 รุ่น GT500 

ท่ีบริดจสโตนเป็นผู้สนบัสนนุ  



 
เก่ียวกบั บริดจสโตน 

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่  มีสํานกังานใหญ่ทีโ่ตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภณัฑ์ยางทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สําหรับการ

นําไปใชที้ห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์ยางอตุสาหกรรมและเคมีภณัฑ์ และอปุกรณ์กีฬา ผลิตภณัฑ์ของบ

ริดจสโตน มีจําหนา่ยมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สําหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสําเร็จในการเป็นผูนํ้าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 49  ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทํางาน 

คือ มุ่งมัน่ ริเร่ิม สร้างสรรค์ คิดคน้ วิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ในทกุๆดา้นใหดี้ทีส่ดุและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลือกวตัถดิุบทีมี่คณุภาพ การนําเคร่ืองจกัรและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชใ้นกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคมุคณุภาพอยา่งเขม้งวดทกุขัน้ตอน นอกจากนีบ้ริดจสโตนยงัสง่เสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้กิจกรรมเพื่อสงัคมให้

สอดคลอ้งกบัปรัชญาทียึ่ดมัน่เป็นหน่ึงเดียวกนัทัว่โลกว่า “รับใชส้งัคม ดว้ยคณุภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) สอบถามรายละเอียดของข่าวเพ่ิมเติมไดที้:่ 

 

นางสาวภทัรวลัล์ิ ขนัทอง   ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสงัคม      

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์: 02 - 636 - 1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com 
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