Yutong Bus เตรียมสงรถบัส 1,002 คันใชในการ
แขงขันฟุตบอลโลก 2022 ควาคําสั่งซอ
ื ้ รถบัสไฟฟา
ล็อตใหญท่ส
ี ุดเป็ นประวัติการณ

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. หรือ Yutong Bus (SHA: 600066) ไดรับคําสัง่ ซ้ อ
ื รถบัสจํานวน 1,002 คันใน
วงเงินประมาณ 1.8 พันลานหยวนจาก Mowasalat ซึ่งเป็ นบริษท
ั ขนสงสาธารณะของกาตารและจะเป็ นผูใหบริการ
ขนสงประจําการแขงขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup Qatar 2022 โดยในจํานวนนี้จะมี 741 คันที่เป็ นรถบัสไฟ
ฟ า ทําใหคําสัง่ ซ้ อ
ื ครัง้ นี้เป็ นคําสัง่ ซ้ อ
ื รถบัสไฟฟ าที่ใหญที่สุดเป็ นประวัติการณ
กาตารไดจัดพิธีลงนามออนไลนวาดวยกลยุทธรถบัสไฟฟ าเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผานมา โดยมีผูทรงเกียรติเขา
รวมมากมาย ไมวาจะเป็ น Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani นายกรัฐมนตรีกาตาร, HE
Jassim bin Saif Ahmed AI-Sulaiti รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการส่ อ
ื สาร, Zhou Jian เอกอัครราชทูตจีน
ประจํากาตาร, Yang Song ที่ปรึกษาดานการพาณิชยประจําสํานักงานเศรษฐกิจและการพาณิชยประจําสถานทูตจีน
ประจํากาตาร, Fahad Saad Al-Qahtani ซีอีโอของ Mowasalat, Abdulla Al-Misnad รองซีอีโอของ Qatar Free
Zones Authority (“QFZA”) และ Tang Yuxiang ซีอีโอของ Yutong Group
ในพิธีดังกลาว Yutong Bus ยังไดลงนามในขอตกลงกรอบการดําเนินงานกับ QFZA และ Mowasalat เพื่อจัดตงั ้ โรง
งาน KD ในกาตาร ขณะที่รัฐบาลกาตารยังคงเดินหน าสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐานดานรถบัสไฟฟา ซึ่งการ

แขงขันฟุตบอลโลก Qatar 2022 จะเป็ นงานฟุตบอลโลกครัง้ แรกที่มีรถบัสไฟฟ าเป็ นจํานวนมากที่สุด โดยเป็ นรถบัส
ไฟฟ าที่เป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมปลอยมลพิษ และ Yutong Bus รูสึกเป็ นเกียรติที่ไดเป็ นสวนหนึ่งในพันธกิจ
เพื่อใหงานฟุตบอลโลกที่กาตารเป็ นการแขงกีฬาที่ยงั ่ ยืนและเป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอม
“Yutong Bus จะยังทํางานอยางใกลชิดกับพารทเนอรในประเทศ เพื่อเรงการพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณะดวย
โซลูชันพลังงานสีเขียว” Shen Hui ผูจัดการทว
ั ่ ไปประจําภูมิภาคตะวันออกกลางของ Yutong Bus กลาว “การจัด
ตัง้ โรงงาน KD สําหรับรถบัสไฟฟ ารวมกับ Qatar Free Zones Authority (QFZA) และ Mowasalat จะทําใหกาตา
รออกแบบและผลิตรถบัสไฟฟ าเองไดในประเทศ ซึ่งจะมอบประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อรองรับการ
พัฒนาการขนสงสาธารณะภายในประเทศอยางยงั ่ ยืน”
สําหรับ Yutong Bus แลว การแขงขันฟุตบอลโลก Qatar 2022 จะเป็ นการแขงขันกีฬาที่ยิ่งใหญระดับสากลอีกงาน
หนึ่งที่บริษท
ั ไดใหบริการและสนับสนุน หลังจากที่เคยใหบริการมาแลวในการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 FIFA
World Cup ในรัสเซีย เชนเดียวกับการประชุมระดับนานาชาติอีกหลายรายการ เชน การประชุม APEC โดยความ
สามารถและประสบการณในการใหบริการงานอีเวนตใหญระดับสากล ประกอบกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่เหนือชน
ั้
กวานัน
้  ทําให Yutong Bus ไดรับความไววางใจอีกครัง้ จากลูกคา
Yutong Bus เป็ นผูคิดคนนวัตกรรมระดับสากลในแวดวงรถบัสพลังงานใหม โดยไดรับบทบาทผูนําในการวิจัยและ
พัฒนาระบบประหยัดพลังงานในรถบัสและระบบพลังงานใหม และปัจจุบันบริษท
ั ก็ไดเขาใจอยางถองแทในเรื่อง
เทคโนโลยีหลัก ๆ เพื่อใชออกแบบและผลิตยานพาหนะพลังงานใหม เชน เทคโนโลยีการจับคูและปรับการทํางาน
ของรถบัสไฟฟา การวางและควบคุมระบบ ไปจนถึงการชารจรถบัสไรสาย Yutong Bus ไดจัดตงั ้ ฐานการผลิตยาน
ยนตพลังงานใหมที่ใหญที่สุดในจีน ซ่ งึ ใชเทคโนโลยีบุกเบิกวงการที่เป็ นผลจากศูนยวิจัยและพัฒนาของบริษท
ั เอง
ดวยจุดแข็งเชนนี้ Yutong Bus ไดขายรถบัสพลังงานใหมไปแลวกวา 130,000 คัน โดยขายใหกวา 350 เมือง เชน
เดียวกับ 24 ประเทศและดินแดนทว
ั ่ โลก ไมวาจะเป็ นฝรัง่ เศส อังกฤษ ออสเตรเลีย ชิลี และเดนมารก บริษท
ั จะเดิน
หน าอยางไมหยุดยงั ้ ในการขยับขยายการดําเนินงานในระดับสากล เพื่อมอบผลิตภัณฑพลังงานใหมที่ตอบโจทย
ความตองการของลูกคาที่มองหาผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของลูกคาเอง
จุดสนใจหลักของ Yutong Bus ตัง้ แตเริ่มผลิตรถบัสคันแรกนัน
้ ไมไดอยูที่รถบัสเทานัน
้  แตยังยึดมน
ั ่ กับคอนเซ
ปตของแบรนดที่วา “รถบัสที่ดีกวาทําใหชีวิตดีกวา” ดวย โดยมุงมน
ั ่ ในการกระชับความสัมพันธอยางลึกซ้ งึ ภายใต
กลยุทธที่ใหประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันมอบประสบการณการเดินทางที่สะดวกสบายข้ น
ึ  เป็ นมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากข้ น
ึ  มีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  และมีคุณภาพมากกวาเดิม ใหแกการขนสงสาธารณะในวันขางหน า
เกี่ยวกับ Yutong
Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. เป็ นบริษท
ั ผูผลิตล้าํ สมัยที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการ

ขายรถบัส บริษท
ั มียอดขายเกินหลัก 70,000 คันตอปี และมียอดขายรถบัสพลังงานใหมมากกวา 130,000 คันจนถึง
ปั จจุบัน Yutong Bus จําหนายรถบัสจํานวนมากในกวา 30 ประเทศใน 6 ทวีป โดยมีสวนแบงตลาดมากกวา 30%
ในจีนและกวา 15% ทัว
่ โลก
ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.yutong.com
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