
งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์

กะตะร๊อคส์ 2565
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2565

ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 7 ของการจัดงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์กะตะร๊อคส์ ซึ่งเป็นงานซูเปอร์ยอชท์

ที่พิเศษที่สุดในเอเชีย เนื่องจากผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งได้แก่ เจ้าของเรือ

ซูเปอร์ยอชท์ เจ้าของกะตะ ร๊อคส์วิลล่า และบุคคลที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชีย

ผู้เข้าร่วมงานจะได้ยลโฉมความอลังการของซูเปอร์ยอชท์ กิจกรรมพิเศษ และงานเลี้ยงฉลอง

ที่สนุกสนาน หรูหรา ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

งานนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาเริ่มต้นของฤดูกาลการแล่นเรือยอชท์และการเปิดให้เช่าเหมาลำาเรือ

ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานจึงมีตั้งแต่แบรนด์เรือยอชท์หรูชั้นนำา อู่ต่อเรือชื่อดัง และตัวแทน

จำาหน่ายเรือยอชท์ที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับ อันได้แก่  Feadship; Royal Huisman; 

Burgess;  Princess Yachts South East Asia; Benetti; Lee Marine; Northrop & 

Johnson; Seal Superyachts ตลอดจนรายอื่น ๆ อีกมากมาย

KRSR 2565 จัดขึ้นอีกครั้งเพื่อตอกย้ำาความสำาเร็จตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก และกลับมา

เยือนกะตะร๊อคส์ ภูเก็ต อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 จึงเป็นโอกาส

เหมาะที่เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์จากทั่วเอเชียจะได้มาพบปะผู้คนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

เมื่อกล่าวถึงวงการการแล่นเรือยอชท์แล้ว งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์กะตะร๊อคส์ 2565 

(KRSR 2565) เป็นงานที่ให้ความสำาคัญกับมิติทางสังคม จึงมุ่งหมายที่จะเชิญเจ้าของเรือ

ซูเปอร์ยอชท์ บุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคม และพันธมิตรทางธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมให้มา

รวมตัวกัน สนุกสนานไปด้วยกัน และถือโอกาสสร้างเครือข่ายภายใต้

เนื่องจากงาน KRSR 2565 ผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับเชิญเท่านั้น จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นแหล่ง

รวมตัวของคนที่มีความชอบความสนใจคล้ายคลึงกัน ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นพิเศษ 

ตั้งแต่ เจ้าของกะตะร๊อคส์วิลล่า เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์ และบุคคลที่มีฐานะดี (HNW) 

ถึงดีมาก (UHNW) ที่มีความสนใจในการแล่นเรือยอชท์ บุคคลที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

เรือยอชท์ ตลอดจนบุคคลที่มีอิทธิพลในสื่อสากลและสื่อภูมิภาคด้านการแล่นเรือยอชท์และ

วิถีชีวิตของคนมีระดับ

งานนี้มีกิจกรรมพิเศษ งานเลี้ยงฉลองที่สนุกสนาน และกิจกรรมทางสังคมที่จะทำาให้ผู้เข้าร่วม

งานได้ร่วมสังสรรค์และสร้างเครือข่ายไปพร้อม ๆ กัน ในบรรยากาศงานหรูที่จะทำาให้ทุกคน

รู้สึกจรรโลงใจ

เนื่องมาจากงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์กะตะร๊อคส์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและ

ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง พิสูจน์ได้ว่าภูเก็ตคือสถานที่แล่นเรือยอชท์ที่มีความสำาคัญ

แห่งหนึ่งในเอเชีย นอกจากนี้ตัวเกาะยังมีท่าจอดเรือมาตรฐานสากล มีบริการสนับสนุนที่พร้อม

และมีคุณภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ จึงทำาให้เกาะภูเก็ต

ได้รับการยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำาหรับการแล่นเรือยอชท์ในแห่งหนึ่งใน

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

    แผนการดำาเนินงาน 5 ปี

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร็อคส์ 2565 มีแผนการ

สนับสนุนสำาหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร

ที่จะช่วยให้สถาบันธุรกิจในเอเชียได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่านประตูสู่โลกของเรือยอชท์ในครั้งนี้

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รายการเปิดฤดูกาลการแล่นเรือยอชท์ในเอเชีย1

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

มูลค่าการตลาดผ่านสื่อ

และการประชาสัมพันธ์มากกว่า

1 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ

บรรลุเป้าหมายแล้ว

มีซูเปอร์ยอชท์กว่า

20
ลำา

เข้าร่วมงาน

บรรลุเป้าหมายแล้ว

150  
บุคคลที่มีฐานะดีและดีมาก

ที่มีความสนใจในการ

แล่นเรือยอชท์และการตอบโจทย์

วิถีชีวิตที่มีระดับ

บรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี

20  

สื่อพันธมิตร

ชั้นนำา

บรรลุเป้าหมายแล้ว
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สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

รายการหนึ่ง

ของเอเชีย



แพ็คเกจการสนับสนุน

ด้วยกิจกรรมการแล่นเรือยอชท์เป็นที่นิยมสูงขึ้นในเอเชีย งานนี้จึงเหมาะที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำาหรับองค์กร

ธุรกิจในประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์

บริษัทที่ผนวกแบรนด์เข้ากับงาน KRSR 2565 จะสามารถแสดงให้สังคมเห็นว่าองค์กรของตนมีความสง่างาม 

ให้ความสำาคัญกับการรักษาชื่อเสียงและนิยมความเป็นเลิศ

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ผู้สนับสนุนหลัก จำานวน 1 ราย และผู้สนับสนุนการนำาเสนอ จำานวน 1 ราย เพื่อรับสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่องาน 

เช่น [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]

  

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้สนับสนุนร่วม จำานวน 6 ราย จากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน

 

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการที่จำาเป็นสำาหรับงาน

สื่อพันธมิตร จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและงานบรรณาธิการเพื่อการประชาสัมพันธ์สำาหรับงาน

 

ระดับที่ 4: พันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์ และผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

แพ็คเกจสำาหรับเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเรือยอชท์และอุตสาหกรรมทางทะเล

 

ระดับที่ 5: พันธมิตรผู้สนับสนุนกิจกรรมรื่นเริง

โอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมรื่นเริงอย่างน้อย 1 รายการตามปฏิทินกิจกรรม

ของงาน KRSR ซึ่งได้แก่  

โป๊กเกอร์รัน

บิ๊กบอยส์ทอยส์ และการแสดงสินค้าและบริการเพื่อการตลาดเชิงประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์การชิมสินค้าที่ตอบโจทย์คนมีระดับ 

งานเลี้ยงปาร์ตี้ค็อกเทลในพิธีเปิด

บรันช์รานเดวู 

กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตกดิน 

งานเลี้ยงมื้อค่ำาสำาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ 

งานเลี้ยงพิธีปิด

ขอเชิญผสานกิจกรรมการตลาดของท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

2

งานชุมนุมเรือยอชท์

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

รายการหนึ่ง

ของเอเชีย

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รายการเปิดฤดูกาลการแล่นเรือยอชท์ในเอเชีย



คำานิยม

“งาน KRSR ถือเป็น “งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ” ที่สามารถผลักดันภูเก็ตให้ไปยืนอยู่บนแผนที่การแล่นเรือยอชท์ระดับโลกได้อย่างสง่างาม 

โดยอาศัยความพร้อมและความสวยงามของเกาะภูเก็ตตอนใต้และหาดกะตะ ล็อบสเตอร์ คาตามารัน มีแหล่งกำาเนิดมาจากภูเก็ตตอนใต้ และมีความ

ตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ดี ๆ ในแบบฉบับภูเก็ตตอนใต้ให้กับทุกคน ดังนั้นงาน KRSR จึงเป็นที่งานพิเศษและมีเอกลักษณ์ ทำาให้ดิฉันได้พันธมิตร

ทางธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก และได้พบกับตัวแทนจากแบรนด์เรือยอชท์ชั้นนำาของโลกอีกด้วย”

คุณแมน ปจันทบุตร – เจ้าของล็อบสเตอร์ คาตามารัน

“ เราทุกคนที่ซีคีปเปอร์สขอขอบคุณ KRSR ที่ให้ซีคีปเปอร์สได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำาประโยชน์งานกาลาดินเนอร์การกุศล Soiree by The Sea 

Charity ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำาคัญสำาหรับเราในการเข้าถึงและทำางานร่วมกับกลุ่มเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์กลุ่มใหม่ ที่หวังว่าจะได้ให้โอกาสเรา

ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับไมโครพลาสติกในทะเลได้มากขึ้น หลังจากที่ได้เข้าร่วมงานตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความ

เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเราซีคีปเปอร์สและ KRSR จะยืนยาวตลอดไป”

คุณลูคัส ยัง - หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร สมาคมซีคีปเปอร์สสากล

“งานนี้จัดดีขึ้นทุกปี ยิ่งนานวันยิ่งดีขึ้น ต้องขอชื่นชม ขอบคุณ และจะตั้งตารอคอยเพื่อเข้าร่วมงาน KRSR อีกครั้งในปี 2563 นี้”

คุณอูมิ - เจ้าของเรือยอชท์

“กระผมขอขอบคุณ คุณริชาร์ด และทีมงานทุกคนที่จัดงานดี ๆ แบบนี้ขึ้น เป็นงานที่สร้างสรรค์ผ่านความสามารถ ทักษะ ความเอาใจใส่ ความ

เอื้ออาทร แรงบันดาลใจ และความสนุกสนานในสัดส่วนที่สมดุลพอดี”

คุณไมค์ โอนีล - เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์

“กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดียิ่ง ที่พวกเรา ดร. เรนฮาร์ด และ ดร. แมกดาเลนา เวนสเตเบิล และทีมงานน้ำาดีจากแชงกริลาของเราได้เข้าร่วม

ในงานที่น่าตื่นเต้นนี้ ขอขอบคุณพนักงานน้ำาดีจากโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก เรารักทุกคนที่มาจากแชงกริลา”

ดร. เรนฮาร์ด - เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์

“งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ เป็นงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มที่ดีมาก แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือ

ยอชท์ในภูเก็ต และช่วยให้คนที่หลงไหลในการแล่นเรือมาเจอกัน นิทรรศการและงานเฉลิมฉลองในลักษณะนี้มีความสำาคัญต่อการพัฒนาระบบนิเวศ

ของวงการเรือยอชท์ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง”

คุณเฟรดมัววาด - Co-Guardian จากโมอาวาด

“ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำาหรับทีมงาน KRSR ที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำาให้กับลูกค้าของเราในสกายพูลวิลล่าของกะตะร๊อคส์ ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง 

คืนนั้นเป็นค่ำาคืนที่สร้างความสุขประหนึ่งต้องมนตร์เสน่ห์ และลูกค้าทุกคนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก  กิจกรรมเช่นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีให้เรา

ได้สร้างประสบการณ์พิเศษและเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าที่เรานับถือ”

คุณเครก เมอร์ฟี – หัวหน้าซันซีกเกอร์ ประเทศไทย และพิธีกรในงานเลี้ยงมื้อค่ำาสำาหรับเจ้าของซันซีกเกอร์เป็นครั้งแรก

“เรียนทีมงาน KRSR งานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์สุดประทับใจที่จัดโดยทีมงานคุณภาพระดับโลก ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณมาก”

ทีมเบอร์เกส

“กระผมขอขอบคุณทีมงานกะตะร๊อคส์ทุกคน ที่มอบโอกาสดี ๆ เช่นนี้ให้กับเรา ให้เราได้จัดแสดงเรือยอชท์และสานสัมพันธไมตรีกับเพื่อนใหม่

และเพื่อนเก่า และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทีมงานจัดงานออกมาได้ดีเช่นเคย และหากท่านมีอะไรให้เราช่วย โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา”

คุณริโค สเตเปล - ซีอีโอ เจสตาร์และสเตเปล

“โอเชียนโครู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ ในฐานะผู้สนับสนุนงานเลี้ยงมื้อค่ำาให้กับเจ้าของเรือ เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราได้รู้จักผู้คนและพื้นที่ดียิ่งขึ้น งาน KRSR ยังช่วยผลักดันภูเก็ตและดึงข้อดีที่ภูเก็ตมีมาใช้ เพื่อให้เกาะนี้กลายเป็นจุดหมาย

ปลายทางในการแล่นเรือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความหรูหรา ความหลากหลาย วัฒนธรรมไทย เสน่ห์ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม

ในการรองรับเรือซูเปอร์ยอชท์”

คุณปารีส บาลูมิส - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโอเชียนโค กรุ๊ป

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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งานชุมนุมเรือยอชท์

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

รายการหนึ่ง

ของเอเชีย

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

ต้อนรับแบรนด์ดังจากวงการแล่นเรือยอชท์ เช่น FEADSHIP และ ROYAL HUISMAN



เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน

ในการร่วมสนับสนุนงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565 ผู้สนับสนุนและพันธมิตร 

ทางธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

แบรนด์ สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว

ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

การผูกแบรนด์และการแสดงจุดยืนของแบรนด์ – เข้ากับงานเรือซูเปอร์ยอชท์ระดับแนวหน้า 

ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทำาให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านวัสดุทางการตลาดในงานใน

หนังสือต้อนรับฉบับทางการ ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ และผ่านแคมเปญการตลาดระดับ

ภูมิภาคก่อนและหลังการจัดงาน

การประชาสัมพันธ์ - โอกาสครั้งใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ ผ่านการนำาเสนอจากสื่อสิ่งพิมพ์

ชั้นนำาด้านเรือยอชท์และคุณภาพชีวิตแบบคนมีระดับ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแล่นเรือยอชท์

ในเอเชีย

สื่อส้งคมออนไลน์ - การประชาสัมพันธ์แบรนด์บนเว็บไซต์ สื่อสังคม การนำาเสนอบนบล็อก

โพสต์ และข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของงาน ที่จะถูกกระจายไปยังฐานข้อมูลของบุคคลในสายอาชีพ

ต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมของกะตะร๊อคส์ ที่มีผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชม

มากกว่า 100,000 คน

  

งานชุมนุมเรือ เมื่อปี 2562 ก่อให้เกิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุน

ทางการตลาดมูลค่ามากกว่า 1,275,000 เหรียญสหรัฐ

การจัดแจกสินค้าทดลองและการจำาหน่าย

การตลาดเชิงประสบการณ์ - โอกาสในการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมเปิดตัวหรือประชาสัมพันธ์

แบรนด์

การกระตุ้นยอดขาย – จัดแสดงเรือสำาหรับการเช่าเหมาลำา หรือจำาหน่ายในช่วงเริ่มต้น

ของฤดูกาลในเอเชีย

การพัฒนาความสัมพันธ์

การรับรองลูกค้า - สร้างความบันเทิงให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน

และภายนอก เข้าร่วมงานเลี้ยงเปิดฤดูกาลการเช่าเหมาลำาเรือ 

สำาหรับเจ้าของเรือและบุคคลที่ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

เรือยอชท์ เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูกาลแล่นเรือยอชท์ในเอเชีย

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ  - ติดต่อกับลูกค้าผู้เช่าเหมาลำา

และผู้ซื้อเรือยอชท์โดยตรงภายใต้บรรยากาศของการจัดกิจกรรม

ทางสังคม

THE EVENT AT A GLANCE

• เปิดรับทั้งเรือยอชท์ประเภทเรือใบและเรือยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 24 เมตร  

 ที่มาเยือน หรือมีฐานอยู่ในภูเก็ต

• มีท่าเทียบเรือที่หน้ากะตะร๊อคส์

• สิทธิพิเศษในการใช้สิ่งอำานวยความสะดวกภายในกะตะร๊อคส์รีสอร์ทฟรี 

 รวมถึงอินฟินิท ลักซัวรี่ สปา

• หลักสูตรการสอนทำาอาหารไทย

• มาสเตอร์คลาสสำาหรับไวน์และชีส

• คิดส์คลับ

• กิจกรรมกระชับมิตรสำาหรับครอบครัวของเจ้าของเรือและผู้ติดตาม

• มื้อค่ำาพิเศษเฉพาะเจ้าของเรือ

• กิจกรรมชิมอาหารอย่างมีระดับ

• ล่องเรือยอชท์

• ยอชท์ ฮอปส์

• บิ๊กบอยส์ทอยส์ (ของเล่นเด็กโต)

• การนำาเสนอเรื่องสำาคัญ

• งานเลี้ยงบาร์บีคิวบนชายหาดส่วนตัว

• งานเลี้ยงพิธีปิด KRSR

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สำาหรับซูเปอร์ยอชท์ประเภทเรือใบและเรือยนต์ขนาด 24 เมตร ขึ้นไป



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมงาน

   มีผู้เข้าร่วม 250 ราย 

   และเป็นผู้ที่มีฐานะดีและดีมาก มากกว่า 120 ราย

ข้อมูลลูกค้าวีไอพี

สัดส่วนผู้เข้าร่วมงาน  

32% เจ้าของธุรกิจและผู้มีฐานะดี 

25% เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์และผู้มีฐานะดีมาก 

17% ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการ 

10% เจ้าหน้าที่สื่อ 

8%  เจ้าของกะตะร๊อคส์วิลล่า 

8% อินฟลูเอนเซอร์ และคนมีชื่อเสียง

 การตลาดและการประชาสัมพันธ์

งานนี้นอกจากจะมีประโยชน์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางสังคมและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพบปะกันในเชิงธุรกิจแล้ว ยังมีศักยภาพในการสร้าง

มูลค่าการประชาสัมพันธ์และการตลาดได้มากกว่า 1,275,000 เหรียญสหรัฐ โดยหากนับตั้งแต่ปี 2559 งานนี้สามารถสร้างมูลค่าการตลาด

สะสมมาแล้วมากกว่า 4,200,000 เหรียญสหรัฐ

เป้าหมายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

850,000 เหรียญสหรัฐ

บทความที่เผยแพร่ผ่านสื่อชั้นนำา 

56

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคม 

มากกว่า 6 ล้าน

สร้างมูลค่าทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

1,275,000 เหรียญสหรัฐ

สื่อพันธมิตร

มากกว่า 20 ราย ในด้านการแล่นเรือยอชท์ - ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยวแบบคนมีระดับ - อสังหาริมทรัพย์

สื่อสำาหรับการประชาสัมพันธ์

Boat International - Robb Report - Yacht Style - Lifestyle Asia - 

Thailand Tatler และสื่อสำานักอื่นอีกมากมาย

5

สัดส่วนของผู้เข้าร่วม

งานแบ่งตามลักษณะ

ทางภูมิศาสตร์   

55% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

33% ยุโรป

8% อเมริกา 

4% ประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Previous Event Facts & Figures 

งานชุมนุมเรือยอชท์

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

รายการหนึ่ง

ของเอเชีย

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลการเช่าเหมาลำาเรือ



กำาหนดการจัดงาน KRSR 2565

วันที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 

15.30 – 18.30 น.   กิจกรรมแฮงค์เอ้าท์ที่กะตะร็อคส์ - สระว่ายน้ำา/ยิม/สปา/iAQUA

16.00 – 17.00 น.  ประสบการณ์การชิมอาหารหรูมีระดับ 

18.30 – 21.30 น.  งานเลี้ยงมื้อค่ำาสำาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

วันที่ 2 - ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 

09.00 – 10.00 น. ฝูงเรือซูเปอร์ยอชท์ - จัดแสดงเรือที่เข้าร่วมแบบเรียงแถวสำาหรับการถ่ายภาพของสื่อและภาพมุมสูงจากโดรน  

09.00 – 12.00 น. KRSR ฟลีทครูซ - แล่นเรือจากชมวิวอันงดงามไปตามชายฝั่งตะวันตก ของเกาะภูเก็ต

12.00 – 15.00 น. KRSR บรันช์รานเดวู - ในสถานที่จัดงานริมชายหาด

15.00 – 17.00 น. KRSR ฟลีทครูซ - แล่นเรือกลับไปยังกะตะร็อคส์

17.00 – 18.00 น. ประสบการณ์การชิมอาหารหรูมีระดับ 

วันที่ 3 - เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565

09.00 – 10.30 น. สื่อมวลชนรับประทานอาหารเช้า

12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 17.00 น. บิกบอยส์ทอยส์

15.00 – 19.00 น. ยอชท์ ฮอปส์

20.00 – 00.00 น. งานเลี้ยงพิธีปิด KRSR 

กิจกรรมต่อเนื่อง: วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 - การแข่งขันกะตะร็อคส์โป๊กเกอร์รัน

07.00 – 09.30 น. ช่วงสุดท้ายสำาหรับการลงทะเบียนกิจกรรมโป๊กเกอร์รันที่หน้างาน

09.30 – 10.00 น. ประชุมแนะนำากิจกรรมโป๊กเกอร์รัน

11.00 – 15.00 น. การแข่งขันกะตะร็อคส์โป๊กเกอร์รัน

15.00 - 19.00 น. งานเลี้ยงบาร์บีคิวโป๊กเกอร์รัน ที่กะตะร็อคส์

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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จัดบนรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว



กะตะร๊อคส์โป๊กเกอร์รัน 2565  

เป็นอีกครั้งที่กะตะร๊อคส์จะนำากิจกรรมโป๊กเกอร์รันที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกามาจัดแข่งขันที่ภูเก็ต หากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องไมอามี่ ไวซ์ คู่เดือดไมอามี่ อาจจะนึกภาพออก เพราะในกิจกรรมนี้

เราจะได้เห็นฉาก  เรือที่โลดแล่นด้วยความเร็ว กับผู้โดยสารลุคเท่ ๆ ที่ใส่แว่นครอบกันแดดสุดคูล

ตั้งแต่ที่เริ่มมีการจัดโป๊กเกอร์รันครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษที่ 1990s กิจกรรมก็เริ่มเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ทวีป และปัจจุบันนี้กะตะร็อคส์ก็กำาลังจะจัดการแข่งขันกะตะร็อคส์โป๊กเกอร์รัน 

(KRPR) นี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ที่ภูเก็ตในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

โป๊กเกอร์รันเป็นการแข่งขันกระชับมิตรโดยใช้เรือที่ต้องทำาเร็ว ในกิจกรรมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะแล่นเรือไปรอบ ๆ เกาะภูเก็ตเพื่อรับไพ่โป๊กเกอร์ 1 ใบจากสถานที่ที่กำาหนดทั้ง 5 จุดทั่วทั้งพื้นที่ของการแข่งขัน 

และเมื่อได้ไพ่โป๊กเกอร์ครบทั้ง 5 ใบแล้ว ผู้แข่งขันที่มีคะแนนไพ่ทั้ง 5 ใบสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้นการแข่งขันนี้จึงเป็นเกมของดวงล้วน ๆ

การแข่งขันกะตะร๊อคส์โป๊กเกอร์รันครั้งที่ 3 มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่กะตะร๊อคส์ เรือที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องแล่นไปรอบ ๆ เกาะในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อไปหยิบไพ่จากจุดที่กำาหนด ได้แก่ ซาน่า

บีชคลับ เดอะเพลย์ยาร์ด เกาะรังน้อย และบานาน่าบีช ก่อนที่จะกลับมายังกะตะร๊อคส์เพื่อรับไพ่ใบที่ 5 และเสื้อยืดโป๊กเกอร์รัน พร้อมเพลิดเพลินไปกับเบียร์ อาหารบาร์บีคิวฟรี

กัปตันของเรือที่ได้คะแนนไพ่โป๊กเกอร์รวมสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และชื่อของเขาจะถูกจารึกลงในถ้วยรางวัลประจำาปีของการแข่งขัน KRPR และจะได้รับสมนาคุณที่พักฟรี 2 คืนในวิลลาที่กะตะร๊อคส์

ในงานนี้จะมีการใช้กล้องและโดรนจำานวนมากในการถ่ายทำารอบเกาะ จึงถือเป็นโอกาสสำาคัญในการประชาสัมพันธ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูเก็ต ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมสวมใส่แว่นกันแดด

ที่คิดว่า  เท่ที่สุดมาร่วมงานด้วย

งานประชุมแนะนำากิจกรรม KRPR เริ่มเวลา 09.30 น. วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565

ผู้ชนะรางวัลในปี 2564

คุณแดน ไฟดอค – เจ้าของบริษัท อาร์จีเอฟ กรุ๊ป จำากัด ใน “คองคิวไบน์”

https://www.katarockspokerrun.com/ 
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กะตะร๊อคส์นำากิจกรรมโป๊กเกอร์รันที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกามาจัดแข่งขันที่ภูเก็ต



สถานที่จัดงาน - กะตะร๊อคส์  

กะตะร๊อคส์ ตั้งอยู่บนทะเลอันดามัน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบและสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นทั้งรีสอร์ทและที่พักส่วนตัวที่ใคร ๆ 

ก็ตกหลุมรักได้ไม่ยาก สกายพูลวิลล่าขนาด 1 2 3 และ 4 ห้องนอน ทั้ง 34 หลัง ถูกออกแบบมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือซูเปอร์ยอชท์ 

ตั้งอยู่รอบ ๆ พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่โปร่งโล่ง พร้อมห้องครัวแบบเปิดโล่ง และสระว่ายน้ำาส่วนตัวที่มีความยาวตั้งแต่ 7-14 เมตร รีสอร์ทหรู

แห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ต ซึ่งถือได้ว่ามีทำาเลที่ตั้งอยู่บนจุดหมายปลายทางที่เป็นชายหาดยอดนิยมสำาคัญของโลก และกะตะร๊อคส์ก็ได้

พัฒนาชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักมาแล้วในด้านความมีสไตล์ การออกแบบ และการบริการที่เป็นเลิศ กะตะร๊อคส์ถูกสร้างขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของซีอีโอ 

ริชาร์ด โป๊ป  กะตะร๊อคส์จึงสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งของภูเก็ตที่สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนได้ตลอดทั้งปี

รีสอร์ทริมทะเลแห่งนี้ตั้งอยู่บนแหลมเล็ก ๆ ระหว่างหาดกะตะและหาดกะตะน้อย และมีท่าเทียบเรือส่วนตัวไว้คอยบริการ ลูกค้าที่มาพักจะสามารถ

มองเห็น

วิวทะเลอันดามันได้จากระเบียงที่พักของรีสอร์ท โดยจะเห็นเรือซูเปอร์ยอชท์ค่อย ๆ ลอยลำาออกไปจากเกาะปูซึ่งอยู่ติดกัน

กะตะร๊อคส์ถูกออกแบบในทุกรายละเอียดด้วยความใส่ใจ  จึงทำาให้รีสอร์ทมากรางวัลแห่งนี้สามารถผสมผสานความลงตัวระหว่างบริการ

การรับรองแบบไทย

ไว้บนสถานที่ท่องเที่ยวทำาเลดีระดับโลกได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดเป็นโรงแรมชั้นนำาที่เจ้าของอย่างอินฟินิต ลักซัวรี่ มีความภาคภูมิใจ

อินฟินิต ลักซัวรี่ คือผู้นำาในอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลในสื่อสากล และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวในด้านการจัดการนวัตกรรม 

การออกแบบ และ สถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม รีสอร์ทได้รับรางวัลระดับสากล ด้านอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการรับรองมาแล้วมากกว่า 50 

รางวัล เช่น “รางวัลอพาร์ตเมนต์ ที่ดีที่สุดในโลก” ที่ใคร ๆ ก็อยากได้ จากงาน International Property Awards และรางวัล “โรงแรม 25 แห่ง

ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จาก Conde Nast Traveler

www.katarocks.com

www.infinite.luxury 

สถานที่จัดงาน - จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเรือซูเปอร์ยอชท์ โดยในแต่ละปีมีเรือซูเปอร์ยอชท์แล่นผ่านที่นี่มากกว่า 75 ลำา

ภูเก็ต เป็นทำาเลที่ดีเหมาะสำาหรับให้เรือยอชท์ที่เดินทางมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาแวะพัก เพื่อเยี่ยมชมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และผ่านเลยไปชมหมู่เกาะแปซิฟิก  เพราะภูเก็ตถือเป็นศูนย์เทียบเรือที่มีศักยภาพในการรองรับเรือยอชท์ขนาดใหญ่ที่เดินทางผ่านภูมิภาคนี้ได้ 

ด้วยบนเกาะนี้จากพื้นที่ระหว่างอ่าวปอแกรนด์ มารีน่า ไปจนถึงภูเก็ต ยอชท์ เฮเว่น มีท่าเทียบเรือมากกว่า 100 จุด ทั้งยังมีบริษัทชั้นน้ำาคอยให้

บริการเรือที่แล่นผ่านอีกมากมาย 

 

ด้วยจำานวนท่าเทียบเรือที่มีจำานวนมากขนาดนี้ และเมื่อเทียบศักยภาพในการรองรับในจุดอื่น ๆ จึงไม่แปลกที่ภูเก็ตจะกลายเป็นจุดหมายปลายทาง

สำาคัญสำาหรับเรือยอชท์ขนาดใหญ่ของเอเชีย  เนื่องจากไม่มีที่ใดอีกแล้วในเอเชีย ที่จะมีที่ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เท่าภูเก็ต

ภูเก็ตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การสร้าง

ความประทับใจแรกให้กับผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้มาก่อน  

ดังนั้นภูเก็ตจึงถือเป็นเมืองสำาคัญแก่การแนะนำาลูกค้ารายใหม่

ที่มีรายได้สูงพอที่จะเช่าเหมาลำาเรือยอชท์ แต่ยังไม่เคยลอง

สัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาก่อน

 

 www.phuket.com

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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รายการเปิดฤดูกาลการแล่นเรือยอชท์ในเอเชีย

POPULATION

535,725



เรือยอชท์ที่เข้าร่วมงาน 

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2562 ได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสำาคัญในวงการเรือยอชท์โลกที่เดินทางมายังเกาะภูเก็ต ผู้เข้าร่วมงานจึงมีตั้งแต่แบรนด์เรือยอชท์หรูชั้นนำา อู่ต่อเรือชื่อดัง 

ตัวแทนจำาหน่ายเรือยอชท์ที่คนทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และเจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์จำานวนหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาร่วมชุมนุมกันในงานเลี้ยงฉลองยาว 3 วัน เพื่อร่วมกิจกรรมรื่นเริง สร้างเครือข่าย 

และสานสัมพันธ์ระหว่างกัน

PREVIOUS PARTICIPATING YACHTS
MY Sapphire 51 m / 165 ft  Trinity Yachts  

MY Xanadu 34 m / 111.55 ft                         Moonen Shipyard

MY Nymphaea 33 m   Broward 

MY Blosson 32 m / 104 ft  Astondoa

SY Aphrodite 30 m / 98.4 ft   Vitters Shipyard 

SY Dallinghoo Schooner 29.6 m / 97 ft   S.A. Pritchard 

MY Sanook 24 m / 78 ft  Princess Yachts

Lobster Catamaran 24 m / 78 ft     Custom Build

MY Shangrila 24 m / 78 ft  Custom Build

Sunseeker Sports Yacht 74 23 m / 76 ft  Sunseeker 

MY Olympia 76 23 m / 75.4 ft  Motor Yacht 

SY Shahtoosh Warwick 75 22 m / 75 ft   Ferretti S.P.A Warwick Yachts 

Splo Chowa 22.5 m / 74 ft   Splo Yachts Design 

MY Ferretti 720 22 m / 72 ft  Ferretti Yachts 

MY Ferretti Yachts 720 22 m / 72 ft   Ferretti S.P.A 

Monte Carlo 86 22 m / 72ft  Monte Carlo Yachts 

Darling Monte Carlo  22 m / 72ft  Monte Carlo Yachts 

Aria Blue 21 m / 70 ft  Ferretti Yachts

Sunseeker Manhattan 66 21 m / 70 ft   Sunseeker Yachts 

MY Fara 20.73 m / 68 ft  Sunseeker 

MY Princess S65 21 m / 70 ft  Princess Yachts 

MY Princess F70 21 m / 70 ft  Princess Yachts 

Riviera 68 ‘Fat Boy’ 20.1 m / 65.9 ft

MY Cheoy Lee 66 (L’Oientale) 20 m / 65.5 ft   

Elegance yachts 64 19.94 m / 65.4 ft                       Elegance Yachts - Drettmann

MY Mayavee 60 19 m / 62.3 ft  Princess Yachts 

MY Princess 60 18 m / 60 ft  Princess Yachts 

Prestige 500 18 m / 59 ft  Prestige Yachts

Riviera 525 SUV 17.8 m / 58.3 ft  Riviera

MY Azmut 55 16.9 m / 55 ft  Azmut Yachts 

Splo Lotus15 16.08 m / 52.7 ft                        Splo Yachts Design

Lagoon Catamaran 16 m / 52.4 ft  Lagoon

SY Blue Moon 16 m / 52 ft  Lagoon 

MY Prestige 500 15 m / 49.2 ft  Princess Yachts 

SACS Rebel 47 14.1 m / 46.2 ft  SACS

Atari VI 12.4 m / 40 ft   Lee Marine 

SACS Strider 11 10.97 m / 36 ft  SACS

Technohull Sea DNA G6 10.3 m / 33.7 ft  Technohull

2022 to be confirmed

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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ต้อนรับแบรนด์ดังจากวงการแล่นเรือยอชท์ เช่น FEADSHIP และ ROYAL HUISMAN

เรือซูเปอร์ยอชท์ที่ยาวที่สุด - MY SAPPHIRE (51 เมตร)

เรือยอชท์ที่ร่วมจัดแสดงในงาน - 22 ลำา

เรือยอชท์ประเภทเรือยนต์ที่ร่วมจัดแสดง

ในงาน - 18 ลำา 

เรือยอชท์ประเภทเรือใบที่ร่วมจัดแสดง

ในงาน - 4 ลำา

เรือยอชท์สำาหรับการเช่าเหมาลำา

หรือจำาหน่าย - 18 ลำา

ความยาวเฉลี่ย - 28 เมตร



ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจในปี 2564 

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

พันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์

สื่อพันธมิตร

พันธมิตรที่เข้าร่วม

ผู้สนับสนุนร่วม

พันธมิตรผู้จัดหาสินค้าและบริการ

10

งานชุมนุมเรือยอชท์

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

รายการหนึ่ง

ของเอเชีย

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

สำาหรับซูเปอร์ยอชท์ประเภทเรือใบและเรือยนต์ขนาด 24 เมตร ขึ้นไป

เจ้าของงาน

ผู้สนับสนุนหลัก/สถานที่จัดงาน



รายการสิทธิประโยชน์

ระดับที่ 1 

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ 

ระดับที่ 2 

ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3

ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่างเป็น

ทางการ 

และสื่อพันธมิตร

สิทธิด้านการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในการสนับสนุน และสิทธิในการมีส่วนร่วมในชื่อ

สิทธิในการมีส่วนร่มในชื่อ ในลักษณะ “[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565 

นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มี

สิทธิในชื่อ ในลักษณะ ”[ชื่อผู้สนับสนุนร่วม] ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] 

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]”เพื่อการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในชื่อ ในลักษณะ “[ชื่อผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร] ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการ และสื่อพันธมิตร ของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2565 

นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]”เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในประเภทสินค้าหนึ่ง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรม มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

แสดงโลโก้ในทุกจุดที่มีการประชาสัมพันธ์ในงาน
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

โลโก้ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภาษณ์
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

โลโก้บนเสื้อโปโลงาน KRSR 2565 มี

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อและการประชาสัมพันธ์

โลโก้บนวัสดุทางการตลาดทุกรายการ - ก่อนและหลังงาน
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

สิทธิในการอ้างถึงความสัมพันธ์กับงานในแคมเปญประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทุกชนิด มี มี มี

ปรากฏอยู่ในเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงผังกิจกรรมของงาน (ทั้งสิ่งพิมพ์และผ่านสื่อดิจิตอล)
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

โลโก้บนเว็บไซต์ - ในหน้าแลนดิ้งเพจ หน้าประชาสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อสังคม และสื่ออื่น ๆ
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านอีเมล บล็อกโพสต์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของงาน KRSR 

เกือบทุกรูปแบบ เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิตอล เช่น ผ่านสื่อสังคม
มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

การกล่าวถึงและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมของกะตะร๊อคส์ (มีผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมมากกว่า 

120,000 คน) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้สนับสนุน

มี 

เด่นชัด

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

มี เด่นชัด

น้อยกว่า

รายการสิทธิประโยชน์

ระดับที่ 1 

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ 

ระดับที่ 2 

ผู้สนับสนุนร่วม

ระดับที่ 3

ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่างเป็น

ทางการ 

และสื่อพันธมิตร

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์และการส่งเสริมการขาย

สื่อประชาสัมพันธ์ในงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแจกสินค้าตัวอย่าง 

ในทุกกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมส่วนตัว
มี มี มี

โอกาสในการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ในถุงรวมของดีแก่เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์ที่มาร่วมงานทุกคน มี มี มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรเชิญวีไอพีเพื่อร่วมงาน KRSR - งานหลักและงานส่วนตัว X 20 X 5 X 2

บัตรเชิญเพื่อร่วมงาน KRSR - งานหลัก X 10 X 6 X 4

สิทธิในการเข้าพักห้องเพนต์เฮาส์ ภายใน 31 ตุลาคม 2566 (โดยมีบางวันที่ไม่ร่วมรายการ) X 2

สิทธิในการเข้าพักห้องสกายพูลวิลล่า ขนาด 2 ห้องนอน หรือเลือกรับสิทธิในการเข้าพักห้องเพนต์เฮาส์ 

1 คืน  ภายใน 31 ตุลาคม 2566 (โดยมีบางวันที่ไม่ร่วมรายการ)
X 3

สิทธิในการเข้าพักห้องโอเชียนพูลลอฟต์ ภายใน 31 ตุลาคม 2566 (โดยมีบางวันที่ไม่ร่วมรายการ) X 2

บัตรกำานัลมูลค่า 8,000 บาท (ใช้ครั้งเดียว) สำาหรับใช้บริการคลับเฮาส์ และอินฟินิท ลักซ์ชัวรี สปา X 4

Subject to change and sponsor requirement

แพ็คเกจสำาหรับพันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์และผู้

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับพันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์และผู้สนับสนุนภาค

อุตสาหกรรม ในการสนับสนุนตลาดตามระดับการสนับสนุน       

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ และสิทธิในการใช้พื้นที่รับรองแขก

ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

พันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์

• การใช้ชื่อ/โลโก้ของงานในการประชาสัมพันธ์ของตนเอง (เช่น 

“พันธมิตรเรือซูเปอร์ยอชท์อย่างเป็นทางการของงาน...”)

• การใช้โลโก้/ลิงค์ในหน้าเว็บของผู้สนับสนุน

• การใช้โลโก้ในหนังสือต้อนรับฉบับทางการ

• บัตรผ่านวีไอพี

• เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน

• โลโก้ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังของเวที/พื้นที่ที่สื่อจัด

สัมภาษณ์

ผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

• การใช้ชื่อ/โลโก้ของงานในการประชาสัมพันธ์ของตนเอง 

        (เช่น “ผู้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการของงาน...”)

• การใช้โลโก้/ลิงค์ในหน้าเว็บของผู้สนับสนุน

• การใช้โลโก้ในหนังสือต้อนรับฉบับทางการ

• บัตรผ่านวีไอพี

• เอกสารประชาสัมพันธ์ในงาน

• โลโก้ประชาสัมพันธ์แบรนด์บนฉากหลังของเวที/พื้นที่ที่สื่อจัด

สัมภาษณ์

พันธมิตรผู้สนับสนุนรายกิจกรรม

โอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมรื่นเริงอย่างน้อย 1 รายการ ตามปฏิทิน

กิจกรรม ของงาน KRSR ซึ่งได้แก่

• โป๊กเกอร์รัน

• บิ๊กบอยส์ทอยส์ และการแสดงสินค้าและบริการเพื่อการตลาดเชิง

ประสบการณ์

• การจัดประสบการณ์การชิมสินค้าที่ตอบโจทย์คนมีระดับ

• งานเลี้ยงปาร์ตี้ค็อกเทลในพิธีเปิด

• บรันช์รานเดวู

• กิจกรรมชมพระอาทิตย์ตกดิน

• งานเลี้ยงมื้อค่ำาสำาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ

• งานเลี้ยงพิธีปิด

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

11

จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานเลี้ยงเปิดฤดูกาลการเช่าเหมาลำาเรือ



สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์และ

การตลาด 
งาน KRSR สามารถสร้างพื้นที่ข่าวบนสื่อสากล สื่อภูมิภาค และสื่อท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

ทั้งทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล

โดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในงาน KRSR ประจำาปี 2565 จะครอบคลุมพื้นที่สื่อประเภท

ลักซ์ชัวรี ไลฟ์สไตล์ และซูเปอร์ยอชท์ เช่น

• Boat International, Robb Report, Spear’s, Asia Pacific Boating, Lifestyle Asia 

และสื่อสำานักอื่นอีกมากมาย

• การนำาเสนอด้วยคลิปวิดีโอก่อนและหลังงาน ตลอดจนคอนเทนต์พิเศษบนสื่อดิจิตอล

• การกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของเราในหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์

และสื่อต่าง ๆ

• การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฐานข้อมูลของผู้ที่มีฐานะดีมาก (UHNW)

เจ้าของเรือยอชท์ เจ้าของกะตะร๊อคส์ วิลล่า และผู้นำาธุรกิจ

• การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมระดับโลกซึ่งจะก่อให้เกิดการรับชม

• หลายล้านครั้ง

“ในงานที่ผ่าน ๆ มา เราได้สร้างผลงานไว้บนพื้นที่สื่อเป็นมูลค่ามากกว่า 1,275,000 เหรียญ

สหรัฐ และทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมสนับสนุนต่างได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ในปีนี้

เราพยายามที่จะตั้งเป้าหมายของเราให้สูงขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างปรากฏการณ์

บนสื่อ และจำานวนเรือยอชท์ที่เข้าร่วมงาน” คุณริชาร์ด โป๊ป ซีอีโอ ของอินฟินิต ลักซัวรี

 

สิทธิด้านการรับรองลูกค้า
 

งานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ กะตะร๊อคส์ 2563 ขอเสนอโอกาสที่หลากหลายสำาหรับผู้สนับสนุน

ในการรองรับและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าและผู้บริหารบนพื้นที่รีสอร์ท  ที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งของประเทศไทย

ผู้สนับสนุนงานจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้กับลูกค้าผ่านแพ็คเกจพิเศษสำาหรับ

กิจกรรม ดังนี้

งานเลี้ยงบาร์บีคิวสำาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

บรันช์รานเดวู 

ฟลีทครูซ 

การจัดประสบการณ์การชิมสินค้าที่ตอบโจทย์คนมีระดับ 

งานเลี้ยงมื้อค่ำาสำาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ 

งานเลี้ยงพิธีปิด

สิทธิด้านการตลาดเชิง

ประสบการณ์
ผู้สนับสนุนงานจะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงานชุมนุมเรือซูเปอร์ยอชท์ 

กะตะร๊อคส์ 2565 ซึ่งมีทั้ง

• บุคคลที่มีฐานะดีมาก

• บุคคลที่มีฐานะดี

• สื่อ

• บุคคลที่มีชื่อเสียง

• ผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหกรรม

• บุคลากรระดับสูงจากองค์กรใหญ่ในวงการสื่อและโฆษณา

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

จัดบนรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว

ผู้เข้าร่วมงาน  
32% เจ้าของธุรกิจและผู้มีฐานะดี 

25% เจ้าของเรือซูเปอร์ยอชท์และผู้มีฐานะดีมาก 

17% ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการ

10% เจ้าหน้าที่สื่อ

8%  เจ้าของกะตะร๊อคส์วิลล่า

8% อินฟลูเอนเซอร์และคนมีชื่อเสียง

Source: Previous Event Data



ผู้จัดงาน - อินฟินิต ลักซัวรี่

อินฟินิต ลักซัวรี่ เป็นหนึ่งในแบรนด์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจัดการรีสอร์ทชั้นนำาของไทย ซึ่งดำาเนินการภายใต้การกำากับดูแลของ

คณะบริหารที่มี ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีฐานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

อินฟินิต ลักซัวรี่ อยู่ภายใต้การนำาของซีอีโอ ริชาร์ด โป๊ป ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ในการพัฒนาและบริหารจัดการบริษัทก่อสร้าง

และบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งจนประสบความสำาเร็จอย่างมากมาแล้ว เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงอย่างในกรุงลอนดอน 

มาจนถึงเมืองภูเก็ตในปัจจุบันนี้ 

คุณริชาร์ด เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารที่เป็นที่รู้จักและนับถืออย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่คุณริชาร์ดบริหาร 

ตลอดจนบรรดากลุ่มบุคคลที่มีฐานะดีทั้งหลาย ประวัติและชื่อเสียงของคุณริชาร์ดในแวดวงธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่เป็นสองรองใคร

จากการบริหารกะตะร็อคส์จนประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลามนั้นทำาให้อินฟินิต ลักซัวรี่ สามารถยืนอยู่ในแถวหน้าและที่รู้จักโดยทั่วไปในวงการ

ว่าเป็น  คู่แข่งสำาคัญในโครงการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ตและภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งนับว่ามีนัยสำาคัญ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภูเก็ตก็ยังคงได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องว่าเป็นเมืองรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ

ในทวีปเอเชีย

ด้วยภูเก็ตมีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีชายหาดที่สวยงามตระการตา มีพื้นที่สำาหรับกิจกรรมนันทนาการ

จำานวนมาก และมีตลาดที่มีการเติบโตเต็มที่ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้หลายคนจึงคาดการณ์ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และรีสอร์ทระดับหรู

ในเกาะภูเก็ตจะได้ต้อนรับลูกค้าอีกจำานวนมากในอนาคต

www.infiniteluxury.com    

ติดต่อ

อินฟินิต ลักซัวรี่

c/o บริษัท กะตะร๊อคส์ จำากัด 

186/22 ถนนโคกโตนด

ตำาบลกะตะ อำาเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 83100

ประเทศไทย 

โทรศัพท์: +66 7637 0777

โทรสาร: +66 7637 0777

www.infiniteluxury.com  

www.katarockssuperyachtrendezvous.com

https://www.katarockspokerrun.com

คุณเดวิด ฟรอสต์ - ผู้อำานวยการโครงการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: david@infiniteluxury.com

 

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว 

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

Paul Poole - Managing Director  

(English Speaking) 

อีเมล: paul@paulpoole.co.th 

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

Udomporn Phanjindawan - Personal Assistant 

(Thai/English Speaking) 

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th 

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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จัดโดย อินฟินิต ลักซัวรี่            สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

บุคคลทรงอิทธิพลทั้งหลายจะได้มาร่วมสนุกสนานกันกับกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งบนบกและบนน้ำาตลอดระยะเวลา 3 วัน


