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ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

มิตซูบิชิ อิเลค็ทริค ตอกย า้ภาพลกัษณ์แบรนด ์ชูกลยทุธ ์สปอรต์ มารเ์กต็ต้ิง  
คว้าดีลครัง้ส าคญั ลุยสนับสนุน “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022”  

 

 
นายคุนิฮโิกะ เซะก ิผูบ้รหิาร และผูแ้ทนภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิก มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิ คอรป์เปอเรชัน่ 

 
มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิ บรษิทัผูผ้ลติและจ ำหน่ำยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้ำชัน้น ำระดบั

โลก รวมถงึระบบกลไกที่ใช้งำนในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เดนิแผนรุกกลยุทธ์สปอร์ต มำร์เก็ตติ้งครบวงจร 
ต่อยอดกำรสรำ้ง “แบรนด”์ ควำ้ดลีใหญ่ครัง้ส ำคญั ดว้ยกำรเป็นผูส้นับสนุนหลกัอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรแข่งขนั
ฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชำตอิำเซียน (ASEAN  Football Federation Championship) ที่จะเริม่แข่งขนัปลำยปีนี้ 
ภำยใต้ชื่อ “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” (เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คพั 2022) ชูแท็กไลน์ 
“Together, we can build better ถ้ำร่วมมอืกนั เรำกส็ำมำรถสร้ำงสรรค์สิง่ที่ดกีว่ำได้” หล่อหลอมควำมผูกพนั
ในแบรนดผ์่ำนไลฟ์สไตลข์องผูค้น 

 
โดย นำยคุนิฮิโกะ เซะกิ ผู้บริหำร และผู้แทนภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก มิตซูบิชิ อิเล็คทริค           

คอรป์เปอเรชัน่ เผยว่ำ “เป้าหมายของมติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิในทุกวนันี้ คอื การจดัหาโซลูชนัส าหรบัความท้าทาย
ทางสงัคม (Social Challenges) ผ่านธุรกจิของเรา เพือ่เขา้ไปมสีว่นร่วมในการสรา้งสงัคมทีส่ดใส และยัง่ยนืมาก
ขึ้น ผ่านเทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ทีเ่ราจดัจ าหน่ายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และทัว่โลก ดงันัน้การได้เซ็น
สญัญาเป็นผู้สนับสนุนหลกัรายใหม่อย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชาตอิาเซียน หรอื 
AFF Championship ครัง้ที ่14 ทีจ่ะมขีึน้ระหว่างวนัที ่20 ธนัวาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 เรามคีวามยนิดใีน
การเปิดศกัราชครัง้ใหม่ดว้ยแคมเปญการตลาด ทีม่าพรอ้มแทก็ไลน์ “Together, we can build better ถา้ร่วมมอื
กนั เรากส็ามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่กีว่าได้” ซึง่เป็นการต่อยอดจากปณิธานของมติซูบชิิ อเิลค็ทรคิ ในการกระชบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้ล่น แฟนๆ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน เพือ่ปลูกฝังความเป็นน ้ าหนึง่ใจเดยีวกนัในการ



 

 

 

 

2 

 

แขง่ขนัทีย่ิง่ใหญ่ และประสบความส าเรจ็อย่างสงู น าไปสูก่ารยกระดบัฟุตบอลในภูมภิาคอาเซยีน  และยงัเป็นอกี
ก้าวส าคัญทีน่่าตืน่เต้นและท้าทายส าหรับมิตซูบิชิ อิเล็คทริคในการใช้  “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” โดยเฉพาะ 
“ฟุตบอล” ซึง่เป็นกฬีาสากลทีส่ามารถเขา้ถงึผู้คนทัว่โลกได้ทุกเพศ ทุกวยั ทุกภาษา เป็นธงชยัน าไปสู่การต่อ
ยอดจากแฟนคลับฟุตบอลให้กลายเป็นแฟนแบรนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราทีม่ีหลากหลายกลุ่ม 
ครอบคลุมตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ไปจนถงึอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม และเชงิพาณิชย ์   

โดยไดม้กีารวางแผนกลยุทธก์ารตลาดแบบครบวงจร ในการหล่อหลอมความผกูพนัระหว่างแบรนด์ 
“มิตซูบิชิ อิเล็คทริค” กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ในระยะยาวผ่านกิจกรรมการแข่งขนั “AFF Mitsubishi 
Electric Cup 2022” ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งโอกาสในการรบัรูต้่อแบรนด ์(Brand Visibility) การสรา้งประสบการณ์
ทีด่ีร่วมกันกับแบรนด์ (Brand Engagement) โดยเฉพาะกับการสร้างประเด็นให้เป็นทีก่ล่าวถึงแพร่หลาย 
(Brand Talk) ทีท่ าให้แบรนด์เขา้ไปอยู่ในกระแสความสนใจของผู้บรโิภค เป็นต้น เพือ่ต่อยอดการขยายธุรกจิ 
เกิดความผูกพันในแบรนด์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บริการ และเทคโนโลยีทีห่ลากหลายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ใหเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็”   

 
กลยุทธ์สปอรต์ มำรเ์กต็ติ้งที ่มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิ น ำมำใชต้่อยอดกำรสรำ้งแบรนด์ ในฐำนะผูส้นับสนุน

หลกัอย่ำงเป็นทำงกำร ครัง้นี้  ไดแ้ก่ 
• เพิม่กำรรบัรู ้และกำรมองเหน็แบรนด ์ผ่ำนแพลตฟอรม์กำรตลำดต่ำง ๆ ทัว่ทัง้ภูมภิำคอำเซยีน ให้

มคีวำมหลำกหลำย อำทิ กำรติดตัง้สญัลกัษณ์ของแบรนด์ และจดัวำงผลิตภณัฑ์ทัง้ในและนอก
สนำมในทุกสนำมกฬีำทีม่กีำรจดักจิกรรมกำรแข่งขนั รวมถงึบนแพลตฟอรม์สื่อต่ำง ๆ รวมถงึกำร
ออกอำกำศทำงโทรทศัน์ และช่องทำงโซเชยีลมเีดยี 

• เพิม่กำรมสี่วนร่วมของแฟนบอล ดว้ยกำรสนับสนุนรำงวลัผูเ้ล่นทรงคุณค่ำ (MVP) ของกำรแข่งขนั 
จะมกีำรประกำศรำงวลันี้เมื่อสิน้สุดกำรแข่งขนัแก่ผูเ้ล่น ซึ่งท ำกำรโหวตโดยเจำ้หน้ำทีก่ำรแข่งขนัที่
ทรงคุณค่ำ และมอีทิธพิลมำกทีสุ่ดในทมีตลอดกำรแขง่ขนั 

• มุ่งเน้นกำรสรำ้ง Brand Engagement ผ่ำนกจิกรรม CSR อำท ิคลนิิกฟุตบอลส ำหรบัเยำวชน เพือ่
สร้ำงแรงบนัดำลใจ ให้เยำวชนเหล่ำนี้ได้ไล่ตำมควำมฝัน และมุ่งมัน่ในกำรต่อยอดไปสู่กำรเป็น      
ผูเ้ล่นระดบัชำตใินอนำคต โดยคลนิิกฟุตบอลส ำหรบัเยำวชนน้ีจะจดัขึน้โดยผกูกบักจิกรรมเชญิถ้วย
อำเซยีนคพัของแทไ้ปจดัแสดง หรอื Trophy Tour ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย, สงิคโปร,์ มำเลเซยี, 
เวยีดนำม และอนิโดนีเซยี นอกจำกนี้เยำวชนทีม่คีวำมโดดเด่นจำกทัว่ภูมภิำค จะไดร้บัสทิธิใ์นกำร
เป็น Player Escort Program ในระหว่ำงเกมสก์ำรแขง่ขนั พรอ้มประสบกำรณ์พเิศษทีจ่ะไดใ้กล้ชดิ
และพบกบัเหล่ำฮโีรน่กัเตะทมีชำตอิกีดว้ย 

• นอกจำกนี้ยงัมกีำรใช้แพลตฟอร์มดิจทิลัของมติซูบชิ ิอเิล็คทรคิ ในกำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหว
ของแต่ละกจิกรรมผ่ำนทำงเวบ็ไซตแ์ละโซเชยีลมเีดยีทีม่อียู่ทัว่โลกอกีดว้ย  
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“จากความร่วมมอืทีย่อดเยีย่มและลงตวัระหว่าง มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิ สหพนัธฟุ์ตบอลอาเซยีน (AFF) 
และสปอร์ตไฟว์ (SPORTFIVE) ผู้ดูแลลิขสทิธิ์การจดัการแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน  “AFF Mitsubishi 
Electric Cup 2022” ไม่เพยีงช่วยยกระดบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์มติซูบิชิ อเิล็คทรคิ ให้มคีวามโดดเด่น และ
ชดัเจนไปทัว่โลก แต่ยงัช่วยสนับสนุนการพฒันาฟุตบอลระดบัภูมภิาคอาเซียน เพราะเรารูว้่ากฬีาคอืส่วนหนึง่
ในการใชช้วีติทีช่่วยน าความตืน่เต้นและความสุขมาสูผู่ค้นมากมายในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้พวกเรา มติซูบชิ ิ
อเิลค็ทรคิ มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึง่ในการมอบความสุขนี้ใหก้บัแฟนบอล  และแทบจะอดใจรอ
ไม่ไหวกบัการแขง่ขนัแมตชแ์รกทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัที ่20 ธนัวาคมนี้” นำยคุนิฮโิกะ เซะก ิกล่ำวทิง้ทำ้ย   

 

  
ภาพบรรยากาศในการจบัฉลากแบ่งสาย AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (เอเอฟเอฟ มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิ คพั 2022) 

 
ฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชำตอิำเซียน เป็นกำรแข่งขนัที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของอำเซียน 

ซึ่งจดัขึน้ทุก ๆ 2 ปี ซึ่งในกำรแข่งขนัก่อนหน้ำนี้ มติซูบชิ ิอเิลค็ทรคิไดเ้ขำ้ร่วมสนับสนุนในฐำนะ Co-sponsor 
ดงันัน้ “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022” จงึเป็นปีแรกของกำรเข้ำร่วมในฐำนะผู้สนับสนุนหลกัอย่ำงเป็น
ทำงกำร โดยทมีชำตชิุดใหญ่ จำก 11 ประเทศ ทีเ่ขำ้ร่วม ประกอบดว้ย ไทย, บรไูน, กมัพชูำ, อนิโดนีเซยี, ลำว, 
มำเลเซยี, เมยีนมำ, ตมิอรต์ะวนัออก, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร ์และ เวยีดนำมตำมสถติผิูช้นะเลศิฟุตบอลชงิแชมป์
แห่งชำตอิำเซยีน 13 ครัง้ทีผ่่ำนมำ มทีมีชนะเลศิเพยีง 4 ชำต ิคอื ไทย 6 ครัง้ สงิคโปร ์4 ครัง้ เวยีดนำม 2 ครัง้ 
และมำเลเซยี 1 ครัง้  
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