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สนทนากับผู้บริหารคนใหม่ของ MAN Asia Pacific ภายใต้แนวความคิด

การจัดการด้านการตลาดใหม่ MAN-Simply #1

แวะไปเยี่ยมโรงงานผลิตแท๊งค์คุณภาพระดับโลก T-BELCO

Asian Trucker เดินทางไปสัมผัสกับอาณาจักร DICV ที่

เมืองเชนไน อินเดีย

พบกับยานพาหนะแห่งอนาคต สุดยอดนวัตกรรมใหม่

จาก Scania

คุยกับแม่ทัพหญิง หัวเรือใหญ่ของ KAF และ JTL

สนทนากับผู้บริหารของ Hydroquip ตัวแทนจำาหน่ายอุปกรณ์พิเศษ

หลากหลายสำาหรับรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และรถพิเศษ



ภาคขนส่งยังคงเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่หวือหวา 
ท่ามกลางกระแสคำาพูดที่ว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดี และปีหน้าต้อง
ระมัดระวังเพราะอาจจะแย่กว่าปีนี้

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไป ที่สำาคัญคือทุก
ย่างก้าวนั้นต้องเดินไปอย่างระมัดระวัง ข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการดำาเนินธุรกิจ การวางแผน
รองรับอนาคตเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นการคาดการณ์
โดยใช้ข้อมูลรอบด้าน

มีธุรกิจหลากหลายเกี่ยวข้องกับภาคขนส่ง แต่ดูเหมือนว่าการขนส่ง
ที่รองรับการเติบโตของธุรกิจ Online และ Market place ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ใช้รถขนส่งขนาดเล็กขับเคลื่อนจะยังเติบโตต่อเนื่อง ยังคงมีผู้
เล่นรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด 

ในฝั่งรถบรรทุกขนาดกลางจนถึงใหญ่นั้นยังคงมีการแข่งขันกันใน
ฝั่งผู้ผลิตเพื่อจะสามารถก้าวไปสู่ยอดขายที่ตั้งเป้ากันไว้ให้ได้ ใน
ส่วนของรถบัส สำาหรับมินิบัสที่ก่อร่างสร้างแนวทางกันมาอย่างดีใน
รัฐบาลที่ผ่านมากลับมาเจออุปสรรคเข้าจากความไม่แน่นอนของ
ภาครัฐทำาเอาหลายบริษัทที่เตรียมการในเรื่องนี้กันมาอย่างดีต้อง
ปวดหัวกันไป

ภาคขนส่งจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในมุมมองของ Asian Trucker 
คือ ภาครัฐต้องมีความชัดเจนในการทำางาน โปร่งใส การออ
กกฏหมายต่างๆ ต้องชัดเจน บังคับใช้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม 
ถูกต้อง ซึ่งสำาคัญมาก

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่

FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.co.th 

www.asiantrucker.com

Editor’s Note
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MAN-Simply #1

จัดระเบียบร่างกายใหม่ 

เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Be closer to our customer and our market

New Sale Areas

APAC
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Head of Area Asia Pacific
Mr.Thilo Halter

“ความสำาเร็จ ไม่ใช่สิ่งที่เรา
ให้ความสำาคัญที่สุด สิ่งที่เรา
ให้ความสำาคัญที่สุดคือลูกค้า
ของเรา ความต้องการของลูกค้า 
นี่คือสิ่งสำาคัญที่อยู่เบื้องหลัง 
MAN-Simply#1” 
Mr. Thilo 
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สินค้าของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) กับตลาดประเทศไทย 

ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ผ่านมา MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ดำาเนิน

การทางการตลาดผ่านทางผู้นำาเข้า ถึงแม้ว่าสำานักงาน

ของ Man Truck & Bus Asia Pacific Co.,LTD. จะตั้ง

อยู่ที่กรุงเทพฯ ก็ตามที 

ปลายปีนี้ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) มีการปรับเปลี่ยนการ

ดำาเนินการด้านการตลาดของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ใหม่เพื่อความสะดวกและความมีประสิทธิภาพ

ในการดำาเนินการด้านการตลาด เพื่อที่จะสามารถ

เข้าถึงลูกค้าได้ดีข้ึน ใกล้ชิดมากข้ึน ภายใต้แนวความคิด 

MAN-Simply#1 ลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง

ในโซนใหม่นี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม APAC 

หรือ Asia Pacific ซึ่งมีกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้

ถึงสิบกว่าประเทศ นับเป็นพื้นที่ทางด้านการขายที่มี

ขนาดใหญ่ของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ในกลุ่ม APAC 

นี้ มีทั้งในส่วนของ Importer ซึ่งประกอบไปด้วย 

Australia, New Zealand, Singapore, Philippines, 

Indonesia, Vietnam, Taiwan, New Caledonia, 

Myanmar and Laos  และส่วนที่ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ทำาตลาดเอง เช่น China, Korea and Malaysia 

เอเซียน ทรัคเกอร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสนทนากับ 

Mr. Thilo Halter ผู้ซึ่งจะเข้ามาดูแลในส่วนของพื้นที่ 

APAC โดยดำารงตำาแหน่ง President / Managing 

Director Head Of Area Pacific ซึ่งถือเป็นตำาแหน่งที่

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่การตลาดของกลุ่ม 

APAC นั้นมีขนาดใหญ่ มีทิศทางแนวโน้มที่จะเติบโต

ได้ดี

Mr. Thilo อธิบายภาพรวมในการจัดกลุ่มพื้นที่

ทางการตลาดใหม่ให้ฟัง โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่ 

APAC ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของ 

Mr. Thilo สำาหรับพื้นที่อื่นๆ อาทิ ในยุโรปที่ถูกแบ่ง

เป็น ยุโรปส่วนกลาง, ยุโรปเหนือและตะวันออก, 

ยุโรปใต้และตะวันตก Mr. Thilo กล่าวว่าสำาหรับ

ตลาดในยุโรปนั้นปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงน้อย 

ยอดขายในแต่ละปีค่อนข้างนิ่ง แตกต่างกับตลาด

ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโต

ได้ดีในอนาคต การจัดพื้นที่การตลาดใหม่ทำาให้ MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) รู้ว่าควรจะให้ความสำาคัญกับแต่ละพื้นที่

อย่างไร จะเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละพื้นที่ทางการตลาดที่ 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) มีอยู่อย่างไร เพื่อพัฒนาให้ MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สำาหรับตลาดประเทศไทย Mr. Thilo กล่าวว่าไม่ใช่ทุก

คนที่จะรู้จักแบรนด์และสินค้าของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

หรือรู้จักแต่ก็ไม่ได้รู้จักดี รวมทั้งเข้าใจในความเป็น 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ทั้งหมด เป็นหน้าที่ของ MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) ที่จะต้องสื่อสารให้ตลาดรับรู้และเข้าใจ 

ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั้งกลุ่ม APAC ซึ่ง

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) นับเป็นผู้ผลิต
รายแรกของโลกที่ได้นำาเสนอยานยนต์
ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน
เป็นคันแรกของโลก ที่มีการใช้ระบบ
หัวฉีดนำ้ามันเชื้อเพลิง รวมไปถึงการ
สร้างสรรค์แชสซีย์รถบัสในแบบชานตำ่า 
หรือ Low Base 

ตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตรถเพื่อการ
พาณิชย์ในปี 1915 ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ MAN 
(เอ็ม เอ เอ็น) ได้รับการพัฒนามา
โดยตลอดมุ่งสู่ความมีคุณภาพสูงสุด 
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองการ
ใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Truck 
หรือ Bus

MAN-Simply #1
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ตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตรถเพื่อการ

พาณิชย์ในปี 1915 ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ได้รับการ

พัฒนามาโดยตลอดมุ่งสู่ความ

มีคุณภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถ

ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย

ของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ไม่ว่าจะเป็น Truck หรือ Bus



เป็นภาระกิจแรกๆ ที่สำาคัญที่ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ต้อง

สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับลูกค้าของ 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น)

ที่ผ่านมา Mr. Thilo ดูแลตลาดจีน, เกาหลี ซึ่งทั้ง

สองตลาดมีความแตกต่างกันมากทั้งขนาดพื้นที่ 

วัฒนธรรม รูปแบบวิธีคิด แต่ก็สามารถประสบความ

สำาเร็จสามารถนำาพา MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ให้เติบโต

ได้ดีทั้งสองตลาด จนมาถึงความท้าทายครั้งใหม่นี้ที่

ต้องบริหารจัดการความแตกต่างของตลาดในประเทศ

ต่างๆ ในกลุ่ม APAC ที่มีมากถึงสิบกว่าประเทศ รวม

ทั้งแต่ละประเทศมีตลาดที่แตกต่างกันอย่างมาก 

ยกตัวอย่างระหว่างออสเตรเลียกับไทย หรือแม้ไทย

กับมาเลเซียที่อยู่ติดกันก็ยังมีความแตกต่างกันในรูป

แบบของตลาด 

โจทย์ที่ดูยากนี้ Mr. Thilo กลับมองเป็นความท้าทาย 

สำานักงานของ MAN Truck & Bus Asia Pacific 

Co.,LTD. ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมการ

ทำางาน มีผู้คนจากประเทศต่างๆ ทั่ว APAC มาทำางาน

ร่วมกัน ทำาให้สามารถแชร์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา 

รวมไปถึงความล้มเหลวและความสำาเร็จของแต่ละ

ตลาดร่วมกันได้ เพื่อแก้ไขพัฒนาและสร้างแนวทาง

ของแต่ละตลาดขึ้นมา แน่นอนว่าความสำาเร็จนั้นไม่

สามารถเกิดขึ้นในเร็ววันได้ แต่ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ก็

มองเห็นทิศทางและศักยภาพของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ที่จะเติบโตในตลาด APAC ได้

Mr. Thilo อธิบายให้ฟังว่าตลาดในยุโรปนั้นยอดขาย

ของรถ Truck และ Bus ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีจำานวนที่

ไม่ขยับหรือโตมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะ

ที่ทางฝั่ง APAC นั้นยังมีขีดความสามารถที่จะโตได้อีก

มาก แต่นี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น เอเซี่ยน ทรัคเกอร์

เชื่อว่ายังไม่อาจคาดการณ์อะไรได้ชัดเจนนัก เพราะ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันเป็น

อย่างดีว่ากำาลังเผชิญหน้าอยู่กับหลายเรื่อง ซึ่งทาง 

Mr. Thilo เองก็ดูเหมือนจะรับรู้ถึงอุปสรรคหลายอย่าง

ที่ต้องบริหารจัดการกับการตลาดของ MAN (เอ็ม เอ 

เอ็น) ทั้งในไทยและประเทศอื่นๆ ใน APAC 

แนวความคิดในการบริหารจัดการทางด้านการตลาด

ของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) คือ MAN-Simply #1 ซึ่ง

กลยุทธ์ที่วางไว้คือเข้าไปใกล้ชิดลูกค้า เข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้เข้าใจทั้งความ

ต้องการของลูกค้าและตลาดที่แท้จริง สามารถดำาเนิน

การตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ หรือพูดสั้นๆ คือการทำาให้ลูกค้า

พึงพอใจนั่นเอง Mr. Thilo อธิบายว่า MAN-Simply#1 

มิใช่ทำาแต่เฉพาะให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น ในขณะ

เดียวกันพนักงานของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ก็ต้องมี

ความพึงพอใจในงานที่ทำาด้วย เพื่อที่จะสามารถ

ทำางานได้ดี เพื่อจะทำาให้ลูกค้ามีความสุข เพราะเมื่อ

ลูกค้ามีความสุข สุดท้ายแล้วยอดขายที่ดีจะตามมา  

Mr. Thilo อธิบายว่าการเป็นอันดับหนึ่งใน APAC 

นั้น ที่หนึ่งในความหมายของเขา ไม่ได้มีความหมาย

เชิงเดี่ยวเฉพาะแต่เรื่องของยอดขายอย่างเดียว แต่

หมายถึงเป็นที่หนึ่งในความพึงพอใจของลูกค้า เข้าไป

เป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า แน่นอนว่าการจะเป็น

เช่นนั้นได้คือการมีสินค้าที่มีคุณภาพ งานบริการที่

เชื่อถือได้ ซึ่งสำาคัญมาก MAN (เอ็ม เอ เอ็น) อยาก

จะให้ลูกค้าของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) บอกต่อกันไป

ว่าสินค้าและบริการของ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) เป็น

สิ่งที่ยอดเยี่ยม เมื่อลูกค้าที่ใช้สินค้าของ MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) เชื่อมั่นและบอกต่อๆ กันไปปริมาณของ

ลูกค้าจะเพิ่มขึ้น 
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“ความสำาเร็จ ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำาคัญที่สุด สิ่ง

ที่เราให้ความสำาคัญที่สุดคือลูกค้าของเรา ความ

ต้องการของลูกค้า นี่คือสิ่งสำาคัญที่อยู่เบื้องหลัง 

MAN-Simply#1” Mr. Thilo กล่าว

เราถามถึงตลาดในประเทศไทย Mr. Thilo กล่าวว่า ใน

อนาคตสำาหรับตลาดประเทศไทย MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ต้องการที่จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆ หรือขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

ในกลุ่มของรถบรรทุกจากยุโรป ซึ่งนั่นไม่ใช่งานที่ง่าย 

แต่ก็เป็นความท้าทาย Mr. Thilo บอกว่าสินค้าจาก

ยุโรปมีคุณภาพในระดับที่ใกล้เคียงกันมาก ความแตก

ต่างเพียงแค่นิดเดียวสามารถนำามาซึ่งความสำาเร็จได้ 

แน่นอนว่า MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ต้องสร้างความแตก

ต่างนั้นให้เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่งานง่าย

เมื่อมองตลาดของประเทศไทยในส่วนของกลุ่มรถจาก

ยุโรป กลุ่มผู้นำามีความได้เปรียบในหลายเรื่อง แต่ Mr. 

Thilo มองว่านี่เป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งตัวของเขาเองและ

ทีมงาน ในการทำางานเพื่อนำาพา MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ไปสู้เป้าหมายที่ตั้งไว้  

Mr. Thilo กล่าวว่า MAN (เอ็ม เอ เอ็น) มีแผนและ

เตรียมความพร้อมสำาหรับเรื่องนี้แล้ว ซึ่งคงจะยัง

บอกตอนนี้ไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ที่ชัดเจนคือการ

จัดการเรื่องสำาคัญๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าของ 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) อาทิ จะมีการสร้างสถานที่จัด

เก็บอะไหล่เพื่อตอบสนองงานบริการ รวมไปถึงใน

เรื่องของการเพิ่มตัวแทนจำาหน่าย ซึ่ง MAN (เอ็ม เอ 

เอ็น) จะไม่เน้นที่ปริมาณ แต่จะให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพที่จะสามารถให้บริการกับลูกค้าของ MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ซึ่งต้องทำางาน

กับ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) อย่างใกล้ชิดในการร่วมกัน

พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อส่งมอบสินค้าและงานบริการ

คุณภาพสู่ลูกค้า Mr. Thilo กล่าว่าลูกค้าไม่ต้อง

กังวลในอนาคตอันใกล้นี้จะมี Service Network 

เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน 

สิ่งนี้ถือเป็นการบ้านข้อสำาคัญที่ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

ต้องจัดการเพื่อขจัดความกังวลของลูกค้าออกไป

เป็นธรรมดาเมื่อลงมือทำางานอะไร จำาเป็นที่จะต้อง

วางเป้าหมายและความสำาเร็จไว้ เพื่อเป็นแนวทาง 

ทิศทางในการมุ่งไปสู่จุดนั้น ส่วนจะทำาได้หรือ

ทำาได้ใกล้เคียงเป้าหมายแค่ไหน นั่นคงเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง คงไม่มีนักกีฬาคนไหนลงแข่งในสนามโดยไม่

ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นที่หนึ่งหรือเพื่อคว้าชัยชนะมา

ให้ได้ Mr. Thilo กล่าวว่าภายในสามปีนับจากนี้ไป 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) ตั้งเป้าว่าจะขยับขึ้นมาเป็นผู้นำา

ในกลุ่มยุโรป

 

การจัดพื้นที่การตลาดใหม่ทำาให้ 

MAN (เอ็ม เอ เอ็น) รู้ว่าควรจะให้ความสำาคัญ

กับแต่ละพื้นที่อย่างไร จะเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละ

พื้นที่ทางการตลาดที่ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) มีอยู่

อย่างไร เพื่อพัฒนาให้ MAN (เอ็ม เอ เอ็น) 

สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณประชุม ภาคภพ

คุณณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ
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ในอดีต T-BELCO เริ่มต้นทำาแท๊งค์ด้วยวัสดุเหล็กต่อมาเมื่อรูปแบบของความนิยมในการใช้งานปรับ
เปลี่ยนไปสู่วัสดุรูปแบบใหม่มาเป็นอะลูมิเนียม T-BELCO คือบริษัทผู้ผลิตคนไทยเจ้าแรกและอาจจะนับ
เป็นเจ้าเดียวก็ว่าได้ที่ผลิตงานแท๊งค์ด้วยอะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานสูงระดับสากลเทียบเท่าสินค้าชั้นนำา
จากต่างประเทศ 

ที่โรงงานของ T-BELCO คุณประชุม ภาคภพ และ คุณณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ สองผู้บริหารสองรุ่น นั่งสนทนา
กับเอเซี่ยน ทรัคเกอร์ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับT-BELCO แน่นอนว่าเวลาสั้นๆ ประมาณชั่วโมงเศษๆ คงไม่
สามารถที่เข้าใจถึง T-BELCO ได้อย่างถ่องแท้ แต่ก็เพียงพอที่จะทำาให้เข้าใจถึงภาพรวมของ T-BELCO 
ได้รับฟังแนวความคิดในการทำางานสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นฝีมือของคน
ไทยที่สามารถต่อสู้กับสินค้าชั้นนำาในประเภทเดียวกันจากต่างประเทศได้สบายๆ เป็นเรื่องที่เราในฐานะที่
เป็นคนไทยย่อมจะต้องรู้สึกดีร่วมไปด้วย

T-BELCO / ที-เบลโก้T-BELCO / ที-เบลโก้

โรงงานผลิตของที-เบลโก้มีขีดความสามารถที่จะผลิตสินค้าได้หลาก
หลาย แต่งานที่ออกจากสายการผลิตมากที่สุดคืองานแท๊งค์ (Tank) 
สำาหรับบรรจุของเหลวหลากรูปแบบ ในปัจจุบันสินค้าที่ได้รับการสั่งต่อ
มากที่สุดคือ แท๊งค์อะลูมิเนียมสำาหรับงานขนส่งนำ้ามัน
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“ผมเป็นคนชอบเรียนรู้ สนุกกับการทำางาน ชอบแก้ปัญหา”
คุณประชุม ภาคภพ กล่าว

เริ่มต้นจากอู่เล็กๆ 

คุณประชุม ภาคภพ ผู้ก่อตั้งT-BELCO ย้อนเวลาเล่าถึงที่มาที่ไป
ของT-BELCOให้ฟัง ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเด็กฝึกงานในอู่เล็กๆ ก่อน
เดินทางไปทำางานต่างประเทศได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับงาน
เชื่อม งานไฟฟ้า งานวิศวกรรมต่างๆ จากบริษัทที่เข้าไปทำางาน 
โดยชาวต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้ จากความสนใจส่วนตัว ความรักทุ่มเทในการทำางาน ใฝ่เรียน
รู้ เมื่อเดินทางกลับมาเมืองไทย สิ่งที่คุณประชุมนำาติดตัวกลับมา
ด้วยคือปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งต่อมาสิ่งเหล่านี้ได้เป็น
พื้นฐานสำาคัญในการทำางานก่อร่างสร้างธุรกิจ ผลิตสินค้าที่มี
มาตรฐานได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างสูงภายใต้แบรนด์
สินค้า T-BELCO

หลังจากใช้ชีวิตการทำางานอยู่ต่างประเทศราวเก้าปีจึงเดินทาง

กลับเมืองไทย ทำางานอื่นๆ ก่อนที่จะมาเปิดอู่เล็กๆ วันหนึ่ง
รับงานต่อรถบรรทุกดัมพ์ให้กับน้องสาว ซึ่งคุณประชุมบอกว่า
เวลาตนเองทำางานอะไรจะเริ่มจากการออกแบบคำาณวนหาค่า
ความถูกต้องที่ได้มาตรฐานเสมอ เมื่อไปเห็นงานรถดัมพ์ทั่วไป
ในสมัยนั้นแล้วรู้ว่าไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย จึงได้
ออกแบบงานในแบบของตนเองขึ้นมาใหม่ มีการคำาณวนค่า
ต่างๆ ทางวิศวกรรมเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คำานึงถึงความปลอดภัย ดัมพ์ของคุณประชุมสามารถยกเทครั้ง
เดียวสิ่งของที่อยู่ด้านท้ายสามารถไหลลงหมดได้โดยไม่ต้อง
ขยับรถเพื่อเขย่าให้สิ่งของไหลออก ปรากฏว่าเมื่อทำาออกไปใช้
งานมีคนเห็นและชื่นชอบทำาให้มีคำาสั่งต่อเข้ามาจำานวนมาก 

คุณภาพของสินค้า นำามาซึ่งความหลากหลายของสินค้า จนใน
วันหนึ่งมีงานแท๊งค์นำ้าเข้ามา เมื่อส่งงานให้ลูกค้าออกไป สินค้า
ประเภทแท๊งค์เริ่มมีเข้ามาผสมมากขึ้น จนแท๊งค์กลายเป็นงาน
หลัก งานเติบโตตามลำาดับในเวลาต่อมา ทำาให้มีความจำาเป็นที่
จะต้องจัดการเรื่องระบบภาษีต่างๆ ให้ถูกต้อง จึงได้จดทะเบียน
เป็นรูปของบริษัทขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าที-เบลโก้ (T-BELCO) โดย

“สำาหรับ T-BELCO อะไรที่เราลงทุนให้ลูกค้า คุ้มค่าเสมอ ถึงแม้ว่าเรา
จะกำาไรน้อยไปนิด บรรดาของที่เราเพิ่มให้กับลูกค้าเข้าไป โดยที่ลูกค้า
ไม่รู้ ในอนาคตมันจะกลับมาหาเรา” 

คุณประชุมยืนอยู่หน้าเครื่องจักร ที่ออกแบบด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของโรงงาน T-Belco
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ในช่วงนั้นชื่อนี้มีที่มาจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆ ในการ
ทำางานเพื่อจะรองรองรับโครงการอีสเทรินซีบอร์ด แต่
โครงการไม่เกิดคุณประชุมจึงขอชื่อนี้มาจากเพื่อนฝรั่งเพื่อใช้
เป็นชื่อบริษัท

จากงานแท๊งค์นำ้า ขยับไปสู่งานแท๊งค์นำ้ามัน ซึ่งความรู้เรื่อง
งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานคำาณวนที่ได้มาจากสมัยที่ทำางาน
อยู่ต่างประเทศถูกนำามาใช้อย่างเต็มที่ ผสมผสานกับ
ธรรมชาติของคุณประชุมเป็นคนชอบคิดค้นชอบดัดแปลง 
แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่างอยู่เสมอ ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของ 
T-BELCO โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น 

ช่วงหนึ่งของงานแท๊งค์ บริษัทนำ้ามันมีความต้องการที่จะปรับ
เปลี่ยนขนาดของแท๊งค์ที่ใช้ในการขนส่ง เมื่อต้องเปลี่ยน
ขนาดแท๊งค์ทำาให้เกิดปัญหากับผู้รับจ้างผลิต เพราะต้องมี
การคำาณวนหาค่าต่างๆ ใหม่ แต่สำาหรับคุณประชุมและ 
T-BELCO เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเลย คุณประชุมสามารถ
ทำาได้โดยคำาณวนค่าต่างๆ ผลิตขึ้นมาเป็นชิ้นงานได้อย่างถูก
ต้องตามมาตรฐาน ทำาให้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมา งานแท๊งค์
จำานวนมากเข้ามายัง T-BELCO จนงานแท๊งค์ขยับขึ้นมามี
สัดส่วนสูงถึง 70% ต่อมามีคำาสั่งต่อแท๊งค์จากบริษัทนำ้ามัน
ชั้นนำาเข้ามา จนท้ายที่สุดทำาให้งานของ T-BELCO กลาย
เป็นงานผลิตแท๊งค์ทั้งหมด และรับงานที่เกี่ยวกับแท๊งค์เป็น
หลักมาโดยตลอด

ในขณะที่ผลิตงานแท๊งค์ ก็มีงานท้าทายความสามารถเข้ามา
ให้ทำาเสมอ

T-BELCO ผลิตงานรถพิเศษใช้ในกิจการเติมนำ้ามันให้กับ
อากาศยานบริษัท BAFS ซึ่งคุณประชุมเล่าให้ฟังว่ากว่าที่
งานจะถูกส่งมาให้ T-BELCO ทำานั้น ภายในของ BAFS มี
การประชุมกันละเอียดเพราะแม้จะรับรู้ว่า T-BELCO มีขีด
ความสามารถแต่ก็ยังไม่เคยทำางานด้วยมาก่อน ท้ายที่สุดให้ 
T-BELCO ทดลองทำาหนึ่งคัน ปรากฏว่าเมื่อส่งมอบงานให้
ไปทดลองใช้งานสามารถผ่านมาตรฐานได้อย่างสบาย ต่อ
มาบริษัท BAFS ส่งงานรถที่ใช้ในงานประเภทนี้มาให้ทาง 
T-BELCO เสมอ ยังต่อเนื่องไปถึงการได้ออกแบบรถแบบ
พิเศษที่ใช้ในการเติมนำ้ามันให้กับเครื่องบินแบบพิเศษ คุณ
ประชุมออกแบบและสร้างให้ไปใช้งานได้ วิศวกรจากเมือง
นอกมาทดสอบยืนยันว่าใช้งานได้ ซึ่งได้รับคำาชมมา ทำาให้
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางด้านงานออกแบบ

งานวิศวกรรมการผลิตของ T-BELCO เป็นอย่างดี

MR.No Problem

คุณประชุมเล่าให้ฟังว่า พื้นฐานสำาคัญที่ทำาให้ตนเองเป็นคน
ชอบคิด สนุกกับการทำางนกับการแก้ปัญหานั้น มาจากการเริ่ม
ทำางานครั้งแรกในอู่เล็กๆ ที่สมัยนั้นงานที่เข้ามาทำาที่อู่ ต้องแก้
ปัญหาให้ได้ ต้องดัดแปลงมากมายเพื่อซ่อมแซมให้อุปกรณ์
สามารถกลับไปใช้งานให้ได้ ทำาให้ได้ใช้ความคิด ลงมือทำา แก้
ปัญหาต่างๆ 

เมื่อไปทำางานต่างประเทศก็ยังคงสนใจที่จะทำางาน เรียนรู้งาน 
แม้ว่าเป็นเวลาพักก็อาสาทำางาน แผนกอื่นขาดคนก็เข้าไปช่วย 
ทำาให้ได้ความรู้ความชำานาญในงาน เป็นพื้นฐานในการคิดการ
ออกแบบต่างๆ 

เมื่อผู้นำาองค์กรเป็นเช่นนี้ จึงทำาให้ T-BELCO เป็นบริษัท
ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์เสมอ งานทุกชิ้นของ 
T-BELCO มีการออกแบบที่ดี มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง 
และนำาหน้าในเรื่องเทคโนโลยี

งานของ T-BELCO ที่ผ่านมาทั้งหมดออกแบบโดยคุณประชุม 
เพื่อส่งต่อให้ทีมงานจัดสร้างขึ้นมา สำาหรับงานแท๊งค์นำ้ามันนั้น 
คุณประชุมกล่าวว่าออกแบบปรับปรุงมาจนถึงรุ่นปัจจุบันมี
ลักษณะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ T-BELCO ได้รับการจด
สิทธิบัตรไว้เรียบร้อย ถือได้ว่าเป็นแท๊งค์ (อะลูมิเนียม) ที่มี
คุณภาพสูง ได้มาตรฐานระดับสากล นับได้ว่าเป็นผู้นำาสำาหรับ
งานแท๊งค์อย่างแท้จริง คุณณรงค์ศักดิ์ บอกว่าสำาหรับ 
T-BELCO เป็นผู้นำาในวงการมาโดยตลอด นำาเสนอรูปทรงใหม่ๆ 
นำาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ แท๊งค์ของ T-BELCO ได้ชื่อว่า
เตี้ยที่สุดในตลาด สมรรถนะต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเบรก การ
ทรงตัว ของ T-BELCO จะโดดเด่นดีกว่าเจ้าอื่นๆ แน่นอนว่างาน
คุณภาพระดับสากลย่อมต้องมีราคาแพงกว่าเจ้าอื่นๆ แต่ลูกค้า
ก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นคุ้มค่า

การพัฒนา

คุณประชุมบอกว่าตัวคุณประชุมเองเป็นคนสนุกกับการทำางาน 
“ทำางานแล้วมันมันส์”คุณประชุมกล่าวด้วยรอยยิ้ม เวลาให้
แนวทางในการทำางานกับทีมช่าง จะบอกช่างตลอด ยกตัวอย่าง
ช่างเชื่อม เวลาทำางานเชื่อม เมื่อเชื่อมได้ดีพอเชื่อมเสร็จย่อมต้อง
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Better Safety
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Better Material Better Design Better Warranty

Better Innovation Better Production

ขอขอบคุณ
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พอใจในผลงานของตัวเอง เช่นเดียวกันเวลาใครมาเห็นงานเขา
ก็ต้องชม ลูกค้าเห็นก็ต้องชม มันจะสื่อมาถึงคนทำางาน เพราะ
ฉะนั้นเวลาทำางานจึงต้องทำาด้วยความตั้งใจมีความรับผิดชอบ 
สนุกกับงานที่ทำา 

ทีมงานของ T-BELCO มีการแข่งขันกันในทีม คุณประชุม
กล่าวว่าความรับผิดชอบในการทำางานสำาคัญ ใครทำางานได้ดีก็
มีโอกาสเติบโต คนที่ทำางานเก่งจะมีความรับผิดชอบ เมื่อมีความ
รับผิดชอบในการทำางาน ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น ที่ T-BELCO มุ่ง
เน้นการทำางานเป็นทีม

ข้อมูลที่นำามาพัฒนาสินค้าของ T-BELCO มาจากหลายส่วน 
หนึ่งคือมาจากการใช้งานจริง คุณประชุมบอกว่าชอบคุยกับ
บรรดาคนขับรถที่ใช้สินค้าของ T-BELCO เพื่อสอบถามถึงการ
ใช้งาน นำาข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น คุณณรงค์ศักดิ์ 
กล่าว่างานแท๊งค์ของ T-BELCO สู้กับสินค้าจากต่างประเทศได้
สบายๆ ตัวแท๊งค์มีข้อดีข้อเด่น เมื่อเทียบกันแล้วของ T-BELCO 
ดีกว่า ทำาให้ทุกวันนี้สินค้าจากต่างประเทศต้องปรับราคาลงมา
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ T-BELCO ได้ ซึ่งตรงจุดนี้คุณประชุม
บอกว่า เป็นเรื่องดีเพราะจะทำาให้ลูกค้าที่ใช้งานสินค้าประเภทนี้
ได้ประโยชน์

“สินค้าของ T-BELCO เมื่อลูกค้าซื้อไปจะได้ครบทุกอย่าง เป็น
มาตรฐานของบริษัท ลูกค้าสามารถวางใจได้เลยอะไรที่ตกลง
กันไว้มีครบ บางทีมีนอกเหนือไปจากที่ลูกค้าขอมาเสียอีก อะไร
ที่เป็นมาตรฐานเราต้องติดตั้งให้กับลูกค้า คนขับชอบใช้งาน
แท๊งค์ของ T-BELCO ทุกคันมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง เราติดกล้อง
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้เลย และถือเป็นเจ้าเดียวที่มีให้” 
คุณประชุมกล่าว

สานต่องาน

ปัจจุบันรุ่นลูกได้เข้ามาช่วยงานของ T-BELCO คุณณรงค์ศักดิ์ 
กล่าวว่าการส่งต่องานดำาเนินไปในลักษณะค่อยๆ ทำา T-BELCO 
เริ่มจากอู่เล็กๆ พัฒนามาเป็นแผนกเล็กๆ พองานเริ่มเยอะแบ่ง
เป็นทีมงานมีแผนกต่างๆ เพิ่มขึ้น ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็นส่วน
งานเป็นแผนกต่างๆ ที่มีงานรับผิดชอบต่างกันไป แต่ทั้งหมด
ทำางานประสานร่วมกันเป็นทีมใหญ่ทีมเดียวกัน คุณณรงค์ศักดิ์
กล่าวว่าสำาหรับในรุ่นของตัวเองยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ ทุกวันนี้คุณ
ประชุมยังคงดูแลในเรื่องงานขาย และการตรวจสอบหน้างาน 
งานออกแบบดีไซน์ต่างๆ รุ่นลูกเข้ามาบริหารจัดการ

T-BELCO ยังเป็นบริษัทที่มีแนวทางในการทดลองทำาสิ่งใหม่ๆ 
อยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม ดูเหมือนว่าอยู่ใน DNA ของชาว 
T-BELCO 

คุณประชุมกล่าวว่าระบบโรงงานของ T-BELCO ทุกแผนก
มีความสำาคัญ ในสายการผลิตการเชื่อมต่อของแต่ละแผนก 
ก่อนรับงานจากอีกทีมมาทำา ต้อง Comment งานก่อนว่า
งานที่รับมาทำาเป็นอย่างไรบ้าง เพราะถ้าไม่แจ้งให้ทราบก่อน
รับงาน สุดท้ายเมื่อทำาเสร็จแล้วงานไม่ดีจะมาอ้างไม่ได้

ในระบบการผลิตของโรงงานเนื่องจากเป็นการลงทุนเป็นเพส 
ค่อยๆ ขยายตามการเติบโต ไม่ได้ลงทุนก้อนใหญ่ทีเดียว ด้วย
เหตุนี้จึงทำาให้การเคลื่อนไหวของงานไม่ต่อเนื่อง ทำาให้ต้องมีการ
ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

คุณประชุมกล่าวว่า ขีดความสามารถของโรงงานนั้นจริงๆ แล้ว
ลูกค้าเข้ามาเท่าไหร่ต้องรับได้ แต่ T-BELCO ยังไม่สามารถ
ทำาได้ ปัญหาที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือการขาดแรงงานฝีมือ เพราะ
งานที่ T-BELCO ทำานั้นเป็นงานที่ทำาด้วยมือหลายส่วน แม้ว่า
จะต้องรอแต่ลูกค้าของ T-BELCO ก็ยินดี เพราะรู้ดีว่าสินค้าของ 
T-BELCO นั้นมีมาตรฐานสูง เมื่อนำาไปใช้งานแล้วมีความคุ้มค่า

T-BELCO ทำางานกับผู้ผลิตอะไหล่ชั้นนำาระดับโลกหลากหลาย 
ซึ่งทุกรายล้วนมั่นใจที่ได้ทำางานกับ T-BELCO 

T-BELCO ไม่รีรอที่จะลงทุนในเครื่องมือสำาหรับทำางาน อาทิ ใช้
เครื่องเชื่อมที่ดีที่สุดซึ่งมีราคาสูงแต่สามารถทำางานได้ดี ลงทุน
ติดตั้งเครื่องชั่งนำ้าหนักระบบดิจิทัล ที่สามารถรายงานนำ้าหนักที่
ลงแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำา เพื่อจะใช้ในการคำาณวนระบุค่า
เบรกของแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำาเต็มประสิทธิภาพ 

ระบบเบรกของรถที่ T-BELCO ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นแบบ EBS  
ซึ่งให้ความปลอดภัยสูงกว่าระบบ ABS T-BELCO เป็นผู้ผลิต
ที่ทาง WEBCO ให้เป็นผู้ดำาเนินการที่ได้มาตรฐานทั้งทดสอบ
และติดตั้ง 

คุณประชุมกล่าว่า T-BELCO กล้าลงทุนกับอุปกรณ์ในการ
ทำางานภายในระบบโรงงาน เพราะแท๊งค์เมื่อนำาไปใช้งาน
จะต้องปลอดภัยอย่างแท้จริง อุบัติเหตุในบางครั้งนั้นยากจะ
หลีกเลี่ยง เมื่อเกิดแล้วตัวแท๊งค์จะต้องมีความปลอดภัย ต้อง
ป้องกันได้ ยกตัวอย่างกรณีที่บางครั้งรถลงข้างทางจากความ
ประมาทของคนขับ เช่นหลับใน แท๊งค์ของ T-BELCO สามารถ
ทนต่อการกระแทกไม่มีของเหลวด้านในออกมา ซึ่งสามารถ
ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ซึ่งสำาคัญมาก 

“สำาหรับ T-BELCO อะไรที่เราลงทุนให้ลูกค้า คุ้มค่าเสมอ 
ถึงแม้ว่าเราจะกำาไรน้อยไปนิด บรรดาของที่เราเพิ่มให้กับ
ลูกค้าเข้าไป โดยที่ลูกค้าไม่รู้ ในอนาคตมันจะกลับมาหาเรา” 
คุณประชุมกล่าว
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เดมเลอร์ อินเดีย 

ใส่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อ

เข้าไปในรถบรรทุก

Daimler India Commercial Vehicles
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Asian Trucker เข้าเยี่ยมชม Daimler India Commercial 
Vehicles สำารวจโรงงานผลติลำา้สมยัและทดลองขบัรถบรรทกุ
รุ่นที่กำาหนดไว้ (รุ่นสำาหรับการนำาเข้าสู่มาเลเซีย)

เชนไนเป็นที่ทำาการค้าขายสินค้าและส่งออกไปยังส่วนอื่นๆ 
ของเอเชียมาเป็นเวลานาน แม้แต่บริษัทอีสท์อินเดียก็รู้สึก
ว่าพวกเขาจำาเป็นต้องใกล้ชิดกับช่องแคบมะละกาเพื่อการ
ค้าขายเครื่องเทศ ป้อมเซนต์จอร์จเป็นป้อมปราการของ
อังกฤษแห่งแรกในอินเดีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1644 เพื่อปกป้อง
ทรพัยส์นิขององักฤษ ตอนนีเ้ชนไนเปน็ทีต่ัง้โรงงานขนาดใหญ่
ของเดมเลอร์ เป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยแรงงานคุณภาพ
ทีม่คีา่จา้งไมส่งูมาก ทำาใหเ้ปน็สถานทีท่ีเ่หมาะสำาหรบับรษิทั
ต่างๆ รวมทั้งบรรดาโรงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย

โครงการอันน่าเหลือเชื่อ / Incredible Project
เดมเลอรท์รคัสเ์ปน็ผูส้นบัสนนุรายไดห้ลกัใหก้บัเดมเลอร ์เอจ ี
(บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ด้วยพนักงานกว่า 
80,000 คน สรา้งรายไดป้ระมาณ 38 พนัลา้นยโูร เมือ่แบรนด์
มองหาที่ตั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับเอเชียและส่วนอ่ืนๆ ของ
โลก แบรนด์ได้พบพบบ้านใหม่ในอินเดีย

เดมเลอร์ได้ก่อตั้ง Daimler India Commercial Vehi-
cles (DICV) ขึ้นในปี 2552 และมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 
Oragadam ใกล้เมืองเชนไนตั้งอยู่บนพื้นที่ 162 เฮกเตอร์ 
(ประมาณ 400 เอเคอร์) สิ่งที่เร่ิมเป็นโครงการกรีนฟิลด์ได้
กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำาคัญมีพนักงานมากกว่า 
4,000 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งก่อสร้างที่เสร็จเป็นอันดับ
แรกๆ คือ แทร็กทดสอบ ซ่ึงเปิดข้ึนในปี 2010 ด้วยความ
กงัวลเกีย่วกบัการสร้างแบรนดเ์ดมเลอรจ์งึตดัสนิใจนำาเสนอ

ยานพาหนะทีผ่ลติจากโรงงานใหเ้ปน็สนิคา้ทีจ่ำาหนา่ยเฉพาะ
ในตลาดอินเดีย (made for the local) “ Bharat-Benz” โดย
แบรนด์ดังกล่าวได้เปิดตัวในปี 2011 หนึ่งปีให้หลังของการ
เปิดโรงงานและการเปิดตัวสู่ตลาด

แหล่งวัตถุดิบของท้องถิ่นเพื่อการส่งออก
เช่นเดียวกับการผลิตในท้องถ่ินอื่นๆ กุญแจสำาคัญในการ
ลดต้นทุนและสร้างความยืดหยุ่น คือการสามารถจัดหาส่วน
ประกอบและชิ้นส่วนในพื้นที่ได้ เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้ง
ของบรษิทัอตุสาหกรรมหลายแหง่ นีจ่งึเปน็สิง่ที ่DICV บงัคบั
ใช ้วนัน้ีวตัถดิุบท่ีมาจากท้องถิน่มมีากกวา่ 90 เปอรเ์ซน็ต์ ห่วง
โซ่อุปทานประกอบด้วยคู่ค้าในประเทศมากกว่า 350 รายซึ่ง 
50 เปอร์เซ็นต์ตั้งอยู่ในรัฐทมิฬนาฑู ภูมิภาคที่ DICV ตั้งอยู่ 
ซัพพลายเออร์เป็นท้ังบริษัทท้องถิ่นท่ีผลิตเองท่ีสามารถผลิต
ไดต้ามมาตรฐานสงูของ DICV หรอืบรษิทัในเครอืของแบรนด์
ต่างประเทศท่ีได้ต้ังการผลิตข้ึนท่ีน่ีเพือ่ให้บรกิารตลาดท้องถิน่

สรา้งโดยคำานงึถงึการเตบิโตในอนาคต โรงงานผลติระดบัโลก
แห่งน้ีมีกำาลังการผลิตสูงสุด 72,000 คัน สามารผลิตได้ 1,500 คัน
ต่อปี จากที่นี่ DICV ให้บริการตลาดรถบรรทุก 50 แห่งและ
ตลาดรถบัส 18 แห่งทั่วโลก เครือข่ายในพื้นที่ จุดขายและ
บริการที่ดำาเนินการโดยดีลเลอร์มากกว่า 200 แห่งทั่วอินเดีย
ให้บริการลูกค้าที่ซื้อ Bharat-Benz

เต็มรูปแบบ
เปน็ท่ีน่าสังเกตวา่โรงงานผลิตรถบรรทุกสำาหรบัส่ีแบรนด์และ
สง่ออกสนิคา้ไปยงั 50 ตลาดภายใตแ้บรนด ์FUSO, Bharat-
Benz, Mercedes Benz และ Freightliner DICV เสนอ
รถบรรทุก Bharat-Benz ขนาด 9 ตัน-55 ตัน เต็มรูปแบบ ซึ่ง
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เปิดตัวในอินเดียปี 2555 Bharat-Benz ส่งมอบให้กับลูกค้า 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศขยายตัวพร้อมกับรถบัส Bharat-
Benz และรถโค้ช Mercedes-Benz ในปี 2558 ตั้งแต่นั้นมา
มีลูกค้ามากกว่า 2,800 คัน 

ความสำาเร็จครั้งสำาคัญของการผลิตถึง 25,000 คันนั้นมาถึง
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และหลักไมล์ที่สำาคัญของการ
เดินทางนี้คือ Fuso FJ 1823R ถูกส่งไปยังซาอุดิอาระเบีย 
Satyakam Arya กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเดมเลอร์อินเดียยานยนต์พาณิชย์ กล่าวว่า 
“ความสำาเร็จครั้งสำาคัญของการส่งออกมากกว่า 25,000 คัน 
แสดงให้เห็นถึงความต้องการ และการยอมรับผลิตภัณฑ์
ของเราในตลาดโลก แสดงถงึคณุภาพและประสทิธภิาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างข้ึนในอินเดียโดยเดมเลอร์ ด้วยตลาดใหม่
ที่เพิ่มเข้ามาในการส่งออกของเราอย่างต่อเนื่อง การดำาเนิน
งานในอินเดียของเราจะยังคงมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในเรื่อง
การเติบโตของเดมเลอร์”

การส่งออกของ DICV เพิ่มขึ้น 8% เป็นรถบรรทุก 7,054 คัน 
ในปี 2018 (ปี 2017: 6,553 คัน) DICV ยังเติบโตธุรกิจเรื่อง
ชิน้สว่น ดว้ยการสง่ออกชิน้สว่นกวา่ 100 ลา้นชิน้ไปยงัหนว่ย
งานอื่นของเดมเลอร์ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนคือกระปุก
เกยีรผ์ลติขึน้สำาหรบั Mercedes Benz ทมีผูบ้รหิารของ DICV 
มคีวามภาคภูมใิจในสิง่นี ้เนือ่งจากแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจน
ว่าระดับคุณภาพของโรงงานตรงกับยี่ห้อ ดังเช่นที่โรงงาน 
Daimler อื่นๆ ในโลก Asian Trucker ได้พูดคุยกับหัวหน้า
ของ DICV ผู้บริหารมองเห็นศักยภาพในการเพิ่มบริการท่ี
สามารถใหบ้รกิารไดจ้ากทีน่ี ่การวจัิยและพฒันา รวมถงึการ
จัดหาชิ้นส่วน  บริการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถผลัก
ดันให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ทั้งหมดทั่วโลก 

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นจากศูนย์ DICV ยังสามารถรับรองได้ว่าแนวคิด
สีเขียวถูกรวมเข้าด้วยกัน เมื่อเข้าใกล้เชนไนผ่านการเดิน
ทางโดยเครื่องบิน หากเส้นทางมาจากทิศทางที่ถูกต้อง เรา
สามารถเห็นโลโก้เดมเลอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งแผง
โซลาร์เซลล์ที่จ่ายพลังงานให้กับโรงงาน ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001: 
2004 และได้รับรางวัลรางวัลใหญ่ในปี 2560 สำาหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Golden Peacock Awards) และการ
จัดการพลังงาน (CII Energy Circle) 

ความพยายามในการผลติทีใ่ส่ใจเรือ่งสิง่แวดล้อม รวมถงึการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน (สนามไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ในสถานที่, การจัดหาพลังงานสีเขียว), การอนุรักษ์และการ
จัดการนำ้า (“ การปล่อยของเสียเป็นศูนย์”), การจัดการขยะ, 
สวนสีเขียวมีต้นไม้มากกว่า 16,000 ต้น

การทำางานร่วมกัน
ในระหวา่งการนำาเสนอ บรษิทั ได้เรยีนรูว้า่ DICV มคีวามเปน็
อิสระในระดับสูง การจัดการท้องถิ่นมีความเป็นอิสระเกือบ 
100 เปอรเ์ซน็ต ์อยา่งไรกต็าม Pradeep Kumar Thimmaiyan 
รองประธานฝา่ยวศิวกรรมผลติภณัฑย์านพาหนะของอนิเดยี
กล่าวว่า “มันไม่ฉลาดที่จะไม่ใช้ความร่วมมือที่เป็นไปได้
ในการเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายเดมเลอร์ การเข้าถึงศูนย์
พัฒนาอื่นๆ และการเข้าถึงแบรนด์ระดับโลกทำาให้สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกตลาด”

เขากล่าวว่าการพัฒนารถบรรทุกบางคันทำาได้โดยการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากท้ังสองโลกแพลตฟอรม์ Mercedes และ 
FUSO รวมเข้ากับรถบรรทุกท่ีได้มาจากความต้องการของ
ตลาด “เราสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมทุกช่วง
ของรถบรรทุกยูโร 3 ถึงยูโร 6 และเรายังสามารถทำางานกับ
ผลิตภัณฑ์ที่จะขายนอกประเทศอินเดียด้วย” เขากล่าวกับ 
Asian Trucker

คุณภาพระดับโลกของเดมเลอร์
เมื่อเร็วๆ นี้ DICV ได้รับรางวัล “ผู้ผลิต CV แห่งปี” ใน CV 
Magazine Awards ซึ่งสนับสนุนโดยยาง Apollo อย่างไร
ก็ตามชื่อเสียงของบริษัทยังขยายไปอีกมาก “คุณภาพสาม
เท่า” ของการรับรองที่สำาคัญได้รับการรับรองภายในสี่ปีหลัง
จากเริ่มผลิต: ระบบการจัดการคุณภาพ (2013), ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (2015), ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (2016) โรงงานได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานระดับโลก IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 
ในการทำาเช่นน้ันผลิตภัณฑ์อินเดียรับประกันคุณภาพของ 
DNA ของเดมเลอร์

รถบรรทุกถูกทดสอบท่ัวโลกภายใต้เงื่อนไขการใช้งานจริง
ตามแต่ละประเทศ เม็กซิโก, ชิลี, ดูไบ, อินเดีย, เคนยาและ
อินโดนีเซียเป็นสถานที่ทดสอบที่รถบรรทุกถูกทดสอบอย่าง
หนกัเพือ่พสิจูนค์ณุภาพทีแ่ทจ้รงิ หอ้งปฏบิตักิารคณุภาพและ
การติดตามผลการทดสอบในสถานท่ีเพื่อให้ได้มาตรฐานที่
เข้มงวด QM Central Lab ได้รับการรับรองโดย NABL ตาม
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มาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005 มาตรฐาน ISO เป็น
มาตรฐานสากลสำาหรบัหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 
ทำาให้ DICV เป็นแห่งแรกใน Daimler Trucks ที่จะได้รับการ
รับรองดังกล่าว

กลุ่มจากประเทศมาเลเซียได้รับเชิญเป็นพิเศษให้มาเชนไน
เพื่อสัมผัสกับรถบรรทุกรุ่น FJ ให้ละเอียดย่ิงขึ้น DNA ของ 
MB Axor มีอยู่ในรถบรรทุกซีรีย์ FJ ที่ผลิตในอินเดียแม้จะมี
การแปลงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รถบรรทุกแต่ละคันถูกส่ง
ไปยงัตลาด ไดร้บัการทดสอบอยา่งกวา้งขวางตามมาตรฐาน
คณุภาพของเดมเลอร ์รถบรรทกุทกุคนัจากเชนไนวิง่ผา่นเสน้
ทางทดสอบโดยประมาณหนึง่ลา้นกโิลเมตรกบัสภาพถนนที่
หลากหลายทั้งบนภูเขา ทางราบเรียบ ขุรขระ

อย่างไรก็ตามนี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
ทีเ่ขม้งวด ดำาเนนิการเพือ่ใหแ้นใ่จวา่รถบรรทกุแตล่ะคนัผลติ
ไดต้ามมาตรฐานสงูสดุ การประกนัคณุภาพเปน็งานตอ่เน่ือง
ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพหลายครั้งในสายการผลิต รวม
ถึงการตรวจสอบปลายทาง ในส่วนกระบวนการผลิตที่เป็น
ระบบอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์ KUKA สำาหรับการเชื่อม นี่เป็นสิ่ง
ที่เหมือนกับการผลิต Mercedes-Benz ในประเทศเยอรมนี

ทดลองขับที่ต้นทาง
กลุม่ลกูคา้และตวัแทนจำาหนา่ยสองกลุม่ (จากมาเลเซยี) เดิน
ทางมาที่อินเดียเพื่อเย่ียมชม DICV เพื่อรับความประทับใจ
จากสิ่งอำานวยความสะดวกโดยตรงและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบรนด์ FUSO หนึ่งในผู้เข้าร่วมคือ Mr Saikairan 
จาก SKTS Enterprise Sdn Bhd บรษิทัทีม่รีถบรรทกุมากกวา่ 
100 คัน “เราขนส่งบรรดารายการอาหารจานด่วน รถบรรทุก
ห้าคันของเราเป็นรถบรรทุกห้องเย็น โดยรวมแล้วเรามีรถ
บรรทุก FUSO 80 คัน และเราเพิ่งสั่งซื้อเพิ่มอีกสองคัน” เขา
มีประสบการณ์ขับรถบรรทุกมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่า
เขากระหายที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยของรถบรรทุกเพื่อลอง
ทดสอบมัน

เขาเคยมาอินเดียหลายครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เย่ียม
ชม DICV เมื่อ Hap Seng แสดงตัวอย่างรุ่น FJ ในมาเลเซีย 

Saikairan ขอการทดสอบขับรถ แต่เขายังไม่ได้รับโอกาส
นั้น Hap Seng กล่าวว่า “ยานพาหนะนั้นดีที่สุด จะทำาการ
ทดสอบในอินเดียที่ซึ่งมันถูกผลิตขึ้นมา” วันนี้เขามาถึง
สถานที่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและพร้อมแล้วที่จะทดสอบ

เกี่ยวกับ Hap Seng Trucks Distribution Sdn Bhd Hap 
Seng Trucks Distribution Sdn Bhd เป็นบริษัทในเครือ
ของ Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของ Bursa Malaysia Berhad Securi-
ties มีมูลค่าตลาดประมาณ 23 พันล้านริงกิต เป็นกลุ่มที่
มีความหลากหลายกับหกธุรกิจหลัก สวน, การลงทุนและ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สินเชื่อเครดิต, ยานยนต์, การ
ค้าปุ๋ยและวัสดุก่อสร้าง

Hap Seng Trucks Distribution เป็นตัวแทนจำาหน่าย
ทั่วไปของรถบรรทุกเมอร์เซเดส - เบนซ์ รถตู้เมอร์เซเดส - 
เบนซ์และรถบรรทุก FUSO ในมาเลเซีย (ตัวแทนจำาหน่าย
แต่เพียงผู้เดียว) ครอบคลุมการจัดการนำาเข้าประกอบ
การจัดจำาหน่ายขายส่งและบริการหลังการขายของ
รถยนต์เชิงพาณิชย์ Mercedes-Benz และ FUSO ใน
ประเทศมาเลเซีย

การเย่ียมชมโรงงานเป็นประสบการณ์ท่ียอดเย่ียม เขาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตรถบรรทุก เนื่องจากได้
รับอนุญาตให้เข้าใกล้กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด “ใน
โรงงานอืน่ๆ คุณไมไ่ด้รบัอนุญาตให้ลงไปยงัพืน้ท่ีผลิตและ
คุณจะเห็นได้จากท่ีไกลๆ” หลังจากการเย่ียมชมโรงงาน 
DICV เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้บางอย่างและการเดินทาง
โดยรวมนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่ง

FUSO Wheeling and Dealing
Book Lim Guan หัวหน้าฝ่ายขายของ Vista Wheels Sdn 
Bhd ในฐานะตวัแทนจำาหนา่ย FUSO ทำาใหไ้ดเ้ขา้รว่มกลุม่
มาในครัง้นีด้ว้ย Lim Guan ทีไ่ดร้บัอนญุาตเขานำาลกูคา้ของ
เขาสองสามคนมายัง DICV ด้วยความต้ังใจท่ีจะนำาพวก
เขาให้ใกล้ชิดแบรนด์มากขึ้น Vista Wheels เป็นตัวแทน
จำาหน่ายท่ีได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีโดยมีท่ีต้ังอยู่ท่ี 
Jalan Sungai Buloh



25 Asian Trucker

นี่ เ ป็นครั้ งแรกที่ เขาได้ เยี่ ยมชมโรงงานและเขาหวังว่า
สิ่งอำานวยความสะดวกและยานพาหนะที่ได้ขับในระหว่างการ
ทดลองขับจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า Book หวังที่จะ
ขายโมเดล FJ เพื่อเติมเต็มช่องว่างในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า 
“ลูกค้าของเราหลายคนมีรถบรรทุก FUSO ขนาดเล็กอยู่แล้ว
และรุน่ FJ เหมาะสำาหรบัผูท้ีต่อ้งการบางสิง่ทีใ่หญก่วา่เลก็นอ้ย” 
เขาอธิบาย

“การไดเ้หน็ยานพาหนะเปน็สิง่หนึง่ แตก่ารไดส้มัผสัโรงงานแห่ง
นี้เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน” สำาหรับเขาแล้วมันเป็นประสบการณ์
ที่ไม่ควรพลาดเน่ืองจากเขาสามารถเปรียบเทียบการประชุมใน
ท้องถิ่นใน Pekan ประเทศมาเลเซียกับโรงงานผลิตเต็มรูปแบบ
ภายใต้ร่มของเดมเลอร์ “เป็นการดีที่ได้เห็นการผลิตทั้งหมด”

ในระหวา่งการแสดงตวัอยา่งของโมเดล FJ นัน้ Book ไดร้บัความ
สนใจจากลูกค้าหลายราย “หวังว่าเราจะปิดการขายได้มากข้ึน
หลังจากการเยี่ยมชมครั้งนี้และบางทีเราสามารถทำาได้บ่อยขึ้น 
ในมุมมองส่วนตัวนี่เป็นประโยชน์มากสำาหรับลูกค้าเช่นกัน”
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นับเป็นเหตุการณ์สำาคัญอีกครั้งหน่ึงในการพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อน

ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการทำางานอย่างหนักของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาขา

ต่างๆ ของ Scania ได้ร่วมมือกันพัฒนารถบรรทุกแนวคิด โดยใช้ระบบ

โมดูลาร์ของบริษัทที่เป็นหัวใจในการออกแบบ 

ขณะท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ พยายามปรับปรุงการมอบหมายงานด้าน

การขนส่งและทำาให้พวกเขามีความย่ังยืนมากข้ึน เหมืองและสถานที่

ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ปิด ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะ

ต่อการทดสอบยานพาหนะ เป็นสภาพสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ

ระบบขับเคลื่อนด้วยตนเองเนื่องจากเป็นสถานที่ควบคุม

Scania ขอแนะนำาสมาชิกล่าสุดของตระกูล
ขับเคลื่อนด้วยตัวอง : Scania AXL รถบรรทุก
แนวคิดอิสระอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องการห้อง
โดยสาร

แนวคิดใหม่ ไร้สาย - เผยโฉมผู้มาใหม่ที่มีนามว่า Scania AXL
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“ก้าวสำาคัญสู่ระบบการขนส่งแห่งอนาคต”

“ด้วย Concept Truck Scania AXL เรากำาลังก้าวไปสู่ระบบ

การขนส่งอัจฉริยะ ในอนาคตยานพาหนะที่ขับเคล่ือนด้วย

ตนเอง จะขับเคลื่อนด้วยตัวของมันอย่างราบเรียบ” Henrik 

Henriksson ประธานและซีอีโอของ Scania กล่าว “เรายัง

คงสร้างและนำาร่องแนวคิดเพื่อสาธิตสิ่งที่เราสามารถทำาได้

กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

สำาหรบัรถยนตท์ีเ่ปน็อสิระ ซอฟตแ์วรม์คีวามสำาคญัมากกวา่

ฮารด์แวรห์ลายประการ Scania AXL นำาพาและควบคมุดแูล

โดยสภาพแวดล้อมการควบคุมอัจฉริยะ ยกตัวอย่างเช่นใน

เหมืองการดำาเนินการด้วยตนเองนั้นอำานวยความสะดวกได้

เป็นอย่างดี ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่บอกยานพาหนะว่าควร

ปฏิบัติอย่างไร

“เรามรีถบรรทกุทีข่บัเคลือ่นดว้ยตนเองในการปฏบิตังิานของ

ลูกค้า อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้พวกเขาอยู่ในห้องควบคุม

พรอ้มกบัคนบงัคบั เพือ่ความปลอดภยัผูค้วบคมุสามารถเข้า

แทรกแซงได้หากจำาเป็น Scania AXL ไม่มีห้องโดยสารและ

นั่นทำาให้เกมเปลี่ยนไปอย่างมาก” Claes Erixon หัวหน้าฝ่าย

วิจัยและพัฒนาของ Scania กล่าว “การพัฒนายานยนต์ที่

ขบัเคลือ่นดว้ยตนเองมคีวามกา้วหนา้อยา่งมากในปทีีผ่า่นมา 

เรายงัไมไ่ดร้บัคำาตอบทัง้หมด แตผ่า่นยานพาหนะแนวคดิเชน่ 

Scania AXL เราจะกา้วขา้มไปสูจ่ดุใหมแ่ละเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ตอ่

เนื่อง ด้วยความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม”

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดั้งเดิมและใหม่

โดยปกติเครื่องยนต์สันดาปให้พลังยานพาหนะ แนวคิดใหม่

เปน็ตวัอยา่งของการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยดีัง้เดมิและ

เทคโนโลยีใหม่ Scania AXL ถูกขับเคลื่อนอย่างได้เปรียบโดย

เชื้อเพลิงชีวภาพทดแทน

คณุสมบตัแิละการออกแบบทีแ่ขง็แกรง่และทรงพลงัทีอ่ยูเ่บือ้ง

หลัง Scania AXL ตรงกับสภาพแวดล้อมที่ยากขึ้นในเหมือง

และสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ โมดูลด้านหน้าอัจฉริยะใหม่

แทนท่ีห้องโดยสารแบบด้ังเดิม ถงึแมไ้มม่ห้ีองโดยสาร แนวคดิ

ท่ีนำาเสนอกบั Scania AXL กเ็ปน็ท่ีจดจำาได้งา่ยวา่น่ีคือ Scania
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เราสนใจส่ิงหนึ่ง และส่ิงนั้นนำาเราไปพบกับอีกสารพันซึ่ง
ลว้นนา่สนใจทีจ่ะนำามาเลาสูก่นัฟงั เหตผุลสำาคญัคอืมนัอาจ
จะเป็นข้อมูล แนวคิด หรือแนวทางเพื่อความเปลี่ยนแปลง
ในธรุกจิทีผู่อ้า่นของเราดำาเนนิการอยูก่เ็ปน็ได ้เพราะขอ้มลู
คือส่ิงสำาคัญ ผู้กุมข้อมูลเหนือกว่าย่อมตัดสินใจได้รอบ
ครอบและรอบด้านกว่าผู้ที่ปราศจากข้อมูล

อุปกรณ์ที่เรียกว่า Tail Gate ของบริษัท Transmart เป็น
ส่ิงที่นำาเรามาให้ได้มีโอกาสมานั่งสนทนากับคุณณรงศักดิ์ 
ทั่งทอง CEO / Director ของบริษัท Hydroquip บริษัทแม่
ของ Transmart และคุณศรุต ทั่งทอง CMO ผู้ดูแลบริหาร 
Transmart ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายอุปกรณ์ Tail Gate 
ยี่ห้อ Palfinger

เกือบยี่สิบปีในการดำาเนินการ มีความเปลี่ยนแปลง
พอสมควร ทั้งการเติบโตขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
บรษิทั จนปจัจบุนั Hydroquip กำาลงัอยูใ่นกระบวนการทีจ่ะ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน Hydroquip เป็นบริษัทแม่

HYDROQUIP
TRANSMART

VT Assembly
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ณรงศักดิ์ ทั่งทอง 
CEO / Director 
Hydroquip 
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ที่มีอีกสองบริษัทอยู่ภายใต้ร่วมเงา นั่นคือ Transmart และ VT 
Assembly

คำาถามพื้นๆ ที่เราเอ่ยถามคุณณรงค์ศักดิ์คือ ธุรกิจที่ Hydroquip 
ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน “มองไปที่รถบรรทุกหนึ่งคันมีอุปกรณ์
อะไรอยู่บ้าง นั่นคือสิ่งที่เราทำาอยู่” อธิบายขยายความเพิ่มเติม 
กลุ่มบริษัทของ Hydroquip คือตัวแทนจำาหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้กับรถบรรทุก รวมทั้งรถพ่วงลากจากผู้ผลิตชั้นนำาของโลก 
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบัน
มีรถบรรทุกกว่าห้าพันคัน ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จาก 
Hydroquip, Transmart, VT Assembly เพื่อใช้งาน ขับเคลื่อน
กิจการและธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภาครัฐและ
เอกชน ด้วยการดำาเนินการแบบมืออาชีพของทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ

สำาหรับ Transmart สินค้าที่สร้างช่ือเสียงให้กับบริษัทคือ Tail 
Gate (Palfinger) ซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกๆ ที่นำาเข้าจากยุโรปมาทำา
ตลาดในประเทศไทย คุณศรุตเล่าให้ฟังว่าต้องใช้ความพยายาม
อยา่งมากทีจ่ะปรบัความคดิของผูใ้ชง้านใหเ้ปลีย่นมาใชอ้ปุกรณ์
ที่มีคุณภาพ ท่ีจะสามารถช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่เมื่อสามารถสร้างความไว้วางใจต่อกันได้ ตัวอุปกรณ์
ที่ดีสามารถแสดงศักยภาพและทำาให้เห็นว่ามีความสะดวกและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานได้จริง ทำาให้สินค้าได้
รับการยอมรับ และเริ่มขายได้ จนกระทั่งปัจจุบัน Tail Gate 
(Palfinger) นบัเปน็สนิคา้หลกัชิน้หนึง่ของบรษิทั แมว้า่ในปจัจบุนั
จะมีทั้งสินค้ามือสอง และสินค้าจากจีนเข้ามาแข่งขันในตลาด 
โดยชูเรื่องราคาเป็นหลัก ทำาให้การแข่งขันมีความท้าทายเพ่ิม
มากขึ้น

คุณณรงศักดิ์บอกว่านอกจากสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่ทำาให้
ลูกค้าไว้วางใจบริษัทคืองานบริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทภาย
ใต้ Hydroquip ให้ความสำาคัญ 

Tail Gate ของ Transmart นัน้ไปตดิตัง้ใหล้กูคา้ถงึทีต่ัง้ของลกูคา้
โดยไม่ต้องนำารถเข้ามาที่โรงงานของบริษัท ทำาให้ลูกค้าไม่ต้อง
เสียเวลา รวมถึงการออกไป Service ที่หน้างานให้กับลูกค้า การ
สำารองอะไหล่ต่างๆ ให้กับลูกค้า ซ่ึงเวลาเกิดเหตุที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทีม Service ของบริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้
ตลอด 24 ชั่วโมง

สิินค้าของ ทั้ง Hydroquip และ Transmart เป็นสินค้าทันสมัย 
เกือบท้ังหมดมาจากยุโรป มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการ
ใช้งานสูง แต่แน่นอนว่ามาพร้อมกับราคาที่สูงตามไปด้วย ใน

อดีตการทำาตลาดค่อนข้างยาก และมีความเฉพาะกลุ่ม แต่ใน
ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทลูกค้าหลายบริษัทปรับ
เปล่ียนผู้บริหารจากรุ่นหนึ่งมารุ่นสอง สาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน
รุน่ใหม ่ทำาใหก้ลา้ทีจ่ะลงทนุและมองเหน็ความคุม้คา่ในระยะยาว

คุณณรงศักดิ์กล่าวว่า “ลูกค้าของเราจะมีการซื้อซำ้าสูง มาจากทั้ง
ความมคีณุภาพของสนิค้าและคณุภาพของบรษิทัในการให้บรกิาร
กับลูกค้า” คุณศรุตเสริมว่า “ลูกค้าของเรา ทำางานด้วยกันมานาน 
จนหลายบริษัทกลายเป็นเพ่ือนกัน บางทีเรียกเราเข้าไปคุยขอ
คำาปรึกษาว่าจะทำาแบบนี้ดีไหม เราก็ให้คำาแนะนำา ให้ข้อมูลที่เรา
รู ้ทีเ่รามกีบัลกูค้า บางครัง้ลกูค้ากใ็ห้เราช่วยหาของให้ บอกอยาก
ใช้ตัวนี้หาให้ได้ไหมเราก็ทำาให้”

เมื่อมองไปที่รถบรรทุกหนึ่งคัน สินค้าที่  Hydroquip และ 
Transmart เก่ียวข้องมีมากมายหลากหลาย อาทิ ตู้ ทั้งตู้แห้ง 
และตู้เย็น ระบบทำาความเย็น, เครน ซึ่ง Hydrouip เป็นตัวแทน
จำาหน่ายติดตั้งเครนคุณภาพสูง Fassi จากอิตาลี, Lift, Tail Gate 
ระบบชว่งลา่ง ปัม้แรงดนัตา่งๆ วนิซห์นา้รถ, GPS, ระบบเบรกและ
ช่วงล่างของ Webco นอกไปจากนั้น Hydroqiup ยังนำาเข้าสินค้า
ประเภทกระเชา้กนัไฟตา่งๆ สำาหรบังานราชการ รวมไปถงึอปุกรณ์
รถดับเพลิงด้วย ยังรวมไปถึงบริษัท VT Assembly ที่ประกอบรถ
พิเศษต่างๆ ประกอบติดตั้งสินค้าของบริษัทหลากหลายรายการ
เข้ากับรถให้กับลูกค้า

ทั้งคุณณรงศักดิ์ คุณศรุต รวมไปถึงทีมงาน เดินทางไปร่วมงาน
แสดงสินค้าทั้งในยุโรป และจีน เพ่ือมองหาสินค้าคุณภาพที่จะ
สามารถนำามาทำาตลาด แนะนำาให้กับลูกค้าได้ใช้งาน เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ ในการทำางาน

ในฝากฝ่ังยุโรปสินค้าส่วนใหญ่จะมาจากเยอรมัน เมื่อนำาสินค้า
ประเภทหนึ่งเข้ามาเปิดตลาด เข้ามาจำาหน่าย บรรดา Supplier 
มีการแนะนำา Hydroquip และ Transmart ให้กับบริษัทต่างๆ 
ต่อออกไป ซึ่งเป็นอีกประตูหนึ่งที่เปิดกว้่างออกในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท

กลุ่มลูกค้าของ Hydroquip จะเน้นหนักไปที่ส่วนงานราชการ ใน
ส่วนของ Transmart จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่

ในปจัจบุนัการทีร่ฐับาลไมไ่ดม้กีารจดัการเรือ่งภาษเีกีย่วกบัสนิคา้
มอืสองทีถ่กูนำาเขา้มาจำาหนา่ยไดด้พีอ ทำาใหส้นิคา้ใหมค่ณุภาพสงู
ต้องต่อสู้กับศึกสองด้าน หนึ่งคือสินค้าจากจีนระดับรองที่มีราคา
ถูก และสินค้ามือสองที่ราคาถูกมาก ทำาให้ทั้ง Hydroquip และ 
Transmart ตอ้งมองหาสนิคา้จากจนีทีม่คีณุภาพระดบัดมีาไวเ้ปน็
ทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย



33 Asian Trucker

ปัญหาที่สำาคัญอีกอย่างที่เกิดขึ้นกับแวดวงขนส่งทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย 
และผู้ใช้ คือ ความไม่แน่นอนของทิศทางบริหารงานจากภาครัฐ 
ความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง 

คณุณรงศกัดิ ์กลา่ววา่ กลุม่บรษิทัใน Hydroquip มุง่เนน้ทีจ่ะเปน็
ผู้นำาในตลาดเรื่องของการนำาเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้กับลูกค้า

เราเดินจากตัวสำานักงานไปยัง Wearhouse ของบริษัทซึ่งอยู่ไม่
ไกลกันนัก เพื่อดูบรรดาสินค้า และอะไหล่ที่สำารองไว้ให้กับลูกค้า 
ทีม่รีะบบจดัเกบ็และดแูลอยา่งเปน็ระบบ การลงทนุรอบดา้นของ
บริษัทเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อที่จะสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ 
สนบัสนนุใหร้ถของลกูคา้สามารถกลบัมา Up time ไดเ้รว็ทีส่ดุ ใน
กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตาม อาทิ จาก
อุบัตเิหต ุหรือเกดิจากการใชง้านอปุกรณไ์มถ่กูวธิ ีหรอือปุกรณเ์กดิ 
error ก็ตาม จะต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

นอกเหนือจากจำาหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว ในส่วนของงานผลิต
บริษัทลูกอย่าง VT Assembly ดำาเนินการสนับสนุนงานของ 
Hydroquip และ Transmart ในการต่อรถ ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ประเภทต่างๆ ให้กับรถ รวมไปถึงต่อตัวถังหลากหลายตามความ
ต้องการของลกูค้า โดยเฉพาะรถพเิศษต่างๆ อาท ิรถเครน รถตูเ้ยน็ 
ตูแ้ห้ง รถนำา้ รถดบัเพลงิ รถซ่อมบำารงุอปุกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า 
รถขยะ รถกระเช้า 

สิง่สำาคญัทีค่ณุณรงศกัดิใ์นฐานะ CEO ซึง่เปน็เสมอืนแมท่พัใหญ่
ขององคก์ร ใช้เปน็เขม็ทศินำาทางทมีงานคอืการทำางานตอ้งมคีวาม
ซ่ือสตัย ์จริงใจกบัลกูคา้ ทำาใหล้กูคา้พงึพอใจสงูสดุ ดว้ยสนิคา้และ
บริการ คุณณรงศักดิ์กล่าวว่า “ทีมผู้บริหารของเราเป็นคนรุ่นใหม่ 
เราใจถงึ พึง่ได ้สนิคา้ของเราเปน็อยา่งไร เราบอกลกูคา้ตรงไปตรง
มา ลูกค้าของเราทุกวันนี้เหมือนเพื่อน ไม่เพียงซื้อสินค้าจากเรา 
บางคร้ังกข็อคำาปรกึษาจากเรา ไมซ่ือ้ของแตเ่รยีกเราเขา้ไปคยุดว้ย 
ขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่รามอียูใ่นมอืเราบอกเขาตรงๆ อะไรด ีไมด่ ีเราสรา้ง
ความไว้วางใจให้กับลูกค้า”

Hydroquip เชื่อว่าอนาคตของขนส่งไทยยังจะเติบโตต่อไปได้อีก 
ทั้งตลาดในประเทศ และโดยเฉพาะกับตลาด CLMV ซึ่งขนส่ง
ด้วยทางถนน รถจะเป็นหัวใจสำาคัญ และแน่นอนว่าอุปกรณ์ช่วย
เหลือต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยี ที่ทั้ง hydroquip และ 
Transmart ทำาตลาดอยูจ่ะมสีว่นชว่ยทำาใหก้ารทำางานและดำาเนนิ
ธุรกิจของลูกค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  

www.hydroquip.co.th
www.transmart.co.th
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 ผู้ที่เราสนทนาด้วยคือคุณดลยา เจนทะเล 
หัวเรือใหญ่ของ KAF ช่วงเวลาที่ผลไม้ฝั่ง
ตะวันออกกำาลังหมดฤดู ในขณะที่ทางฝั่ง
ภาคใต้กำาลังอยู่ในช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ซึ่งแน่นอนว่า KAF ก็มีสาขาอยู่ที่ทาง
ภาคใต้ด้วยเช่นกัน

ผลไม้ของ KAF มีปลายทางอยู่ที่จีนทั้งหมด 
ลูกค้าชาวจีนที่ KAF ทำาธุรกิจด้านผลไม้
ด้วย เป็นบริษัทใหญ่ๆ ชั้นนำาในจีนทั้งหมด  
อาทิ จินตง อาลีบาๆ จาจาเย่  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นมหาชน

คุณดลยา เจนทะเล เล่าให้ฟังว่าแต่เดิม
ธุรกิจของครอบครัวทำาส่งออกซีฟู้ดมาก่อน 
เมื่อส่งออกอาหารทะเลเริ่มซบเซาจึงเบน
เข็มมาทำาผลไม้ โดยเป็นการทำาส่งออก
อย่างเดียว 

หนึ่งในกิจการขนส่งที่
ยังคงไปได้ดีคือการขนส่ง
ผลไม้สดข้ามแดนไปจีน ฉบับ
ที่แล้วเราไปสนทนากับคน
จีนที่เข้ามาลงหลักปักฐาน
ในประเทศไทยทำาธุรกิจส่ง
ออกผลไม้ไทยไปจีน ฉบับ
นี้เราแวะมาสนทนากับ
บริษัทคนไทยตัวจริงเสียง
จริงสำาหรับการทำาธุรกิจ
ส่งออกผลไม้ไปจีนโดย
เฉพาะมังคุดนั่นคือบริษัท 
KAF (เค เอ เอฟ) ถึงที่
จันทบุรี ที่สำาคัญ KAF ยังมี
บริษัทลูกซึ่งตั้งขึ้นเป็นบริษัท
ขนส่ง เพื่อทำาหน้าที่ขนส่ง
ผลไม้ให้ KAF เป็นหลักนั่น
คือบริษัทเจนทะเล (JTL)

Kaf 

Import 

and 

Export 

Co.,ltd

ดลยา เจนทะเล
แม่ทัพหญิงแห่ง

ผู้นำาส่งออกมังคุดเกรดเอ 

สู่ตลาดจีน

“ธุรกิจผลไม้ส่งออกถ้าคิดว่ามันง่าย 
แสดงว่าคนที่พูดไม่รู้จริง”
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คุณดลยาเล่าให้ฟังว่าในยุคเริ่มต้นทำาผลไม้ส่งออกมีปัญหาบ้าง ซึ่งเป็น
ธรรมดาในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ อย่างแรกคือการควมคุมคุณภาพจาก
ต้นทาง ซึ่งคือตัวของ KAF เองทำาได้ไม่ดีพอ ปัญหาที่สองคือเรื่องขนส่ง 
บริษัทที่ KAF จ้างขนส่งควบคุมเรื่องคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ไม่ได้ อาทิ 
ไม่ได้เดินเครื่องปั่นไฟผลไม้ตลอดเวลา อย่างที่สามคือเรื่องตลาด ซึ่ง
คุณดลยาต้องทำางานอย่างเต็มที่ ใช้องค์ความรู้หลายอย่างมาช่วยในการ
ทำางาน รวมทั้งลงมือศึกษาถึงสิ่งที่ทำาอย่างจริงจัง พร้อมๆ ไปกับการสร้าง
ทีมงาน

“KAF เกิดมาตามวิถีทาง เมื่อกิจการซีฟู้ดซบเซา เราเลยมามองดูเรื่องผล
ไม้ส่งออก เพราะเห็นว่ามีโอกาสอยู่ ผลไม้ในจันทบุรีมีมาก ถ้าส่งออกได้
จะเพิ่มมูลค่าได้ มีความต้องการจากต่างประเทศอยู่แล้ว ทำา Volume เป็น
หลัก รวมทั้งตัวเราเองเป็นคนพื้นถิ่นจันทบุรี เราก็อยากเอาผลไม้ของบ้าน
เราออกไปสู่ตลาดข้างนอก” คุณดลยากล่าว

“เริ่มทำาปีแรก ไม่ได้ทำาแพคกิ้งเองจ้างทำาปัญหาเยอะมาก ทั้งไม่สวย ไม่
ได้คุณภาพ เรารับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออก ตอนแรกเราไม่มีประสบการณ์
เลย แรกเริ่มเราส่งทางเรือ ผลไม้ส่งไปตอนแรกขายไม่ได้เลย มาตรฐานไม่
ได้ จ้างเขาทำาแค่สี่เดือน ขาดทุนมาก แต่เราเชื่อว่าไปได้ เลยลงมือลุยเอง 
เอางานกลับมาอยู่ในมือเรา”

รับมอบสแกนเนีย
สิบสองคันเพิ่มเติม
ศักยภาพขับเคลื่อน
ธุรกิจของ JTL และ 
KAF
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KAF ถือเป็นเจ้าแรกที่นำาเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการคัดผล
ไม้ จากช่วงแรกที่ขาดทุนมาก เพราะขาดประสบการณ์ 
คุณดลยาบอกว่าไม่รู้เลยว่าคำาว่ามังคุดสวย ผลไม้สวย คำาว่า
สวยของตลาดจีนเป็นไง ตลาดมังคุดจีนนั้นต้องลูกสีดำาหูเขียว 
ส่วนทุเรียนต้องสุก (เละ) 

“ตอนหลังเราทำาบรรจุภัณฑ์เอง ติดต่อเอง คุยกับผู้ซื้อโดยตรง ได้
รู้ว่าความต้องการของเขาเป็นอย่างไร เราเรียนบริหารมา เกี่ยว
กับการตลาดการโรงแรม ทำาอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ เราก็
ต้องตามใจลูกค้ามากที่สุดเท่าที่เราทำาได้ เพราะฉะนั้นลูกค้า
บอกความต้องการมาเลย ถ้าเราทำาได้เราทำาให้้หมด ตามความ
ต้องการของลูกค้า แต่ในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าเรียกร้องมานั้นต้อง
ตามมาด้วยราคาของสินค้าด้วย ไม่ใช่ลูกค้าจะเอาดี แต่ไม่มา
พร้อมราคา มันก็ไปกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นลูกค้าของ KAF เราจะ
จับเกรดบนทั้งหมด เกรดล่างไม่ทำา ลูกค้าเกรดบนจะอยู่ในมือ
ของ KAF ทำาลูกค้าคุณภาพ” เมื่อลงมือดูแลทุกขั้นตอน ควบคุม
คุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งปลายทางที่สินค้าถึงมือลูกค้า 
ความสำาเร็จก็เดินทางมาหา

จากเสียหายสู่สำาเร็จ ใช้เวลาร่วมแปดปี 

“ขนส่งเรามาทำาเองประมาณปีที่สาม (ปี 08) เริ่มจากเราใช้รถ
ข้างนอก เอามาบริหาร วิ่งออกด่านบ่อเต็น ด่านเชียงของด่าน
เดียว ทำาเรื่องภาษีทุกอย่างถูกต้องหมด รถวิ่งไปจนถึงด่านจีน
เลย ดีที่สุดเวลาชัดเจน แม้จะแพงแต่ควบคุมได้ สินค้าเราเข้า
ซุปเปอร์อย่างเดียว ในจีนเราใช้ชิบปิ้ง ตั้งแต่เริ่มใช้เจ้าเดียวมา
โดยตลอด”

หลังจากบริหารรถข้างนอกหนึ่งปีจึงเริ่มซื้อรถเอง เพราะสามารถ
ควบคุมทุกอย่างได้ การมีรถเองทำาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี
รถใช้ จากเริ่มแรกหกคันเป็นรถญี่ปุ่น ผ่านไปสองปีเพิ่มรถใหม่
เข้าฟลีท โดยซื้อรถยุโรป เหตุผลเพราะเรื่องของเส้นทางที่ใช้ใน
การขนส่ง คุณภาพของรถยุโรปมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน 
รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัย คุณดลยาบอกว่าคำานึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงานขับรถเป็นสำาคัญด้วย (เส้นบ่อเต็นมี
รถลงข้างทางบ่อยครั้ง)

ฟลีทของ KAF เคยมีรถมากถึง 36 คัน (รวมรรถร่วม) เมื่อห้าปีที่
แล้วเจอเรื่องผลไม้ไม่ออก ออกน้อย ทำาให้เลี้ยงรถไม่ไหว มีขาย
รถออกไปส่วนหนึ่ง ช่วงหลังตลาดของ KAF กว้างขึ้น จากมังคุด 

เส้นทางขนส่งของ JTL ใช้เส้นทางบ่อเต็นเป็นหลัก 
โดยมีต้นทางทั้งจากภาคตะวันออก และ ภาคใต้ 
ของประเทศ ซึ่งคุณสมบัติของ Scania P360 ใหม่
สามารถรองรับได้อย่างดี ทั้งทางไกล และทางขึ้นเขา 
โดยที่คนขับรถไม่เหนื่อยล้า ทั้งรถและคนสามารถ
ทำางานได้อย่างเต็มประสสิทธิภาพ
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ขยายไปทุเรียน ทำาให้ตองใช้รถมากขึ้น จึงต้องเพิ่มรถ “ปีนี้เรา
แยกขนส่งออกมาชัดเจน โดยจัดตั้งบริษัทเจนทะเลขึ้นมา เพื่อ
ความชัดเจนในการบริหารงาน (JTL) ในเรื่องขนส่ง”

“เวลาเราทำาธุรกิจ เราต้องคิดรอบด้าน เราคำาณวนตลอด
เรื่องต้นทุนของเรา ต้องมองอนาคตไว้ด้วย ตอนนี้สวนยาง
บางส่วนถูกปรับมาเป็นสวนผลไม้เช่นทุเรียน เพราะราคายาง
ไม่ดี ต่อจากนี้ในสองถึงห้าปีถัดจากนี้ไป ผลไม้จะออกมากขึ้น 
รถที่มีอยู่ยังไงก็ไม่พอ เราก็เตรียมความพร้อมส่วนหนึ่งไว้รองรับ 
ถ้าผลไม้มันออกมากตามที่เราคาดการณ์ รถที่เรามียังไงก็ไม่
พอต่อความต้องการของตลาดโดยรวม แรงงานในการคัดแยก
จัดการก็ไม่พอ ยังไงก็ไม่พอ ทุกอย่างจะตามมาไม่ทันทั้งหมด 
ตลาดจีนยังไปได้ ผลไม้ ผลประกอบการเราเพิ่มขึ้นทุกปี เรา
ต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อม”

สำาหรับ JTL (เจนทะเล) นั้น ในความเป็นจริงรับขนส่งผลไม้
ให้กับคนอื่นด้วยเช่นกัน “พอเรามาทำาเกี่ยวกับขนส่ง จะมีกลุ่ม
คนจีนที่เป็นเพื่อนกัน เราก็วิ่งให้เขา เพราะเราแยกบริษัทมา
ทำาเรื่องขนส่งทำาเองต่างหาก พอระบบทุกอย่างเริ่มนิ่ง JTL ก็
เริ่มขยายวิ่งให้คนอื่นบ้าง เราต้องการให้รถ Up time อยู่ใน
ระดับเต็ม เพราะเมื่อถึงเวลาที่ผลไม้ขาด มันจะหยุดไปเลย 
รถจะไม่ได้วิ่ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูช่วงที่ผลไม้ขาดด้วยว่า
เป็นยังไง คุ้มทุนเราไหม การเพิ่มรถขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้เป็น
สำาคัญ ที่เราต้องเอามาคิดคำาณวนด้วย”

แม้ว่า KAF เชื่อว่าผลไม้ยังไปได้ดี แต่กระนั้นคุณดลยาบอกว่า
ต้องคิดเผื่อไปสามถึงห้าปีล่วงหน้าด้วย เพราะสมัยนี้โลกเปลี่ยน
เร็ว เช่นความสำาเร็จของ KAF คุณดลยาบอกว่าวางแผนไว้ว่า
จะใช้เวลาห้าปีที่จะก้าวมาถึงจุดที่เป็นในวันนี้ แต่ทว่าพอเริ่ม
ลงมือทำาใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีมาถึงจุดที่วางแผนไว้แล้ว เพราะ
ฉะนั้นอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ การทำาการบ้านวางแผน
รองรับอนาคตจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 

“ธุรกิจผลไม้ส่งออกถ้าคิดว่ามันง่าย แสดงว่าคนที่พูดไม่รู้จริง” 
KAF  มีทีมงานที่หลากหลายดูแลในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องผลไม้ที่ทำาอย่างรอบด้าน อาทิ มีวิทยากรให้ความรู้
เกษตรกรที่ปลูกผลไม้ ต้องดูแลอย่างไร ผลไม้ลักษณะอย่างไร
ที่ตลาดต้องการ มีทีมจัดซื้อ ทีมสำารวจ มี QC แยกแผนกแยก
หน้าที่ในการทำางานชัดเจน  “KAF เชี่ยวชาญมังคุด เราเก่งมังคุด
ที่สุด เก่งในที่นี้คือต้องมีปริมาณด้วย สวย ดี มีปริมาณ เราทำา

วันหนึ่งสองร้อยต้น (10 ตู้) สามร้อย สี่ร้อยเราทำาได้” คุณดลยา
กล่าว  

KAF ทำาผลไม้หลายชนิดแต่ที่ KAF ถนัดที่สุดคือมังคุด ทีมงาน
หลังบ้านของ KAF รู้จริงตั้งแต่การปลูกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
คุณดลยาบอกว่า “การสร้างทีมยากมาก การทำาผลไม้จุดรั่วไหล
มันเยอะมาก คนที่ทำางานกับเรานี่อยู่กันมานาน เหมือนพี่น้อง 
ทำางานแบบใกล้ชิดกันไว้ใจกันได้ เราได้เขาได้ โตไปด้วยกัน”

สำาหรับ JTL (เจนทะเล) ตอนนี้มีทีมงานดูแลบริหารจัดการ 
“เวลาทำางานเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อย แต่คิดเป็นระบบเป็น
ระเบียบ ทุกอย่างต้องคุมได้ อย่างเรื่องขนส่งบริษัทอื่นอาจทำา
บัตรเติมนำ้ามัน ปะยาง ค่าขับ อะไรแจ้งมา แต่ JTL เราเหมาเลย 
เช่นลงไปภาคใต้ เอาไปเลยหมื่นห้า ยกเว้นยางระเบิด ทั้งหมด
คุณ (คนขับ) เอาไปบริหารกันเอาเอง คุณบริหารได้ดีคุณก็เหลือ
เยอะ คุณบริหารไม่ดีคุณก็เหลือน้อย เราใช้วิธีนี้เราคุมได้ ไม่ต้อง
ไปดูยิบย่อย คนที่อยู่กับเราด้วยวิธีแบบนี้เท่ากับเราสร้างความ
รับผิดชอบให้เขาด้วย ถ้าเขาทำาดีที่ได้คือตัวเขาเอง วิธีบริหารรถ
แบบนี้เราใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลย เราเอาจุดตรงกลางหาราคา
ตรงกลางที่คนขับพอใจ แล้วก็ให้ราคานั้นในการเหมาทำางาน
แต่ละเที่ยวไปเลย ซึ่งคนขับก็ Happy อยู่กับเรานาน” 

“เราทำางาน ชอบอะไรที่ทันสมัย ทำาง่าย ใช้คนทำางานคัดผลไม้
ร้อยคนร้อยตระกร้า เท่ากับร้อยสเปค มันจะดีได้ยังไง เรา
ออกแบบในแบบที่เราต้องการ เราบอกสิ่งที่เราต้องการ สามีเป็น
คนจีน ก็จะไปดูว่าอะไรใหม่ๆ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทางจีนมี เราก็
นำามาใช้งาน นำามาทำาใน KAF”

KAF แบ่งหน้าที่กันชัดเจน คุณดลยาบริหารเรื่องอะไร สามีดูแล
อะไร การผลิตสามีจะดู สำาหรับลูกค้าทั้งไทย จีน คุณดลยาเป็น
คนดู

สำาหรับการวิ่งรถขากลับ JTL ตีรถเปล่ากลับ คุณดลยาบอกว่า
งานของ KAF เองไม่ทันอยู่แล้ว การเอารถไปรับวิ่งสินค้าอื่นกลับ 
ควบคุมอะไรไม่ได้ บางทีต้องรอสินค้า รอเอาของขึ้นเอาของลง 
เสียเวลาจอดรถรอ สำาหรับ KAF ทุกอย่างเหมาต่อเที่ยวอยู่แล้ว 
ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่งเสร็จตีรถกลับมารับเที่ยวต่อไปเลย งาน 
KAF รอบเร็วสามารถทำารอบได้ควบคุมเวลาได้ 
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กรณีรถที่มาวิ่งร่วมกับ JTL ในช่วงงานล้นนั้น คุณดลยาบอก
ว่า “รถร่วมหลักๆ เราดูอุณหภูมิเป็นหลัก ใช้ตู้อะไร ดูว่าเข้ากับ
หัวหน้างานเราได้ไหม ถ้าเราลงไปล้วงลูกไม่ได้ เราไม่เอาเลย 
ปริมาณรถร่วมเราอยู่ที่ 100 กว่าคัน เราจะเลือกเป็นรถยุโรป 
ทำาเวลาได้ ทันเวลาด่านปิดในแต่ละวัน ไม่เสียเที่ยว”

“ทำาผลไม้นี่ท้าทายมาก ถ้าเรามองผิดวันเดียวจบเลย เพราะเรา
ไม่ได้ซื้อวันนี้ขายวันนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าเราลงเรือซื้อวันนี้อีกสิบ
วันข้างหน้าขาย ของไปอยู่ในทะเล ตามดูอะไรไม่ได้เลย ลงไปตู้
แรกขายไม่ได้อีกสิบตู้นี่ตายเลย”

ทุกวันนี้ KAF ขนส่งทางรถเป็นหลัก เวลาในการขนส่ง
สั้น ควบคุมได้ “สำาหรับมังคุดเมื่อออกดอกเรานับวันเก็บได้ 
ประมาณเวลาได้ แจ้งลูกค้าได้ ต้องทำาโปรโมชั่นนะ เราคุยกันใน
การขายได้”

“สวนที่รับซื้อเราเปิดกว้าง เรามีราคาที่ชัดเจน มีมาตรฐาน เรา
ไม่ได้บังคับ ถ้าที่ไหนราคาดีกว่าเราก็เปิดโอกาสให้เขาไปขายนะ 
ถ้าเมื่อราคาเดียวกันก็กลับมาหาเรา เพราะเรารู้คนปลูกผลไม้นี่
ปีหนึ่งมันออกครั้งเดียวนะ เราเข้าใจเขา”

สำาหรับการทำางาน การบริหารทีมงานนั้นคุณดลยาบอกว่า 
“ความซื่อสัตย์สำาคัญ เราให้ใจกับทีมงานทุกคน เราทำางาน
เหมือนพี่เหมือนน้อง ลูกน้องดูแลทุกอย่างให้เราเป็นอย่างดี 
เพราะเราให้ใจเขา”

KAF แยกส่วนงานชัดเจนเป็นแผนกต่างๆ มีหัวหน้างานของแต่
ละแผนกดูแล คุณดลยานอกจากดูภาพรวมแล้ว ดูเรื่องลูกค้า
เรื่องตลาดต่างประเทศด้วยตนเอง เพราะสำาคัญ “ผลไม้ถ้าซื้อมา
แล้วขายไม่ได้ก็จบ ซื้อมาทำาไม เพราะฉะนั้นลูกค้าสำาคัญ”

JTL (เจนทะเล) เพิ่งรับมอบสแกนเนีย P360 รุ่นล่าสุดเข้าประ
จำาฟลีทสิบสองคัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน เตรียมพร้อม
รับอนาคตที่จะเติบโต  “มาตรฐานเรื่องรถ เรายอมจ่ายแพง
เพราะว่ามีความคุ้มค่าในการใช้ มีเทคโนโลยีมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน เราลงทุนในสิ่งที่สำาคัญ คนที่มาทำางานกับเรา
สำาคัญ เรารักลูกน้องของเราทุกคน เวลาเกิดอุบัติเหตุมันช่วย
ได้ รถทำาเวลาได้ มันคุ้มค่ากว่าเมื่อไปเทียบกับการทำางาน เช่น
เราทำาเวลาได้เร็วขึ้นหนึ่งวันเราได้รอบงานมากขึ้น กำาไรเราก็
มากกว่าแล้ว” 

ตอนนี้ฟลีทของJTL (เจนทะเล) มีรถอยู่สามสิบกว่าคัน ใน
อนาคตมีแผนจะเพิ่มรถอีก เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกิจการของ
บริษัทเอง 

คุณดลยาอธิบายว่าต้องมองล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นการคาดการณ์
จากข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ในมือ รถเป็นเครื่องมือสำาคัญใน
การสนับสนุนธุรกิจของ KAF ถ้าไปเพิ่มรถตอนที่มีความต้อง
การจริงๆ ในวันนั้นอาจจะไม่ทัน ซึ่งอาจจะทำาให้ KAF ต้องเสีย
โอกาสที่ควรจะต้องได้ไป ด้วยเหตุนี้ทีมงานของบริษัทจึงต้องมี
การวางแผน เอาข้อมูลทุกอย่างในมือมาศึกษาและเตรียมการ
รอไว้

เราถามถึงการเลือกซื้อรถว่าดูเรื่องอะไรเป็นหลัก คุณเจนบอกว่า 
“ดูงานบริการที่ให้กับเรา ในความเป็นจริงเราไม่สามารถเลือก
เจ้าเดียวได้เพราะบางครั้งเวลาที่เราจะเอารถ แบรนด์หนึ่งมี อีก
แบรนด์หนึ่งไม่มี เราดูราคา ดูการบริการ ดูออปชั่นอื่นๆ 
ประกอบด้วย” คุณดลยาบอกว่าส่วนหนึ่งของการเลือก
สแกนเนียเพราะเพื่อนสนิทใช้สแกนเนียอยู่ เขาให้ข้อมูลต่างๆ 
ซึ่งเมื่อดูแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจ “โดยส่วนตัวไม่ได้ดูเรื่องประหยัด
นำ้ามันเป็นอันดับต้นๆ เหตุผลเพราะ เรื่องประหยัดนำ้ามันเป็น
ผลประโยชน์ของคนขับ เนื่องจากบริษัทเหมาค่าเที่ยวไปแล้ว ขึ้น
อยู่กับคนขับว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อทำาให้เงินในกระเป๋า
ของตัวเองเหลือมาก รถรุ่นใหม่ๆ เชื่อว่าการประหยัดนำ้ามันนั้น
ต้องดีอยู่แล้ว คนขับต้องขับให้ดีให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของเขา
เองด้วย สิ่งที่จะดูคือเรื่องของบริการ เช่น เสียซ่อมเร็วไหม 
อะไหล่ต้องรอไหม ถ้าคุณภาพรถใกล้เคียงกันสุดท้ายที่ดูจริงๆ 
เลยก็คือการตอบสนองเรื่องบริการดูแลเราดีแค่ไหน ถ้าทำาให้เรา
ประทับใจได้เราก็ใช้ยาว แต่ถ้าผิดคำาพูดเราก็จะไม่เอาเลย”

“คนจีนเอาแต่ใจ อยากได้อะไรทุบโต๊ะเอาแบบนั้น 
ถ้าเราตามใจเขาได้ก็จบ แต่เราให้เขาได้หรือเปล่า 
KAF ถือว่าประสบความสำาเร็จมากในจีน เขารู้จัก
เราในความหมายของแบรนด์คุณภาพ”

ขอขอบคุณ

บริษัท KAF

บริษัท JTL

SCANIA 
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เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการปกป้องเคร่ืองยนต์ ควรมี

เพียงของเหลวและเป็นของเหลวที่ปราศจากสารปนเปื้อน

เขา้สูร่ะบบผลติไฟฟา้ ในขณะทีว่สัดกุารกรองสามารถผลติ

รูขนาดเล็กที่สุดได้ เพื่อให้การกรองมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แต่ก็ยังมีความจำาเป็นที่จะต้องให้สารที่ผ่านการกรองนั้น

ผ่านไปในปริมาณเพียงพอเพื่อให้เคร่ืองยนต์ทำางานได้ 

ขณะเดียวกันอากาศที่ถูกสูบเข้าไปในห้องโดยสารของรถ

โดยสารขนาดใหญ่เช่นรถบัส ควรเป็นอิสระจากมลพิษ 

แต่อนุญาตให้มีการไหลเวียนของอากาศบริสุทธ์ิเพียงพอ

ต่อผู้โดยสารในรถ Hengst แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง

กบั Asian Trucker เกีย่วกบัวธิกีารทำางานของตวักรองจาก 

Hengst สำาหรับรถโดยสาร

ตัวกรองอากาศช่วยให้เครื่องยนต์หายใจ : 

ทำาให้อากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ระบบอากาศภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นอากาศที่สะอาด

ตัวกรองอากาศเป็นตัวกรองสำาคัญที่สุดทั้งในเครื่องยนต์

เบนซินและดีเซล เครื่องยนต์ยานพาหนะเชิงพาณิชย์

สามารถดูดอากาศได้สูงถึง 1,500 m³ ต่อช่ัวโมง (ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับกำาลังของเคร่ืองยนต์) ซ่ึงมีอนุภาคมากถึง 

50 mg / m³ ตัวกรองที่มีคุณภาพจะสามารถกำาจัดสิ่ง

แปลกปลอมออกจากอากาศอย่างถาวร ซึ่งจะช่วยรักษา

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ไส้กรองอากาศช่วยให้มั่นใจ

ได้ว่าส่วนผสมของเชื้อเพลิงอากาศในมิเตอร์น้ันเหมาะสม

ที่สุด รับประกันการเผาไหม้ที่ดีที่สุดด้วย

ตัวกรองคุณภาพรุ่นใหม่ที่ทันสมัย ให้ประสิทธิภาพเกือบ 

100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพตลอด

ช่วงการบำารุงรักษา

ดว้ยความเสถยีรของจงัหวะการเตน้สงู ตวักรองจะไมป่ลอ่ย

ให้ฝุ่นผ่าน แม้ในสภาพเครื่องยนต์แบบไดนามิก

อนภุาคทีถ่กูนำาผา่นทางอากาศสามารถสะสมบนเซน็เซอร์

มวลอากาศได้โดยไม่ต้องผ่านการกรองท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งจะ

ทำาใหป้ระสทิธภิาพการทำางานลดลงและการสกึหรอเพิม่ขึน้

การลดเสียงรบกวนจากการบริโภค การกรองท่ีเชื่อถือได้

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์สะอาดเป็นเวลานาน และ

ยืดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่ผู้ ใช้งานจะได้ 

ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์และอายุการใช้งานท่ี

ยาวนานขึ้น เนื่องจากการแยกสิ่งสกปรกในระดับมาก

สิ่งที่ทำาให้เครื่องยนต์มีสุขภาพดี 

คือตัวกรอง หรือ Fillter คุณภาพ

ในกรณีที่กรองอากาศมีขนาดรูของ
ตัวกรองที่ใหญ่ ไม่ได้หมายความว่ามัน
จะใช้งานได้ดีกว่าเสมอไป คำาถามที่ว่าเมื่อ
ประสิทธิภาพในการทำางานของตัวกรอง
ไม่ดีพอ อะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
เครื่องยนต์รถจะมีสภาพคล้ายถูกรัดคอไว้ 
อากาศสะอาดที่ไหลเข้าสู้เครื่องยนต์จะถูก
จำากัดไว้ ทำาให้อากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์
มีปริมาณลดลง วันนี้เราจะมาดูคุณลักษณะ
ของตัวกรอง (Fillter) ที่ทำาโดย Hengst เพื่อ
ทำาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ
ที่สำาคัญ ในการทำางานของกรองอากาศ ซึ่ง
มีความสำาคัญมากสำาหรับเครื่องยนต์
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ความแมน่ยำาและเสถยีรภาพทีเ่หมาะสมสงูใหค้วามมัน่ใจ 

100 เปอร์เซ็นต์ และความน่าเชื่อถือในการใช้งานถาวร

สื่อตัวกรองสารหน่วงไฟ ป้องกันไฟที่อาจเกิดจากประกาย

ไฟจากตัวเครื่องยนต์หรือจากภายนอกที่ปลิวเข้ามา

ด้วยการให้ทำาวัสดุมีคุณภาพสูง ทำาให้กระดาษกรองยังคง

อยู่ภายใต้ความกดดัน และไม่ฉีกขาดแม้ในสภาพอากาศ

ชื้น

กระดาษลายนูนพิเศษช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรสูงสุด

ของตัวกรองและป้องกันไม่ให้จีบรวมเข้าด้วยกัน

ไส้กรองนำ้ามันเชื้อเพลิง :

ไม่มีกลไกใดที่จะทำางานได้หากปราศจากเช้ือเพลิงสะอาด ไส้

กรองนำ้ามันเชื้อเพลิงท่ีดี ให้ความน่าเชื่อถือต่อการทำางาน

ของเครื่องยนต์และระบบหัวฉีดที่มีประสิทธิภาพ

ระบบหัวฉีดสำาหรับเคร่ืองยนต์เบนซินและดีเซลที่ทันสมัย

ตอบสนองต่อสิ่งเจือปนที่เล็กที่สุดในเชื้อเพลิง การศึกษา

พบว่าปริมาณของอนุภาคสิ่งสกปรกในเช้ือเพลิงที่แนะนำา

โดยสมาคมระหว่างประเทศ (น้อยกว่า 24 มก. / กก.) จะ

มากเกนิ การไมเ่ปลีย่นไสก้รองน้ำามนัเชือ้เพลงิในช่วงเวลาที่

กำาหนด สามารถทำาใหร้ะบบหวัฉดีอดุตนั ทำาใหก้ารทำางาน

ของเครื่องยนต์มีความเสี่ยงที่จะเสียหายได้

อนุภาคส่ิงสกปรกจะถูกกำาจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูง

เนื่องจากความละเอียดของตัวกรอง ≥ 2 μm (0.002 มม.) 

ซึ่งหมายความสิ่งแปลกปลอมไม่สามารถหาทางเข้าสู ่

ระบบหัวฉีดได้ ตัวกรองแยกนำ้าออกจากเชื้อเพลิงในระบบ

หัวฉีดดีเซลสมัยใหม่ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการ

กัดกร่อน ในระบบหัวฉีด (เช่นปั๊มแรงดันสูง) fuel เชื้อเพลิง

ที่กรองไม่เพียงพออาจนำาไปสู่ความล้มเหลวของระบบหัว

ฉดี เครือ่งยนต์สามารถทำางานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพใน

ขณะที่ค่าการบริโภคและการปล่อยไอเสียลดลงเนื่องจาก

เชื้อเพลิงที่ผ่านการกรองอย่างประณีต

ประโยชน์ที่ผู้ ใช้งานจะได้ 

ตัวกรองเชื้อเพลิง Hengst สามารถทนต่อแรงกดดันสูงสุด

ได้สูงสุด 15 บาร์ เนื่องจากการตัดเฉือนที่แม่นยำาและมี

คุณภาพสูง

ประสทิธภิาพของตวักรองทีเ่หมาะสมและการทำาใหบ้รสุิทธิ์

ในระดับสูงสุด ด้วยการใช้วัสดุกรองที่ทันสมัยเช่นส่ือที่

ละลายได้

ช่วงเวลาการเปลี่ยนที่ยาวขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

หัวฉีดและเครื่องยนต์ได้รับการปกป้อง

รับมือได้แม้แต่กับเชื้อเพลิงที่ก้าวร้าวและแรงอัดสูง
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ความสมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์และเรียบง่าย

ไส้กรองนำ้ามันต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ

เครื่องยนต์สันดาปสมัยใหม่ต ้องทำางานได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และควรหล่อลื่นในวิธีที่ดีที่สุดเสมอ 

ของเหลวหลายร้อยลิตรจะถูกสูบผ่านระบบการไหลเวียน

ของเครือ่งยนต์ทกุนาทเีพือ่ลดแรงเสยีดทานของชิน้ส่วนที่

เคลื่อนไหวดังนั้นจึงป้องกันการสึกหรอก่อนกำาหนดของ

ลกูสบูและส่วนประกอบอืน่ๆ ทีค่ล้ายกนั นอกจากคณุภาพ

ของนำา้มนัหล่อลืน่แล้ว ตวักรองนำา้มนัเป็นสิง่จำาเป็นเพือ่ให้

ระบบทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝุ่นละออง รอยถลอกโลหะและสิ่งตกค้างอื่นๆ จนถึง

อนุภาคขนาดเล็กที่สุด 10 μm (0.01 มม.) จะถูกลบออก

จากวงจรหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงของความเสียหายและการสึกหรอของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์จะลดลงอย่างมีนัยยะสำาคัญ

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษลดลง

เน่ืองจากนำ้ามันสะอาด และนำ้ามันหล่อล่ืนทำาหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เฉพาะไส้กรองนำ้ามันคุณภาพสูงเท่านั้นที่สามารถทนต่อ

อุณหภูมิสูงถึง 160 °C ในขณะท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

ต้านทานแรงดันคงที่สูงถึง 20 บาร์

ด้วยสื่อตัวกรองที่แตกต่างกันมากกว่า 120 ชนิด  Hengst 

มีโซลูชันที่เหมาะสมสำาหรับทุกแอปพลิเคชัน

ประโยชน์ที่ผู้ ใช้งานจะได้ 

ประสิทธิภาพของตัวกรองที่เหมาะสมเนื่องจากความ

สามารถในการดูดซับสิ่งสกปรกสูง

ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิในทุกสถานการณ์

การตัดท่ีมี คุณภาพสูงและการเชื่อมท่ีแม่นยำาของ

ส่วนประกอบตัวกรองทำาให้การทำางานสมบูรณ์แบบ 

ความแมน่ยำาทำาใหก้ารตดิตัง้งา่ยขึน้ และรบัประกนัความ

น่าเชื่อถือในการใช้งาน
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ความเสยีหายและการสกึหรอของชิน้สว่นเครือ่งยนตล์ดลง

มีความต้านทานจังหวะการทำางานภายใต้แรงกดดันที่

รุนแรง

ไส้กรองอากาศสำาหรับห้องโดยสาร อากาศบริสุทธ์ิที่

ปราศจากก๊าซไอเสีย เกสรและสิ่งสกปรกอื่น ๆ 

สภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพและถูกสุขลักษณะ

โดยทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ประกอบการใช้

แผน่กรองทีส่ามารถถอดลา้งทำาความสะอาดได ้เนือ่งจาก

บรษิทัตอ่ตวัถงัทอ้งถิน่ใช้เครือ่งปรบัอากาศทีป่รบัอณุหภมูิ

ให้เข้ากับสภาพอากาศในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามผลลัพธ์

นี้ทำาให้การกรองไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับตัวกรองท่ี

ออกแบบมาเป็นพิเศษ

Hengst ขอแนะนำาอยา่งยิง่ใหค้ณุเปลีย่นแผน่กรองอากาศ

ในหอ้งโดยสารเปน็ประจำา หากเครื่องปรบัอากาศทำางานโดย

ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นการถาวร  

โดยทัว่ไปแลว้อยา่งนอ้ยปลีะครัง้ หรอืถา้คณุใช้รถบอ่ยครัง้

ระยะทางวิ่งต่อปีมากควรเปลี่ยนปีละสองครั้ง การเปลี่ยน

ไมเ่พยีง แตร่บัประกนัคณุภาพอากาศในรถยนต ์แตย่งัชว่ย

ปกปอ้งมอเตอรข์องพดัลมอากาศบริสทุธิใ์นเวลาเดยีวกนั 

เนื่องจากกระแสอากาศสามารถไหลได้อย่างอิสระ

ละอองเกสรฝุ่นสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ และกลิ่นที่ไม่พึง

ประสงค์เช่นก๊าซไอเสียจะถูกกรองออกจากอากาศ

เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ (0.003 มม.) ถูกควบคุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ชั้นถ่านกัมมันต์ทำางานคล้ายกับฟองนำ้าและจับก๊าซที่เป็น

อันตรายที่มีขนาดเล็กกว่ากว่าเส้นผมมนุษย์ 10,000 เท่า

ได้ดี

ฝุ่นละเอียดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในรถจะลดลง

อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้ ใช้งานจะได้ 

ประสทิธภิาพสงูสดุสำาหรบัอากาศทีด่ตีอ่สขุภาพภายในรถ

ประสิทธิภาพการกรองสมำ่าเสมอระหว่างช่วงการบำารุง

รักษาอนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 3 μm ทั้งหมด

ป้องกันการก่อตัวของหยดนำ้าและฟิล์มของสิ่งสกปรกบน

กระจกหน้ารถ

ลดการสัมผัสกับกลิ่น

ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยคำาแนะนำาการติดตั้งโดย

ละเอียด

ทำางานอย่างชาญฉลาด

ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เป็นพันธมิตรการพัฒนา

กับผู้ผลิตยานยนต์ และเครื่องยนต์ที่มีชื่อเสียง Hengst 

กลา่ววา่บรษิทัทุม่เทความคดิทีด่ทีีส่ดุเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพสูงสุด ต้ังแต่ตัวกรองแบบคลาสสิคไปจนถึง

แอปพลิเคชันพิเศษท่ีมีความซับซ้อน คุณจะพบชิ้นส่วน

บริการเต็มรูปแบบท่ีมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมสูงอย่างต่อ

เนื่อง และนั่นก็เป็นการตอบแทนสำาหรับตัวแทนจำาหน่าย

และลูกค้าของ Hengst
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สแกนเนีย จัดกิจกรรมแข่งขันการบำารุงรักษาอย่างมืออาชีพ 
(Professional Maintenance Competition) ยกระดับ
มาตรฐานงานบริการหลังการขาย ให้รถลูกค้าพร้อมใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำาไรธุรกิจขนส่ง

นายสถิตย์  ริยะตานนท์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริการหลังการ
ขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่าวว่า ความใส่ใจใน
งานบรกิาร และการไมห่ยดุทีจ่ะพฒันางานบรกิาร สแกนเนยี
จงึจดักจิกรรมแขง่ขนัการบำารงุรกัษาอยา่งมอือาชพี (Profes-
sional Maintenance Competition) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพงานบรกิารหลงัการขาย เพิม่
ช่วงเวลาความพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับรถ 
ช่วยขับเคลื่อนผลกำาไรธุรกิจลูกค้าได้อย่างยาวนานต่อเนื่อง 
โดยมีช่างสแกนเนียเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 14 ทีมจากศูนย์
บรกิารทัว่ประเทศ และ ผูช้นะเลศิในปนีี ้ไดแ้ก ่ทมี Mobile 24  
ซึ่งเป็นทีมช่างจากศูนย์บริการบางนา จังหวัดสมุทรปราการ 

 “การแข่งขันการบำารุงรักษาอย่างมืออาชีพในคร้ังนี้ ถือเป็น
ครัง้แรกของประเทศไทย โดยใหค้วามสำาคญัในเรือ่งของการ
พัฒนาฝีมือและสร้างความตระหนักให้กับทีมช่างได้ฝึกฝน
ประสบการณ์ในการทำาโปรแกรมบำารุงรักษารถฯ ยกระดับ
เรื่องคุณภาพของงานบริการในภาพรวมของศูนย์บริการ
สแกนเนียทั่วประเทศ” นายสถิตย์กล่าวอีกว่า “สแกนเนียจัด

กิจกรรมให้ทีมช่างได้มีการฝึกฝนฝีมืออย่างจริงจังและต่อ
เน่ือง เพิ่มทักษะและประสบการณ์ เชื่อมั่นว่าลูกค้าผู้ใช้รถ
สแกนเนียจะได้รับความพึงพอใจท่ีเพิ่มขึ้นทุกครั้งท่ีเข้ามา
รับบริการกับเรา” 

ด้านนายวสันต์  นกไม้ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายเทคนิค บริษัท 
สแกนเนีย สยาม จำากดั กล่าววา่ “เกณฑก์ารตัดสินเน้นความ
ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนมาตรฐานและอยู่ในกรอบเวลา
กำาหนดที่ช่างสแกนเนียใช้กันทั่วโลก ซึ่งนอกจากแข่งปฏิบัติ
จริงแล้ว เรายังเพิ่มความเข้มข้นด้วยภาคทฤษฎีที่ต้องทำา
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการแข่งเราจำาลองเหมือนสถานการณ์จริง
ประจำาวัน เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการตรวจเช็คก่อนรับรถ นำารถ
เข้าโรงซ่อม ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการบำารุงรักษาโดย
ละเอยีด เมือ่จบการแขง่ขนั จะมกีารตรวจเชค็คะแนนรว่มกนั
ระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการ
จะชี้แนะถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละทีม ให้สามารถนำา
ประสบการณ์ไปพัฒนา ปรับใช้ในการทำางานจริงประจำาวัน
ต่อไป”

สแกนเนยี ยงัคงมุง่มัน่พฒันางานบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ใหร้ถ
ลูกค้าพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำาไร
ธรุกจิขนสง่ เพือ่ขบัเคลือ่นสูร่ะบบขนสง่ทีย่ัง่ยนื “เพราะธรุกจิ
คุณ สำาคัญที่สุด”

สแกนเนีย 

ยกระดับมาตรฐาน

งานบริการ มุ่งเพิ่มเวลา

ทำากำาไรให้ลูกค้า
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HINO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษัทฮีโน่ฯ ซึ่งประกอบไป
ด้วย รถบรรทุก Hino 500 Dominator / รถบรรทุก Hino 700 
Splendor SR และรถโดยสารมินิบัส นำาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 
Hino Liesse II

ฮีโน่กล้ายืนยันได้ถึงประสิทธิภาพทั้งของรถบรรทุกและรถ
โดยสาร ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ และ
กล้ายืนยันถึงคุณภาพ ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ด้วย
การรับประกันนาน 5 ปี ที่สำาคัญยังรองรับการใช้นำ้ามัน B20 
โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ประกอบไป
ด้วย

รถบรรทุก ฮีโน่ 500 Dominator รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง 
มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 155 แรงม้า / 175 แรงม้า และ 
210 แรงม้า บรรทุกได้สูงสุด 10.5 ตัน ด้วยรูปโฉมใหม่ ทันสมัย
ทั้งภายในและภายนอก โดยภายนอกเปลี่ยนโฉมใหม่พร้อมไฟ
เดย์ไลท์ ที่ช่วยทั้งความสวยงาม และ ความปลอดภัยในการ
ขับขี่ และรองรับการต่อตัวถังประเภทต่างๆ ด้วยขนาดแชสซี 
3 ขนาด คือ 4.2 , 5.6 และ 6.6 ตามลำาดับ ส่วนภายในเปลี่ยน
รูปแบบเป็นสไตส์สปอร์ต ทูโทน พร้อมมาตรวัดแบบดิจิทัล ที่
แจ้งเตือนรายละเอียดต่างๆ ที่สำาคัญครบถ้วน

500 Dominator มีเกียร์อัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับ
ผู้ขับขี่ พร้อมกับ ที่นั่งระบบถุงลม ช่วยปรับสรีระและสร้าง
ความสะดวกสบาย และอีกหนึ่งหัวใจสำาคัญของรถฮีโน่ทุกคัน 
คือ ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น ทัศนวิสัยในการมองออกจาก
ภายในหัวเก๋งที่กว้างและชัดเจน พร้อมไฟหน้าแบบ LED ปรับ
ระดับได้ 5  ระดับและไฟเดย์ไลท์ ช่วยการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น  
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด พร้อมระบบถุงลมนิรภัย SRS รวมถึง
ระบบเบรก ABS และ ระบบช่วยเบรกลดรอบเครื่องอัตโนมัติ 
ช่วยสร้างความมั่นใจในทุกเส้นทาง เพราะจากผลการทดสอบ 
รุ่นใหม่ประหยัดกว่ารุ่นเดิมมากถึง 10% และหากเทียบกับคู่แข่ง
เมื่อเทียบในรุ่นเดียวกัน สามารถประหยัดในรุ่นที่เทียบดีกว่า
สูงสุดถึง 18%

ฮีโน่ 700 Splendor SR นำาเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่น หัวลาก 
410 แรงม้า พร้อมเกียร์อัตโนมัติ ห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อม

ระบบรองรับหัวเก๋งแบบถุงลม สะดวกสบายรองรับทุกการ
เดินทางในระยะไกล พร้อมอุปกรณ์อำานวยความสะดวกเต็มพิกัด
สำาหรับผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น ที่นั่งระบบถุงลม , ระบบ Cruise 
Control รักษาความเร็วรถให้คงที่ ช่วยลดความเมื่อยล้า และ 
จุดขายสำาคัญของรถคันนี้เพื่อช่วยลดต้นทุน เสริมกำาไรทางธุรกิจ 
คือ ระบบยกเพลาล้ออัตโนมัติแบบถุงลม ปรับเองตามนำ้าหนัก
บรรทุก เหมาะกับการบรรทุกที่เน้นวิ่งแบบหนักไป - เบากลับ ช่วย
ประหยัดค่าเชื้อเพลิง และ ลดค่าบำารุงรักษา  และที่สำาคัญ
รับประกันนานถึง 5 ปี ดังนั้นจะงานหนัก งานไกล มืออาชีพเลือก
ใช้ Hino 700 Splendor

Hino Liesse II (ฮีโน่ ลิเอสเซ่ ทู) หรือ Japan Bus รถโดยสาร
ขนาดเล็กขนาดเครื่องยนต์ 136 แรงม้า ขนาดยาว 7 เมตร 
นำาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคัน มั่นใจได้เรื่องคุณภาพ 

ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย 20 ที่นั่งสำาหรับ
ผู้โดยสาร พร้อมความปลอดภัยแบบจัดเต็ม ตั้งแต่โครงสร้าง
นิรภัยห้องโดยสาร เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมระบบถุงลมนิรภัย 
SRS  ทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า มั่นใจตลอดการขับขี่
กับระบบ TRC (Traction Control) ตัดกำาลังเครื่องยนต์หากล้อ
ไม่ยึดติดถนน รวมถึงระบบ VSC (Vehicle Stability Control) 
ช่วยในการควบคุมรถหากวิ่งผ่านจุดที่รถเสียการทรงตัว และ
ปลอดภัยในทุกการเหยียบเบรก กับระบบเบรก ABS (Anti - Lock 
Braking System) และระบบเบรก PAB (Power Assisted 
Brake) ช่วยเพิ่มกำาลังเบรกหากมีการหยุดรถกระทันหัน และเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ระบบป้องกันคันเร่งเมื่อประตู
ห้องโดยสารเปิดจะไม่สามารถเคลื่อนรถได้ หมดห่วงและไม่ต้อง
กังวลใจ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีประตูทางออกทั้งบริเวณ
ข้างรถ ประตูท้ายรถ หน้าต่างซ้ายและขวา และยังสามารถเปิด
จากภายนอกเข้าไปได้ ด้วยสวิทช์เปิดจากภายนอก Hino Liesse 
II คำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุด

HINO เปิดตัวสามสุดยอดสู่ตลาด

เป็นมากกว่าความสุดยอดของรถบรรทุก

และรถโดยสาร More than The Best.
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Nikola ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งขนาดใหญ่ (Hevy Duty) 
เตรียมประกาศเปิดตัวรถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไฮโดรเจน
สู่ตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากเผยโฉม Nikola 1 และ 2 ซึ่งขับ
เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (บริสุทธิ์) ล่าสุดสำาหรับ Nikola 3 ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าไฮโดรเจน โดยจะทำาตลาดในยุโรปก่อน จากนั้นมีแผน
จะเข้าสู่เอเซียน และออสเตรเลีย
รถมีพละกำาลัง 500-1000 แรงม้า บรรจุพลังงานเต็มจะสามารถวิ่งได้ไกล 
500-1200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการบรรจุพลังงานเต็มอยู่ที่ 20 นาที

NIKOLA
พลังงานจากนำ้ามันไม่ใช่คำาตอบสุดท้ายอีกต่อไป
หลังจากพลังงานไฟฟ้า ตอนนี้มีอีกหนึ่งพลังงานทางเลือก ไฮโดรเจน
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THINK OUTSIDE THE BOX
คิดนอกกรอบ

บางคนกำหนดมูลค�าจากน้ำหนักบรรทุก ในแง�ของน้ำหนักและพ�้นที่บรรทุกที่เพ��มข�้น การขนส�งสินค�าเป�นเร�่องเกี่ยวกับพ�้นที่

และเวลา การทำให�เกิดประโยชน�สูงสุดได�ด�วยการปรับแต�งยานพาหนะของคุณเพ�่อเพ��มพ�้นที่สำหรับพาเลท ที่จะทำให�คุณ

นำหน�าในการแข�งขัน และนี่คือเหตุผลที่เราไม�ได�คิดจะทำรถบรรทุกแค�รูปแบบเดียวให�เหมาะกับทุกธุรกิจ  แต�เรานำเสนอ

รถบรรทุกที่สามารถปรับให�เหมาะกับแต�ละธุรกิจได�  เพราะธุรกิจคุณ สำคัญที่สุด
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