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หากกำาลังมองหา ไซด์ โหลดเดอร์ คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมม่าร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 
40 ปี ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไซด์ โหลดเดอร์ เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ที่แฮมม่าร์คิดค้นและ
พฒันาตามความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ทกุมมุโลกมาตลอด ซึง่ทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจและกลา้การนัตี
คุณภาพของเรา เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตในประเทศสวีเดน

ทำาไมต้องเลือกแฮมม่าร์ ไซด์ โหลดเดอร์ รุ่น H 195 เพราะ 195 ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงการ
ใช้งานเอนกประสงค์ มีประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด ง่ายและสะดวกกับผู้ ใช้งาน สามารถยกและ
ย้ายตูค้อนเทนเนอรข์นาด 40 ฟตุ หรอื 20 ฟตุ สองตู้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ใช้งานได้ในบรเิวณพ้ืนที่
จำากัดและสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ตั้งพื้นดินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในเวลา 3.5 นาที

มีอะไหล่สำารองในสต็อกสำาหรับบริการลูกค้าและทีมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

บ.แฮมม่าร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
66/4 ม.11 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

โทร. +66 (0)9 9412 9699
E-mail : john@hammar.eu
www.hammar.eu
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ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com

ไม่ช้าและไม่เร็ว สำาหรับปี 2017 ในช่วงต้นปีผู้คนแวดวง
ขนส่งและรถเพื่อการพาณิชย์ต่างเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดี แต่
ในช่วงครึ่งแรกของปีดูเหมือนว่าการเติบโตจะไม่เป็นไป
ตามที่คาด แต่ตลาดกลับมากระเตื้องขึ้นหลังจากผ่าน
ไตรมาสที่สามของปีไปแล้ว

เมื่อไตรมาสสุดท้ายเดินทางมาถึง ผลสรุปของปีนี้
สำาหรับแต่ละบริษัทก็ปรากฏแตกต่างกันไป แน่นอน
ย่อมมีทั้งดีและไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ฉบับนี้ Asian Trucker แวะไปสนทนากับผู้คนในแวดวง
ขนส่งที่ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเคลื่อนธุรกิจของ
ตนเองอยู่ ตั้งแต่รถ Mixer รถหัวลากที่ใช้กับงานขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ไปจนถึงในแวดวงขนส่งปิโตเลี่ยม

แต่ละองค์กรก็มีแนวทางในการบริหารที่แตกต่างกันไป 
แต่ที่เป็นเฉกเช่นเดียวกันคือทุกคนต่างให้ความสำาคัญ
กับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสำาคัญ และ
คนขับรถถือเป็นส่วนสำาคัญของธุรกิจนี้ และเป็นส่วนที่
ดูแลจัดการบริหารยากที่สุดแต่ก็ท้าทายที่สุด



พูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์ ผู้บริหารและเจ้าของ
บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์

Asian Trucker แวะไปเชียงใหม่พบ
กับคุณเชิดพงศ์ ผู้บริหารและเจ้าของ
บรษิทัเพชรอนิทร ีผูใ้หบ้รกิารรถ Mixer 
ของปูนตรานกอินทรีเพียงเจ้าเดียว

Mercedes benz Actros เปดิตวัใหก้บัผูค้น
ทัว่ไปไดย้ลโฉมในงาน Bus & Truck 2017

MAN Bus ตวัใหมจ่าก K-MAN AUTO

Bus & Truck 2017 งานกิจกรรมส่ง
เสรมิการขายสำาหรบัรถบรรทกุและบสั 
ส่งท้ายปี 2017

ผ้าม่านข้างรถบรรทกุ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีสามารถ
ช่วยปกป้องสินค้า ลดนำ้าหนักบรรทุกได้

24
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ติดตาม Asian Trucker ประเทศไทยได้ที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
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มาตรฐานดาวสามแฉก Mercedes Benz คง
ไมต่อ้งอธบิายอะไรมาก นำาเขา้มาจากเยอรมน ี
ผลิตจากโรงงานในเมือง Stuttgart มองไล่
ไปตามจุดต่างๆ เราจะเห็นรายละเอียดที่
สามารถบ่งบอกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพใน
งานผลิตอย่างแท้จริง และถ้าคุณได้ทดลอง
ขับ Mercedes Benz Actros คุณจะรับรู้ได้
เลยว่านี่คือตัวจริงสำาหรับรถหัวลากที่พร้อม
ลุยงานหนัก

ในงาน Bus & Truck 2017 ที่ผ่านมา 
เมอร์เซเดส เบนซ์ ประเทศไทย ได้นำา Actros 
ไปเปิดตัวให้กับผู้คนในแวดวงขนส่งได้ยล
โฉม สมัผสักบัตวัเปน็ๆ อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มกบั
สามารถสอบถามรายละเอยีดทางดา้นเทคนคิ
ตา่งๆ ของรถจากผูเ้ชีย่วชาญตวัจรงิ รวมไปถงึ
รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและโปรโมช่ันต่างๆ 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

ไม่เพียงเท่านั้นที่สนามทดสอบด้านนอก ยัง
จัดรถทดสอบ Actros ให้ผู้ที่สนใจได้ทดลอง
ขับขี่ด้วย Asian Trucker ได้มีโอกาสนั่งไปกับ
พนกังานขบัรถของบรษิทัขนสง่ชัน้นำาแหง่หนึง่
ทีส่นใจอยากสมัผสักบัอารมณใ์นการขบัขีจ่าก 
Mercedes Benz ว่าแตกต่างจากรถยุโรปอีก
สองแบรนดท์ีต่วัเองเคยผา่นมอืมาแลว้อยา่งไร 
หลังจากได้ทดลองกับเส้นทางสั้นๆ จบลง เขา
กล่าวกับ Asian Trucker ว่า เป็นอะไรที่น่า
ประทับใจ ดีกว่าที่คาดไว้มากเลยทีเดียว

Product
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Mercedes 
Benz

ACTROS

สนใจ Mercedes Benz ACTROS

ติดต่อ บ.เอเซีย ทรัค
โทร. 02 750 9473-6

Product
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แรงบันดาลใจ ความลุ่มหลง หรือ
จะด้วยเหตุผลใดก็ตามที  ได้ เป็น
แรงผลักดันให้เกิดความทุ่มเทที่จะ
สร้างสรรค์รถบัสคุณภาพ 

บอดี้รถบัสที่ได้รับการออกแบบอย่าง
พิถีพิถันโดยมีต้นแบบจาก เอ็มเอเอ็น
บัสที่ประเทศเยอรมนี ได้ถูกสร้างสรรค์
ขึ้นโดยทีมช่างของประเทศไทย ผสม
ผสานชิ้นส่วนนำาเข้าอาทิ ในส่วนหัว
ด้านหน้าและด้านท้าย บอดี้ทั้งหมด
วางอยูบ่นแชสซสีท์ีแ่ขง็แกรง่ ออกแบบ
ตามหลกัวศิวกรเยอรมนั ขบัเคลือ่นดว้ย
เครือ่งยนตด์เีซลทีม่มีาตรฐานระดบัโลก
อย่าง MAN (เอ็มเอเอ็น)

เมื่อผู้ให้บริการมีความตั้งใจในการ
สร้างสรรค์ทั้งในส่วนของรถและงาน
บริการสู่ตลาด ผลประโยชน์นั้นย่อมที่
จะตกอยู่กับผู้บริโภคที่จะได้เดินทาง
ด้วยรถบัสที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
ระดับสากล 

BUS

Buses



 13 I Asian Trucker Buses
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BUS & TRUCK Show 
2017

Evant
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งาน Bus & Truck 2017 ถอืเปน็งานปดิทา้ยปสีำาหรบั
กิจกรรมส่งเสริมการขายของบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับรถใหญ่อย่าง Bus และ Truck ตั้งแต่ผู้ผลิตรถ
ไปจนถึงอะไหล่ชิ้นเล็กๆ จะกล่าวเช่นนั้นก็คงจะ
ไม่ผิด ปีนี้ดูเหมือนว่าที่คึกคักเป็นพิเศษน่าจะเป็น
แชสซีส์รถบัสขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าออก
กฎหมายบังคับใช้ในส่วนนี้ ทำาให้แชสซีส์รถบัสขนาด
เล็กได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ในฝั่งของรถบัสใหญ่ 
MAN และ K-Man Auto ได้นำารถบัส MAN คันใหม่
ที่เพิ่งต่อเสร็จของ K-Man Auto มาโชว์ ได้รับความ
สนใจจากผู้ที่มาร่วมงาน รวมไปถึงในส่วนของรถ 
Truck MAN สสีนัสดใสสองคนัคอืสฟีา้กบัสเีหลอืงมา
ให้แฟนๆ รถใหญ่ได้ยลโฉมด้วย 

ค่ายรถ Truck จากยุโรปอย่าง Mercedes Benz นำา 
Actros มาโชว์ตัวในงานนี้ด้วยเป็นคร้ังแรกหลังจาก
เปิดตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้ว 
ไม่เพียงเท่านั้นยังนำา Actros ตัวจริงมาให้ลูกค้าได้
ทดลองขับด้วย

แม้ว่าในช่วงต้นปีแวดวงขนส่งจะไม่คึกคักนัก แต่ใน
ช่วงปลายปีเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ดี ทำาให้หลาย

บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีได้ แน่นอนงานแสดงสินค้า
ในหมวดขนส่งเฉกเช่นนี้ ย่อมเป็นพื้นที่ให้ผู้คนในแวดวงได้ออก
มาเจอกัน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด นอกไปจากนั้นสำาหรับผู้ที่
กำาลังจะปรับเปลี่ยนยานยนต์ในฟลีทของตัวเองได้มีโอกาสมาพบ
กับผู้ขายโดยตรงเพื่อเจรจาและสอบถามข้อมูลต่างๆ ท่ีสงสัย เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

Bus & Truck โชว์ ยังคงเป็นงานแสดงสินค้าสำาหรับรถบรรทุกเพื่อ
การพาณิชย์ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในแวดวงเป็นอย่างดี

Evant
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เพชรอินทรี
งานขนส่งคอนกรีต

ที่เพชรอินทรี นับได้ว่ามี Fuso 

FJ ที่เป็นรถ Mixer ประจำาการ

อยู่จำานวนมาก จนคุณจรกล่าว

ว่า ช่วงหนึ่งที่นี่เหมือนเป็นห้อง

ทดลองให้ทีมงานของ Fuso 

เลยทีเดียว มีข้อมูลการใช้งาน

มากมายที่ได้จากที่นี่ไป

Construction
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เชิดพงศ์ กิ่วแก้ว
ผู้บริหาร บริษัท เพชรอินทรี

Construction
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เพชรอินทรี ทรานสปอร์ต

หากสนใจเกี่ยวกับกิจการที่ ใ ช้รถ Mixer ของ 
Fuso อยู่ผมแนะนำาให้ไปคุยกับคุณเชิดพงศ์ที่
เชียงใหม่ ที่นั่นมีรถ Fuso ใช้งานอยู่เยอะเลยทีเดียว 
คุณปัญญาพลจาก Fuso บอกกับเราพร้อมด้วยให้
ข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสาร

สายๆ วันศุกร์ ต้นเดือนธันวาคมอากาศที่เชียงใหม่
กำาลังสบาย เราบินจากกรุงเทพฯ มาเชียงใหม่เพื่อ
พบกับคุณเชิดพงศ์ หลังจากที่พยายามหาช่วงเวลา
วา่งใหเ้ราอยูน่านเพือ่สนทนาถงึกจิการทีใ่ชร้ถ Mixer 
ขับเคลื่อนอยู่

จะเข้าใจสิ่งที่ทำาก็ต้องเห็นของจริง คุณเชิดพงศ์
กิ่วแก้ว หรือที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่รู้จักเรียกสั้นๆ ว่า “จร” 
ขับรถพาไปยัง Plant สำาคัญของปูนอินทรีในจังหวัด
เชยีงใหม ่ไมไ่กลจากตวัเมอืงเชียงใหมม่ากนกั ตดิกบั
ถนนซเูปอรไ์ฮเวย ์คณุจรอธบิายใหเ้ขา้ใจวา่ Plant ทำา
หนา้ทีเ่สมอืนหอ้งครวัใหญท่ีจ่ะคอยปรงุวตัถดุบิใหก้บั
รถ Mixer เพื่อนำาส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

ในเชียงใหม่ปูนอินทรีมี Plant คอยให้บริการลูกค้า
อยู่หลายจุด ที่เราแวะมาดูนับเป็น Plant ที่ใหญ่
ที่สุด พื้นที่ให้บริการของเพชรอินทรีนั้นครอบคลุม
เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง สำาหรับปูนอินทรีที่เชียงใหม่
นั้นเพชรอินทรีเป็นผู้ให้บริการรถ Mixer ว่ิงส่งปูนให้
กับลูกค้าของปูนอินทรีเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น

เพชรอินทรีเริ่มต้นก่อตั้งเม่ือราวปี 2552 โดยในช่วง
เริ่มต้นนั้นคุณจรบอกว่ามีรถอยู่ 8 คัน โดยใช้รถของ 
UD ซึ่งคุณจรยอมรับว่าเป็นรถที่ถูกสร้างมาสำาหรับ
งาน Mixer อยา่งแทจ้รงิ ทนทาน สมบกุสมบนั ทกุวนั
นี้ UD ที่เริ่มต้นมาพร้อมๆ กับบริษัทก็ยังคงใช้งานอยู่

เพชรอินทรีเติบโตทุกปี เมื่อบริษัทขยายตัวทำาให้
ต้องจัดหารถเพิ่มเติมเข้ามาในฟลีทของเพชรอินทรี 
คุณจรบอกว่าฟลีทใหญ่ที่สุดที่สั่งซ้ือในตอนนั้นคือ 
Fuso FJ จำานวน 40 คัน ในช่วงราวปี 2558 (ในช่วง
เวลานั้น Fuso ได้รับการจัดจำาหน่ายโดยตันจง)

เราถามถึงเรื่องราวความเป็นมาของฟลีท Fuso คุณ
จรกลา่ววา่มอีงคป์ระกอบหลายอยา่งทีท่ำาใหฟ้ลทีของ 
Fuso มาประจำาการอยูท่ีเ่พชรอนิทร ีคณุจรบอกวา่รถ

แตล่ะแบรนดก์ม็อีงคป์ระกอบทีด่แีตกตา่งกนัไป แตท่ี่
สำาคัญท่ีสุดเมื่อได้รถมาใช้งานแล้ว งานบริการหลัง
การขายเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด ในช่วงเวลาน้ันความ
ต้องการรถของเพชรอนิทรมีสูีงเพือ่รองรบังานท่ีขยาย
ตวั ทาง Fuso สามารถจดัหารรถใหไ้ดต้ามกรอบเวลา
ทีก่ำาหนด ในราคาทีย่อมรบัได ้แตท่างเพชรอนิทรโีดย
คณุจรเองกด็รูายละเอยีดอืน่ประกอบในการตดัสนิใจ
ด้วย เพราะรถต้องใช้งานกันอีกยาวนาน เครื่องยนต์
ของ Fuso นั้นเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชม แต่ก็มีปัญหาใน
สว่นอืน่ๆ ทีต่อ้งแกไ้ขเมือ่ผา่นการใชง้านไปแลว้ระยะ
หนึ่ง ซึ่งคุณจรบอกว่า “ฟลีท Fuso ของเพชรอินทรีนี่
เสมือนเป็นห้องทดลองให้กับทีม Fuso ไปเลย”

จากรถ 8 คันในยุคเริ่มต้น ทุกวันนี้เพชรอินทรีมีรถ
ต่างแบรนด์รวมกันเกือบร้อยคัน เมื่อร่วมกับอีกหน่ึง
บริษัทของคุณจรท่ีให้บริการอยู่ในเขตกรุงเทพฯ คือ
บริษัทเขมรัตน์ก็เป็นจำานวนร้อยกว่าคัน อะไรคือ
กุญแจสู่ความสำาเร็จ คุณจรบอกว่าต้องสร้างระบบ
ที่ดีมาบริหารจัดการ (แน่นอนว่าคำาว่าระบบที่ดีนี้
ย่อมเป็นสูตรของใครของมัน) ระบบต้องมาก่อน ต่อ
จากน้ันต้องสร้างให้พนักงาน (คนขับรถ) มีจิตสำานึก
ที่ดี (ซึ่งในส่วนพนักงานขับรถนับได้ว่าเป็นส่วน
จัดการท่ีต้องใช้พลังงานมากท่ีสุด รวมถึงต้องใช้
เวลา เพชรอินทรีโชคดีที่คนขับเป็นคนที่อยู่กับบริษัท
ยาวนาน)

นักบริหารอย่างคุณจรบอกกับ Asian Trucker ว่าท่ี
เพชรอนิทรใีชธ้รรมะเขา้มาเปน็สว่นชว่ยในการบรหิาร
จัดการ สำาหรับอาชีพขับรถบรรทุก Mixer นี้จะว่าไป
แลว้ถอืเปน็อาชพีทีด่ ีคณุจรกลา่ว คนขบัมอีสิระ การ
ทำางานได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย เพราะจุดหมาย
ปลายทางในแต่ละครั้งนั้นปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด แต่
จะทำาอย่างไรให้คนขับรับรู้ว่านี่เป็นอาชีพเป็นงานที่
ดี เพื่อให้เขาทุ่มเทรับผิดชอบกับงานของตนเอง ส่ิง
ที่คุณจรทำาคือสร้างจิตใจของคนขับให้เข้มแข็ง “เรา
ต้องช่วยเขาดูแลเขาไม่ให้ไปข้องแวะกับอบายมุข
ต่างๆ หรือให้ลดน้อยลง เมื่อทำาเช่นนั่นได้ คนขับเมื่อ
เลิกงานกม็เีวลาพกัผ่อนอยูก่บัครอบครวั รา่งกายกจ็ะ
แขง็แรง เชา้มากส็ามารถทำางานไดด้ ีแตถ่า้เขาทำาไม่
ได้ เช้ามาทำางานวันนั้นทั้งวันก็จะมีแต่ปัญหา ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีสำาคัญถ้าเราสามารถสร้างให้เขาได้ งานของ
เราก็จะมีปัญหาน้อย” คุณจรกล่าว

Construction



 19 I Asian Trucker

รถแต่ละแบรนด์ก็มีองค์
ประกอบที่ดีแตกต่างกัน
แต่ที่สำาคัญที่สุดเมื่อได้รถ
มาใช้งานแล้ว งานบริการ
หลั ง ก า ร ข าย เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี
สำาคัญที่สุด
เชิดพงศ์ กิ่วแก้ว
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UD ที่อยู่กับบริษัทเพชรอินทรีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจน
ปัจจุบัน

Fuso FJ ขุมพลังที่ขับเคลื่อนงานเพชรอินทรี ที่
เชียงใหม่ ลำาปาง ลำาพูน

“รถของเราร้อยกว่าคันน้ี เรา
ขับคน เดียวไม่ ไ ด้  คนขับน้ัน
สำาคัญ เราต้องพึ่งพาเขา เรา
บอกกับคนขับรถว่ารถเป็น
เหมือนหม้อข้าวหม้อแกงของ
คุณ เป็นผู้มีพระคุณ คุณดูแล
เขาดีเขาก็ดีกับคุณ เรามีกินมี
ใช้เพราะรถ ในขณะเดียวกันเรา
เป็นหัวหน้าเขาสอนงานเขา เรา
ก็ต้องทำาตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้
เขาดูด้วย”

Construction
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คนขับรถ Mixer นั้นไม่ได้ขับรถอย่างเดียว ต้องคอยคุม
คุณภาพของคอนกรีตด้วย คุมเครื่องตอนปล่อยคอนกรีต 
ด้วยเหตุนี้พนักงานขับรถ Mixer ก่อนจะได้ขับรถต้องผ่าน
การอบรมในเรื่องเหล่านี้

ข้อดีของพนักงานขับรถ Mixer คือรถขนส่งประเภทอื่น
ส่วนใหญ่แล้วว่ิงทางไกล รถ Mixer ในแต่ละวันวิ่งไม่ไกล
มาก สามารถทำางานอยู่ในท้องถิ่นท่ีตนเองอาศัยอยู่ ทำาให้
สามารถอยู่ใกล้กับครอบครัว

ที่เพชรอินทรีคุณจรมอบรถให้อยู่ในความดูแลของคนขับ
ไปเลย ให้เขาดูแลตัวเองบริหารรถเอง เป็นผู้จัดการของ
ตวัเอง รถสว่นใหญน่ัน้วิง่ประจำา Plant อยูแ่ลว้ ในแตล่ะวนั
มีใบงานกำากับในการวิ่งงาน

“รถของเราร้อยกว่าคันนี้ เราขับคนเดียวไม่ได้ คนขับนั้น
สำาคัญ เราต้องพึ่งพาเขา เราบอกกับคนขับรถว่ารถเป็น
เหมอืนหมอ้ข้าวหมอ้แกงของคณุ เปน็ผูม้พีระคณุ คณุดแูล
เขาดีเขาก็ดีกับคุณ เรามีกินมีใช้เพราะรถ ในขณะเดียวกัน
เราเปน็หวัหนา้เขาสอนงานเขา เรากต็อ้งทำาตวัเปน็ตวัอยา่ง
ที่ดีให้เขาดูด้วย” คุณจรกล่าว

ในธุรกิจนี้คุณจรบอกว่า บริษัทปูนต้องการผู้ขนส่งมาทำา
หน้าที่ขนส่ง (คอนกรีต) วิ่งบริการให้กับลูกค้า สามารถส่ง
คอนกรีตถึงมือลูกค้าได้ โดยไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีเรื่องร้อง
เรียน มีปริมาณรถเพียงพอในการจัดส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้
ตามต้องการ

ทุกๆ วันคุณจรจะออกจากบ้านแต่เช้าไปพบลูกน้องตาม 
Plant ต่างๆ หมุนเวียนกันไป จากเชียงใหม่ ไปลำาพูน 
ลำาปาง ไปเจอผู้ร่วมงาน คนขับรถของบริษัท เป็นเสมือน 
Meeting เล็กๆ หน้างาน พูดคุยกัน กินข้าวด้วยกัน คน
ไหนดีก็ชม คนไหนมีปัญหาก็ให้กำาลังใจช่วยแก้ไข ใช้หลัก
เมตตากับทีมงาน นี่คือสิ่งที่คุณจรบอกถึงวิธีสร้างทีมงาน
คนขบัรถของเพชรอนิทร ีสว่นภาพรวมทีต่อ้งคอยควบคมุไว้
คอืตอ้งคงคณุภาพงานบรกิารไวใ้หม้มีาตรฐานคอืบรกิารทีด่ ี
ส่งสินค้าตรงตามเวลา รถไม่ขาดจากฟลีท

คุณจรกล่าวในตอนท้ายว่ารถ Mixer ในตลาดส่วนแบ่ง
ไม่ได้มาก ด้วยเหตุนี้รถรุ่นใหม่ๆ งานออกแบบคำานึงถึง
ลักษณะงานที่เป็นหัวลาก งานดัมพ์ ความเอ้ือที่จะเหมาะ
กับงาน Mixer อย่างแท้จริงนั้นไม่ค่อยมี ในฟลีทรถที่
กรุงเทพฯ ของบริษัทเขมรัตน์ซ่ึงทำางานให้กับปูนอินทรีเช่น
เดียวกันนั้นรถส่วนมากเป็นฮีโน่วิคเตอร์ 500 รุ่นใหม่

สำาหรับฮีโน่มีใช้งานอยู่ท้ังท่ีเชียงใหม่และกรุงเทพฯ คุณจร
กล่าวว่า ฮีโน่ มีการดูแลลูกค้าดีเสมอต้นเสมอปลาย ศูนย์
บริการดีมีท่ัว อะไหล่พร้อมสนับสนุนตลอดเวลา สำาหรับรถ
ปูนนั้นเป็นรถใช้งานที่ต้องการความดูแลเยอะ ค่าบำารุงรักษา
เยอะ แม้ว่าจะวิ่งไม่ไกล แต่วิ่งไปบนเส้นทางที่ไม่อาจคาด
เดาได้ เส้นทางน้ันปรับเปล่ียนอยู่ทุกวัน ด้วยเหตุน้ีเมื่อซ้ือรถ
มาใช้งานแล้วบริการหลังการขายจึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องดู
ว่าเป็นอย่างไร
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HAMMAR
Sideloaders
การเลือกเคร่ืองมืออุปกรณ์ ให้เหมาะ

กบังาน เสมอืนการใชค้นใหเ้หมาะกบังาน 

สิ่งที่จะได้กลับมาก็คือประสิทธิภาพใน

การทำางานนั่นเอง

Product
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HAMMAR ไดส้ง่อปุกรณไ์ฮดรอลิกของ HAMMAR ท่ีเรยีกวา่ 
Sideloaders เทคโนโลยีวิศวกรรมจากสวีเดน ให้กับบริษัท 
Sonic ซึง่ดำาเนนิกจิการเกีย่วกบัการรบัขนสง่ตูค้อนเทนเนอร์
โดยเฉพาะ

แน่นอนว่าเจ้า Sideloaders จาก HAMMAR สามารถตอบ
โจทย์ได้เป็นอย่างดีสำาหรับงานของ Sonic ในช่วงเริ่มต้น
นี้ Sideloaders ตัวแรกได้เข้าประจำาการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยคุณดุสิตจาก PlandBplus ผู้ได้รับแต่งต้ังจาก 
HAMMAR ประเทศสวีเดนในการดูแลตลาดประเทศไทย 
ส่งมอบ Sideloaders HAMMAR ให้กับทาง Sonic รวมทั้ง
อบรมการใชง้าน พรอ้มทัง้ใหค้ำาแนะนำา ซึง่หลงัสง่มอบแลว้
เปน็บรกิารหลงัการขายทีท่าง HAMMAR ใหก้ารดแูลลกูคา้

แต่สำาหรับอุปกรณ์ Sideloaders ของ HAMMAR มี
ขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ถูกออกแบบมาสำาหรับยกตู้
คอนเทนเนอรโ์ดยเฉพาะ สามารถทำางานได้หลากหลาย อาทิ 
ยกลงจากทา้ยพว่งลากทีต่ดิตัง้ Sideloaders ของ Hammar 
เอง ยกจากพื้นขึ้นมาวางบนท้าย ยกตู้ซ้อนกันทั้งขึ้นและลง 
ยกตู้ลงจากรถไฟ

Sonic สัง่ Sideloaders ของ HAMMAR เข้าประจำาการเปน็
ที่เรียบร้อยในเบื้องต้นหนึ่งตัว เพื่อทดลองใช้งาน ซึ่งนับว่า
เหมาะอย่างยิ่งกับรูปแบบการขนส่งของ Sonic ท่ีดำาเนิน
กิจการเกี่ยวกับการขนส่งคอนเทนเนอร์โดยเฉพาะ หากเป็น
ไปดว้ยดจีะม ีSideloaders ของ HAMMAR อกีหลายตวัเขา้
ประจำาการที่ Sonic

การเลือกคนใหเ้หมาะกบังานเป็นความจำาเปน็อยา่งยิง่ เชน่
เดียวกัน การเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน
ก็มีความจำาเป็นไม่แพ้กัน เพราะจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การทำางานได้เป็นอย่างดียิ่ง
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อ้วน คอนเทนเนอร์อ้วน คอนเทนเนอร์

วุฒิพงษ์ วิศิฎ์ศักดิ์

คนขับรถถือเป็นหัวใจ
สำ าคัญ การบริหาร
จดัการคนขับรถนัน้มทีัง้
ศาสตร์และศิลป์ ท่ีอ้วน 
คอนเทนเนอร์วางแผน
การจัดการทีมคนขับ
ด้วยระบบที่มีมาตรฐาน 
สำาคญัคอืทำาใหพ้นกังาน
ขบัรถมีความสขุ มีความ
พึงพอใจกับหน้าที่การ
งานที่ เ ข ารับผิดชอบ
อยู่ เมื่อเขาได้รับความ
สบายใจเขาก็จะทำาหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในแวดวงรถซเูปอรค์ารส์เีหลอืงเปน็สยีอดนิยมและ
สะดดุสายตาไมแ่พส้แีดง แตก่ลบักนัหากสีเหลือง
มาในรูปลักษณ์ของรถหัวลากเราจะรู้สึกอย่างไร

ภาพการส่งมอบรถหัวลากสแกนเนียจำานวน
ยี่สิบคันจาก สแกนเนีย ประเทศไทย ให้กับบริษัท 
อว้น คอนเทนเนอร ์สามารถดงึดดูความสนใจของ
เราได้เป็นอย่างดี

ในยุโรปหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นการเลือกสีให้กับรถ
หัวลากของแต่ละบริษัทผ่านกระบวนการคิด มี
การศกึษาและเลอืกอยา่งพถิพีถินั เพราะรถเมือ่วิง่
อยูบ่นถนนมนัมไิด้ทำาหน้าท่ีเปน็เพยีงแค่เครือ่งมอื
ในการขนสง่สนิคา้จากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่เทา่นัน้ 
มนัยงัแสดงออกในอกีบทบาทหนึง่คอืเปน็ตวัแทน
และภาพลักษณ์ของแต่ละบริษัทด้วย

เพราะฉะน้ันเมื่อได้เห็นภาพฟลีทสแกนเนีย
สีเหลืองของอ้วน คอนเทนเนอร์ จอดเรียงแถวใน
วันรับมอบรถจากบริษัทสแกนเนียประเทศไทย 
จึงดึงดูดความสนใจของเราอย่างยิ่งว่า สแกนเนีย 
P 360 ฟลีทนี้มีหน้าที่ขนส่งอะไร และที่มาของ
สีสันอันชวนมองนี้มีที่มาอย่างไร

บริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ เริ่มต้นจากการรับ
ขนส่งเล็กๆ งานรับเหมาแพคข้าวสาร โดยที่ธุรกิจ
ของครอบครัวอยู่ในท่าเรือซึ่งมีคุณพ่อเป็นหัว
เรือสำาคัญ งานขนส่งเริ่มจากรถสี่ล้อ ทำางานด้วย
ความมุ่งมั่นและใส่ใจในคุณภาพของงาน ทำาให้
ได้รับโอกาสจากลูกค้า เติบโตต่อเนื่องจากสี่ล้อ
เปน็หกล้อ สิบล้อ และกา้วมาสู่รถหัวลาก คุณอว้น
กล่าวกับ Asian Trucker

Scania P360 สีเหลืองที่เพิ่งเข้าประจำาการ ขับเคลื่อนธุรกิจของบ.อ้วน กรุ๊ป

สีเหลืองสว่างสดใส มอง
ดูแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น
อบอุ่น ในขณะเดียวกันก็
แสดงออกถงึความกระตอื
รอืรน้ โจนทะยาน นีค่งเปน็
นิยามที่เราพอจะให้ความ
หมายได้หากมีใครสักคน
มาสอบถามถึงความรู้สึก
ที่มีต่อสีเหลือง

 “สแกนเนีย เข้าใจ ใส่ใจลูกค้า ทำาให้เกิดความเชื่อใจและไว้ใจ”

วุฒิพงษ์ วิศิฎ์ศักดิ์
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คุณอ้วน หรือคุณวุฒิพงษ์ วิศิฎ์ศักดิ์ ทำางานคลุกคลีอยู่ใน
แวดวงขนส่งมากว่า 23 ปีแล้ว เมื่อเราเลี้ยวรถเข้าไปใน
พื้นที่ของบริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ สิ่งที่เราได้เห็นคือรถ
หัวลากสแกนเนีย P 360 ถูกจัดจอดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
ตัวจริงของ P 360 โดดเด่นกว่าในภาพข่าวมาก ที่ลานจอด
รถของริษัทอ้วน คอนเทนเนอร์ เราเห็นคุณอ้วนกำาลังยืนสั่ง
การทีมงานอยู่

เราเริ่มต้นกิจกรรมในวันนี้ด้วยการบันทึกภาพทีมงาน
ของอ้วน คอนเทนเนอร์กับเจ้าเคร่ืองมือขับเคลื่อนธุรกิจ
ที่ทรงพลังสแกนเนีย P 360 ฟลีทใหม่ล่าสุดของอ้วน 
คอนเทนเนอร์ ได้ฟังคำาอธิบายถึงส่วนประกอบสำาคัญของ
อปุกรณข์องอว้น คอนเทนเนอร ์ทีค่ณุอว้นคดิคน้ขึน้เอง เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่ทำาอยู่ ซึ่งเป็นระบบเฉพาะ
ของอ้วน คอนเทนเนอร์ ท่ามกลางความอบอ้าวของอากาศ
ก่อนฝนตก เราได้สัมผัสถึงการสั่งงานของคุณอ้วนกับ
ทีมงาน ได้เห็นถึงวินัยของผู้คนในองค์กร แม้จะเป็นเพียง
กจิกรรมเลก็ๆ แตส่ิง่เหลา่นีก้ส็ะทอ้นถงึทมีงานหลงับา้นของ
อ้วน คอนเทนเนอร์ได้เป็นอย่างดี 

เมือ่กลบัเขา้มาในหอ้งทำางานของคณุอว้น ระบบบนัทกึเสยีง
ดิจิทัลเริ่มทำาหน้าที่ของมัน เราสอบถามหลายเรื่องหลาย
ประเด็น ซึ่งคำาตอบที่ได้รับ ทำาให้เข้าใจได้ว่าเหตุใดตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาอ้วน คอนเทนเนอร์จึงได้เติบโตต่อเนื่อง

คุณอ้วนบอกว่า การทำาธุรกิจของอ้วน คอนเทนเนอร์ มุ่งเน้น
ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ โดยสรา้งระบบงานบรหิาร
ภายในใหม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ทีจ่ะบรหิารงานจดัการงานของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งมรีะบบ ดว้ยงานบรกิารทีด่ ีตรงตอ่เวลา สนิคา้
ปลอดภยั สง่สนิคา้ของลกูคา้ดว้ยรถทีม่คีณุภาพโดยพนกังาน
ขับรถที่ดี ขับรถถูกต้องตามกฏหมายมีความซื่อสัตย์

ในฟลทีของอว้น คอนเทนเนอร ์มรีถหลากประเภท ถกูใชแ้ตก
ตา่งตามประเภทของงาน รวมทัง้หมดมจีำานวนเกอืบ 100 คนั 
ทีมพนักงานขับรถ 50 คน ร่วมกันขับเคล่ือนธุรกิจของอ้วน 
คอนเทนเนอร์ ให้เดินไปข้างหน้า

ทรัพยากรที่สำาคัญสำาหรับบริษัทขนส่งคือ คนขับรถ เราถาม
คุณอ้วนว่าท่ีอ้วน คอนเทนเนอร์ ดูแลและสร้างคนขับรถท่ีมี
ประสทิธภิาพอยา่งไร คณุอว้นบอกวา่ คนขบัรถถอืเปน็หวัใจ
สำาคญั การบรหิารจดัการคนขบัรถนัน้มทีัง้ศาสตรแ์ละศลิป ์ที่
อ้วน คอนเทนเนอร์วางแผนการจัดการทีมคนขับด้วยระบบ
ที่มีมาตรฐาน สำาคัญคือทำาให้พนักงานขับรถมีความสุข มี
ความพึงพอใจกับหน้าท่ีการงานท่ีเขารับผิดชอบอยู่ เมื่อเขา
ได้รับความสบายใจเขาก็จะทำาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่แน่นอนว่าในระบบงานท้ังหมดน้ันคนขับเป็นเพียง
ส่วนหนึ่ง ส่วนอื่นๆ ก็มีความสำาคัญที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดี อ้วน คอนเทนเนอร์ จึงให้ความสำาคัญกับ
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พนกังานในทกุๆ สว่น ใหพ้นกังานทกุคนไดม้สีว่นรว่มในการทำางาน 
นอกจากจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพแลว้ยงัชว่ยใหส้รา้งความเชือ่มัน่ให้
กับพนักงานในการทำางาน

ฟลีท สแกนเนีย P 360 สีเหลือง เครื่องมือทรงประสิทธิภาพ
น้องใหม่ของฟลีทอ้วน คอนเทนเนอร์ 

ทำาไมจงึเลอืกสเีหลอืงใหก้บัฝงูสแกนเนยีฝงูนี ้คณุอว้นตอบวา่เหตผุล
สำาคญัคอื ความโดดเดน่ และความปลอดภยั อยูบ่นทอ้งถนนสงัเกตุ
ได้ง่าย อีกทั้งสีเหลือยังเป็นสีมงคลด้วย

ความโดดเด่นของสแกนเนียสีเหลืองของอ้วน คอนเทนเนอร์ ย่อมมี
ส่วนเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัวด้วย (อ้วน 
คอนเทนเนอร ์ตดิสตกิเกอรส์ะทอ้นแสง Logo ชือ่บรษิทั เบอรต์ดิตอ่
ไวท้ีห่วัรถ) เมือ่รถวิง่ขนสง่อยูบ่นทอ้งถนนซึง่เปน็พืน้ทีส่าธารณะยอ่ม
ดึงดูดสายตา ส่ิงท่ีซอ่นอยูใ่นมติิของความโดดเด่นน้ีมหีลายประการ 
นอกไปจากช่วยในเรื่องของการโฆษณาบริษัทไปในตัวแล้ว ยังช่วย
เพิ่มความระมัดระวังให้กับคนขับรถด้วย เพราะรถจะถูกจับตามอง
จากผู้คนบนพื้นที่สาธารณะ นั่นหมายความว่าหากผู้ขับขี่ขับรถ
ไมด่ยีอ่มจะถกูสงัเกตเุหน็และจดจำาไดโ้ดยงา่ย เชน่เดยีวกนัหากขบั
ดีย่อมเกิดความประทับใจกับผู้ใช้ท้องถนนร่วม เป็นต้น

ทำาไมจึงเลือกใช้สแกนเนีย? คุณอ้วนกล่าวว่าก่อนท่ีจะตัดสินใจ
ซื้อรถก็ทำาการบ้าน หาข้อมูล สอบถามจากแวดวงเพื่อนฝูง เปรียบ
เทียบกับแบรนด์อื่นๆ พบว่า สแกนเนียตรงใจที่สุดในหลายเรื่อง ทั้ง
เทคโนโลย ีอตัราการสิน้เปลอืง ระบบความปลอดภยัตา่งๆ ทีร่ถมใีห ้
ทีส่ำาคญัคอืงานบรกิารทีส่แกเนยีมใีหก้บัลกูคา้ คณุอว้นสรปุสัน้ๆ ให้
ฟงัวา่ “สแกนเนยี เขา้ใจ ใสใ่จลกูคา้ ทำาใหเ้กดิความเชือ่ใจและไวใ้จ”

แน่นอนว่าสำาหรับงานบริการของรถบรรทุกและรถหัวลากแบรนด์
สแกนเนียน้ัน เป็นท่ีไว้วางใจจากผู้ใช้ ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีอัน
ทันสมัยต่างๆ รวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่รถมีให้ งานบริการ
เปน็สิง่ทีส่แกนเนยี ประเทศไทยใสใ่จ สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้
ว่าไม่มีการทอดทิ้งกันอย่างเด็ดขาด เช่นที่คุณภูริวัทน์ รักอินทร์
ผู้บริหารสแกนเนีย ประเทศไทย เคยกล่าวกับ Asian Trucker ว่า 
“รถคันแรกขายโดยฝ่ายขาย รถคันต่อไปขายด้วยบริการหลังการ
ขาย”

ครึ่งวันเต็มๆ ที่ Asian Trucker ได้มีโอกาสได้พูดคุยและเยี่ยมชม
กิจการของบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ สามารถบอกกล่าวได้ว่า นี่
คือบริษัทขนส่งท่ีมีระบบ วิธีการคิดการทำางานท่ีได้มาตรฐานระดับ
สากล และไมเ่คยหยดุนิง่ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเปดิรบัสิง่ใหม่ๆ  เพือ่
นำามาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง นอกจากจะพัฒนาองค์กรแล้วยัง
เป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานขนส่งโดยรวมของ
ประเทศด้วย

การทำาธุรกิจของอ้วน คอนเทนเนอร์ 
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด โดยสร้างระบบงานบริหาร
ภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะ
บริหารงานจัดการงานของลูกค้า
ได้อย่างมีระบบ ด้วยงานบริการที่
ดี ตรงต่อเวลา สินค้าปลอดภัย ส่ง
สินค้าของลูกค้าด้วยรถที่มีคุณภาพ
โดยพนักงานขับรถที่ดี ขับรถถูกต้อง
ตามกฏหมายมีความซื่อสัตย์
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หางลากช่วงสั้นของอ้วน คอนเทนเนอร์ มีคุณลักษณะที่น่า
สนใจหลายประการ ถูกจัดสร้างข้ึนตามแนวความคิดของ
คุณอ้วน เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการขนส่งสินค้าของอ้วน 
คอนเทนเนอร ์หางลากชว่งสัน้นีส้ามารถยกดมัพไ์ด ้(สนิคา้
ที่อ้วนคอนเทนเนอร์ขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการ
เกษตร และมีบางส่วนเป็นพวกแร่ต่างๆ) 

การยกดัมพ์ได้ องค์ประกอบสำาคัญท่ีต้องมี คอนเทนเนอร์
แบบตู ้ตูท้ีน่ำามาใช้ในงานขนส่งของอ้วน เป็นตูส้ัน้แบบเปิด
ผนังด้านบน ส่วนด้านบนที่เปิดโล่งคลุมปิดทับด้วยผ้าใบ
อย่างด ีตวัคอนเทนเนอร์นีค้ณุอ้วนออกแบบและผลติขึน้เอง 
ด้วยงานประกอบและวสัดทุีแ่ขง็แกร่งเพือ่ให้ทนทานต่อการ
รบันำา้หนกัและการขนส่งตัง้แต่ส่วนพืน้และผนงั ในส่วนตอน
ท้ายของตูน้ัน้เป็นระบบฝาลอ็คเปิด-ปิดได้ ซึง่ออกแบบและ
จัดทำาขึน้โดยอ้วน คอนเทนเนอร์ ผ่านการลองผดิลองถกูมา
นานกว่าจะลงตวั เพราะตวัระบบฝาเปิด-ปิดนีส้ำาคญัมากใน
การขนส่ง หากทำาไม่ดีโอกาสที่ฝาจะมีปัญหาทำาให้สินค้า
เกิดปัญหาในระหว่างการขนส่งเกิดขึ้นได้ 

ในหนึ่งวันต้องยกดัมพ์ขึ้นลงหลายรอบ ตัวฝาต้องเปิด-ปิด
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อปุกรณด์มัพน์ัน้อว้น คอนเทนเนอร์
เลือกใช้ระบบจาก Hyva (ไฮว่า) ผู้ผลิตชั้นนำาของโลกจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบไฮดรอลิกของ Hyva มีความ
ทันสมัยและแข็งแรงเหมาะกับงานหนักทุกประเภท ได้
รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาอย่างยอดเยี่ยม ด้วยรูป
แบบไฮดรอลิกที่วางอยู่ด้านหน้า (Front End Cylinder) 
นอกจากมีประสิทธิภาพแล้วยังมีความปลอดภัยสูงด้วย

มาตรฐานของอปุกรณข์องอว้น คอนเทนเนอร ์แสดงให้เห็น
ถงึความตัง้ใจและใสใ่จของผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้ ทีจ่ะนำา
เสนอบริการที่ดีมีคุณภาพสู่ลูกค้าผ่านอุปกรณ์ เครืองมือ
ในการทำางาน บวกด้วยระบบการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของบริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ สิ่งเหล่า
นี้ทำาให้อ้วน คอนเทนเนอร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
มาโดยตลอด

อ้วน กรุ๊ป เลือกใช้แต่อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับลูกค้า ที่เลือกบ.อ้วน กรุ๊ปใน
การขนส่งสินค้า

Special Feature
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แรกเริ่ม ต้นแบบนั้นถูกพัฒนาขึ้นสำาหรับใช้ในงาน
สถาปัตยกรรมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหลังคาได้อย่าง
ยืดหยุ่น Strturflex ได้ค้นพบวิธีการที่สามารถนำามาใช้งาน
ได้หลากหลาย และเพิ่มมิติให้กับอุตสาหกรรมรถบรรทุก
ในการขนส่งสินค้า (ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต
ในประเทศมาเลเซีย) ต้นแบบแนวคิดนี้มาจากประเทศ
นิวซีแลนด์ ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำาหรับ
การใชง้านรถบรรทกุจำานวนมากเทา่นัน้ แตย่งัชว่ยประหยดั
ค่าใช้จ่ายและช่วยให้สามารถใช้โฆษณาสร้างสรรค์ในการ
โฆษณาสินค้าที่ขนส่งได้ด้วย 

Asian Trucker พบกับนายโฮผู้จัดการอาวุโสของ 
Structurflex Sdn Bhd เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
แอพพลิเคชันและประโยชน์ที่หลากหลายของการใช้งาน

นวัตกรรมใหม่สำาหรับประเทศมาเลเซีย
“มนัเริม่ตน้ดว้ยการรว่มทนุระหวา่ง TCIE และ Structurflex 
New Zealand ในปี 2540 ในเวลานั้นคณะผู้แทน TCIE 
เดินทางไปเยือนนิวซีแลนด์และได้เห็นศักยภาพของ
ผลติภัณฑ ์ในตอนแรกมกีารนำาเขา้ชดุผา้ใบ (แบบผา้มา่น) 
ทั้งหมด ในที่สุดความรู้ก็ถูกถ่ายโอน วันนี้เราดำาเนินการ
ผลติผา้มา่นอยูท่ีป่ระเทศมาเลเซยี” โฮ อธบิายประวตัคิวาม
เปน็มาของแบรนดใ์นประเทศมาเลเซยี ในชว่งแรกจำาหนา่ย
เพียง 4 หรือ 5 ชุดต่อเดือนเท่านั้น ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว

ปัจจุบันจำานวนที่ทำาได้สูงถึง 40 - 60 หน่วยต่อเดือน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการกำาหนดค่า การปรับปรุงบางอย่างต้องทำาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินในตลาดมาเลเซีย แม้ว่า
ผลติภณัฑจ์ะเหมอืนหรอืคลา้ยกบัดไีซนเ์ดมิจากนวิซแีลนด์ 
ตัววัสดุผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้
รับรางวัลสำาหรับการออกแบบในประเทศเยอรมนี

โครงสร้างที่ปลอดภัย และ เสียง
ส่วนประกอบที่สำาคัญคือผ้าซึ่งนำาเข้าจากประเทศเยอรมนี 
เมือ่ตดัใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการแลว้ ผา้จะถกูเสรมิแรงและ
ต่อแรงยดึ ตวัปรบัแรงดนัพเิศษเหลา่นีม้หีลายขนาด เพือ่ให้
เหมาะกับความต้องการของรถบรรทุกแต่ละแบบ สามารถ
ลอ็คเพือ่ปอ้งกนัการเขา้ถงึทีไ่มพ่งึประสงค ์ผูใ้ชง้านอาจคดิ

วา่ผา้อาจมขีอ้เสยีมากกวา่โลหะ แตม่ัน่ใจไดว้า่ผา้สามารถ
ตกโหลดได้ถึง 1 ตัน มีแม้กระทั่งตัวแปรที่มีไทเทเนียม
ตาข่าย webbing เพื่อป้องกันการตัดขโมยสินค้า ผ้าหุ้ม
ฉนวนสามารถนำามาใช้สำาหรับการขนส่งลัดวงจร แบบเย็น
ซึ่งสินค้าต้องเย็นสบายในระหว่างการขนส่ง

นอกจากสีต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว ผู้ขนส่งสามารถใช้ผ้าเป็น
พื้นท่ีโฆษณาแบบเคล่ือนท่ีเป็นเสมือนบิลบอร์ดท่ีเคล่ือนที่
โยกย้ายได้ โดยพิมพ์ตราสินค้ารูปลักษณ์ต่างๆ ของบริษัท
บนพืน้ทีด่า้นขา้ง บางสว่นของการออกแบบทีผ่ดิปกต ิไดแ้ก ่
threedeckers และ B-Doubles ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วย
ระบบที่การผลิตผ้าม่านมีให้ 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย การซ่อมแซมสามารถทำาได้ 
หากเป็นการซ่อมแซมเล็กๆ สามารถทำาในพื้นที่ของลูกค้า
ได้เลย แต่การซ่อมแซมหนักอาจมีความจำาเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายไปทำาที่โรงงาน 

การพัฒนาที่รวดเร็วและใช้งานง่าย
การสร้างผ้าใบในระบบผ้าม่านใช้เวลาไม่นาน รถพ่วงขนาด 
40 ฟุต พร้อมที่จะออกจากโรงงานภายในหนึ่งสัปดาห์ ตัว
ผ้าม่านมกีารบำารงุรกัษาฟร ีนอกเหนอืจากการล้างตามปกติ 
ข้อได้เปรียบที่สำาคัญของการใช้งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้
คือนำ้าหนักเบา ช่วยประหยัดนำ้ามันได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
เมื่อโหลดสินค้าหรือนำาสินค้าออกจะเข้าใจได้ถึงศักยภาพ
ท่ีแท้จริงในการใช้วสัดุปกป้องท่ีทันสมัยเช่นน้ี ผ้าม่านใช้
เวลาเปิดเพยีงไม่กีว่นิาที ทำาให้สามารถเข้าถงึรถพ่วงได้เตม็
รูปแบบ ซึ่งหมายความว่าสามารถขนสินค้าได้เร็วกว่าเมื่อ
เทียบผ่านประตูด้านหลังของระบบแบบเดิมๆ 

ไว้ใจได้จากชื่อเสียงในอันดับต้นๆ 
“ความคิดในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ในการดึงดูด
ความสนใจในตัวผ้าใบแบบผ้ามา่นจากลูกค้าของเรา เพยีง

Structurflex 
curtain siders
เสนอโซลชูัน่ผา้มา่นขา้งทีม่คีวามยดืหยุน่สงูในการใชง้าน

สำาหรับรถบรรทุก

Technology
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แค่มองไปที่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งหมด
เป็นบริษัทขนส่งชั้นนำาทั้งสิ้น นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเก่ียว
กับคุณภาพและความเป็นมิตรของผ้าใบแบบผ้าม่าน 
เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้มีความซับซ้อนมาก”  โฮอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต 

ผลติภณัฑ ์Structurflex มกีารรบัประกนั 1 ป ีโฮทำาให้เรา
มั่นใจได้ว่าวัสดุจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และยัง
ไมม่กีรณทีีต่อ้งนำากลบัมาซอ่มอกี เขากลา่ววา่ “สิง่นีแ้สดง
ให้เห็นวา่ผลิตภณัฑดั์งกล่าวดีเพยีงใด เพราะอตุสาหกรรม
รถบรรทุกเป็นสินค้าท่ียากและผ้าม่านก็มีการทดสอบที่
ยากและท้าทายทุกวัน”

ข้อได้เปรียบที่
สำ า คัญของ
ก า ร ใ ช ้ ง า น
ผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบนี้คือ
นำ้ า ห นั ก เ บ า 
ช่วยประหยัด
นำา้มนัได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ

Technology
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วัชรทรัพย์ 
ปิโตเลี่ยม

Petroleum
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s i a n  T r u c k e r  ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส จ า ก
คุณธานี เมฆานุพักตร์ ให้ได้สนทนา แม้จะมี
ภาระกจิคอ่นขา้งยุง่ในชว่งปลายป ีแตเ่ดมิทีค่าด
วา่คงจะไดเ้วลาสัน้ๆ แตท่วา่การสนทนากใ็ช้เวลา
ไปชั่วโมงกว่า ไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเรื่องราวของ
วัชรทรัพย์ ออกนอกเรื่องไปบ้าง แต่ก็นับว่าเป็น
โชคดีของ Asian Trucker ที่มีโอกาสได้รับรู้เรื่อง
ราวข้อคิดเห็นต่างๆ

บนทางหลวงเส้นสำาคัญในหลายภาค ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนคงเคยเห็นรถขนส่งนำ้ามันวิ่งสวนไป ส่วน
แทงค์ทีเ่ป็นท้ายลากนัน้เมือ่สงัเกตอุาจจะเหน็ชือ่
ของบริษัทและโลโก้รูปม้าสีขาวบนพื้นสีเหลือง 
น่ันคือรถขนส่งปิโตเล่ียมของบริษัทวัชรทรัพย์ 
Asian Trucker สอบถามคุณธานีว่าเหตุใดโลโก้
ของวัชรทรัพย์จึงเป็นม้า คุณธานีหัวเราะก่อน
ตอบว่า “ไม่มอีะไรมากผมเกดิปีกระต่ายซึง่ถกูกบั
ม้าก็เลยเลือกใช้เป็นโลโก้ของบริษัท”

คณุธานเีลา่ใหฟ้งัวา่ตนเองนัน้อยูก่บัแวดวงขนสง่ 
อยู่กับรถบรรทุกมานาน ตั้งแต่หนุ่มๆ สมัยก่อน
ทำาเกี่ยวกับพืชไร่ ทำาทุกหน้าที่ ขยับมาทำาเกี่ยว
กับก่อสร้างก็เช่นเดียวกันเข้าไปดูแลลงมือใน
เกือบทุกส่วน จนกระทั่งปัจจุบันมาอยู่ในแวดวง
ปิโตเล่ียม ซึ่งทุกวันน้ีก็ทำาหน้าท่ีบริหารคอยดูแล
ทีมงานอยูห่่างๆ ให้ทุกคนได้ทำางานไปตามหนา้ที ่
ท่ีได้รบัมอบหมาย ขบัเคล่ือนองค์กรวชัรทรพัยใ์ห้
ก้าวไปข้างหน้า

Petroleum
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ธานี เมฆานุพักตร์

กรรมการผู้จัดการ 

วัชรทรัพย์ ปิโตเลี่ยม



 35 I Asian Trucker

Asian Trucker อดถามไมไ่ดว้า่สดุทา้ยแลว้มาอยูใ่นแวดวง
ขนส่งปิโตเล่ียมได้อย่างไร คุณธานีบอกว่าเป็นเพราะน้อง
สาวอยากจะทำา อยากจะขนสง่ปโิตเลีย่มใหก้บัปตท. กเ็ลย
ทำากัน ซึ่งพอลงมือทำาก็เป็นความท้าทาย ทำาอย่างไรจึงจะ
ได้งานจากบริษัทท่ีมีมาตรฐาน ทำาอย่างไรจึงจะรักษางาน
ไว้ได้ 

ในยุคแรกเริ่มของวัชรทรัพย์ยังไม่ได้ทำางานกับปตท. งาน
ขนส่งปิโตเลี่ยมของวัชรทรัพย์ในช่วงต้นเป็นการทำางาน
ร่วมกับเชฟรอน จากนั้นได้รับความไว้วางใจจากบางจาก 
สะสมประสปการณ์ในแวดวงขนส่งปิโตเล่ียมเติบโตมา
โดยตลอดจนได้โอกาสรับงานกับปตท. เริ่มจากเป็นรถวิ่ง
นอกสัญญา พิสูจน์ความสามารถผลงาน จนได้รับสัญญา
ระยะยาวและกลายมาเป็นคู่ค้าในด้านการรับจ้างขนส่ง
ปิโตเลี่ยมให้กับปตท.จนมีปตท.เป็นงานหลักของบริษัทใน
การขนส่งปิโตเลี่ยม

ซึ่งในยุคแรกเริ่มที่วิ่งงานให้กับปตท.นั้นคุณธานีกล่าวว่า 
ต้องทำางานหนักมากเพราะข้อกำาหนดเรื่องความปลอดภัย
ของปตท.นัน้สงูมาก การทำาผดิขอ้กำาหนดหมายถงึคา่ปรบัที่
บรษิทัตอ้งแบกรบั แตใ่นทา้ยทีส่ดุแลว้ดว้ยความมุง่มัน่และ
ตั้งใจของทีมงานก็สามารถผ่านเกณฑ์ต่างๆ จนกลายมา
เปน็ผู้ขนส่งปโิตเล่ียมรายสำาคัญให้กบัปตท. และวชัรทรพัย์
ก็เติบโตและพัฒนาในเรื่องของการทำางานภายในองค์กร
อย่างมากมาโดยตลอด ซึ่งในเรื่องน้ีคุณธานีเล่าให้ฟังว่า 
ลกูคา้ของวชัรทรพัยเ์ชน่ ปตท.เปน็องคก์รใหญท่ีม่มีาตรฐาน
สูง ตัววัชรทรัพย์เอง เมื่อทำางานให้กับปตท.ก็เป็นความ
ท้าทายท่ีจะทำาให้งานท่ีลูกค้ามอบหมายให้น้ันสำาเร็จลง
โดยท่ีไมเ่กดิปญัหา ได้คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ เพราะ
ฉะนั้นระบบงานของตัวเราเองก็ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพมี
มาตรฐาน ในขณะเดียวกนัปตท.เองกช็ว่ยให้คำาแนะนำาองค์
ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับวัชรทรัพย์เช่นเดียวกัน 

คุณธานีบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเรื่องอุปกรณ์ซึ่งคือรถ ไม่มี
ปญัหาสามารถดแูลบรหิารจดัการได ้อะไรดกีซ็ือ้มาใชง้าน 
แต่ท่ีเปน็ปญัหาคือเรือ่งคน เปน็ส่ิงท่ีต้องทำางานหนักมากใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย

ลูกค้าของวัชรทรัพย์อย่างปตท.
เป็นองค์กรใหญ่ที่มีมาตรฐานสูง 
วัชรทรัพย์เอง เมื่อทำางานให้กับปตท.
ก็เป็นความท้าทายที่จะทำาให้งานที่ลูกค้า
มอบหมายให้นั้นสำาเร็จลงโดยที่ไม่เกิด
ปัญหา ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 
เพราะฉะนั้นระบบงานของตัวเราเองก็
ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพมีมาตรฐาน 
ในขณะเดียวกันปตท.เองก็ช่วยให้คำาแนะนำา
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับวัชรทรัพย์
เช่นเดียวกัน

Petroleum
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รถ 250 คัน มีคนขับประจำาการอยู่ 300 คน คอย
ขับเคลื่อนให้งานเดินหน้าไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
สำาหรับคนขับรถขนส่งปิโตเล่ียมน้ัน มีกระบวนคัดสรร
คนเข้าทำางานที่เข้มข้น บรรดานกัขับในสายอาชีพนี้ล้วน
รู้กันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการวิ่งขนส่งปิโตเล่ียมให้กับ
บริษัทชั้นนำาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของไทยอย่างปตท.หรือ
ของบริษัทข้ามชาติชั้นนำา 

การบริหารจัดการรถและคนขับในยุคปัจจุบันมี
เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยจัดการ จากการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งอินเตอร์เนทและระบบ
คอมพิวเตอร์ ทำาให้ผู้บริหารฟลีทรถสามารถทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ผลลัพธ์ของการจัดการ
นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือต้องไม่ให้เจอกับปัญหา 
Break Down

สำาหรับวัชรทรัพย์ช่วงเวลาท่ีต้องใช้พลังมากในการดูแล
ให้งานเป็นไปตามทีว่างไว้คอืช่วงเวลาทีน่ำา้มนัมกีารปรบั
ราคา ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าวจะมคีวามหนาแน่นของรถเข้า
คลัง ความล่าช้าจากการถ่ายเทนำ้ามัน เพราะความ
ต้องการนำ้ามันจะเพิ่มตัวสูงขึ้น และผลกระทบจะเกิด
ต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นทางไปจนถงึปลายทาง ซึง่ต้องวางแผน
บริหารจัดการให้ดี แต่หากเป็นช่วงเวลาปกติแล้ว
คุณศรชัยบอกว่าไม่ค่อยมีปัญหา

สำาหรับหัวใจสำาคัญของการขนส่งปิโตเลี่ยม คุณศรชัย
บอกว่า “ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกสุด เราต้อง
บริหารจัดการให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ให้ได้แม้ว่าจะยาก
เราก็ต้องทำาเป็นเป้าหมายท่ีทุกคนในทีมงานต้องรู้และ
ปฏิบัติตาม”

ทุกวันนี้ด้วยระบบการทำางานที่เป็นมาตรฐานสากล 
และความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานทำาให้สัญญาบริการท่ี
วชัรทรพัยม์กีบัปตท.นัน้ไดค้ะแนนประเมนิสงูสดุในระดบั 
A ถึงสามสัญญาจากที่มีอยู่สี่สัญญา ยังคงมีเพียงหนึ่ง
สัญญาเท่านั้นที่เป็น B

ความยากสำาหรบัการทำางานในทกุวนันีค้ณุศรชยับอกวา่ 
คือการรักษาคะแนนระดับ A ให้คงอยู่ ซึ่งท้าทายและ
ยากกว่าการตอนท่ีได้มาเสียอีก เพราะในการขนส่งท่ี
ลอ้รถหมนุตลอด 24 ชัว่โมงนัน้เราไมรู่เ้ลยวา่จะเกดิอะไร
ขึ้นบ้าง เกิดขึ้นเมื่อไหร่

ศรชัย จิตรนัย ผู้จัดการทั่วไป 
บริษัทวัชรทรัพย์ปิโตเลี่ยม

หน้าที่หลักของคุณศรชัย คือ ดู เกี่ยวกับฟลีทรถของ
วัชรทรัพย์ทั้งหมด ซ่ึงมีอยู่ 250 คัน เป็นรถยุโรปประมาณ 
เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรถญี่ปุ่น

ในประเทศนั้นวัชรทรัพย์รับผิดชอบขนส่งนำ้ามันให้กับปตท.
เป็นหลักและมีงานของบางจากเป็นรอง โดยวิ่งส่งคลังและ
ตามปั้มในประเทศ มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่วัชรทัพย์ไม่ได้วิ่ง
นอกนั้นมีทุกภาค

ตามสายงานแล้วคุณศรชัยจะอยู่ข้างบนสุดโดยถัดลง
มาจะมีหัวหน้างานแบ่งไปตามส่วนงานต่างๆ คอยดูแล
งานในแต่ละส่วนลงมาให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
คุณศรชัยเปิดเผยว่าในความเป็นจริงแล้วการวิ่งรถตาม
สัญญาหลักในการให้บริการกับปตท.นั้นเป็นการว่ิงไปตาม
เส้นทางหลักๆ อยู่แล้วซึ่งไม่ยากในการบริหารจัดการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามา
ช่วยในการจัดการกับฟลีทรถ คนขับ ทำาให้สะดวกกว่าเมื่อ
ก่อนมาก

Petroleum
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วชัรทรพัย์มแีผนกควบคมุทีต่ัง้แยกออกมาคอยตรวจสอบ
ภาพรวมของการทำางาน เสมือนเป็นการเฝ้าระวังให้
ตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นเดินไปตามระบบท่ีวางไว้ 
คุณศรชัยบอกว่า “ที่วัชรทรัพย์เราประชุมกันบ่อยมาก 
เพื่อติดตามการทำางาน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาซำา้ มกีารตรวจสอบงานท่ีทำา
อยู่ตลอดเวลา”

ในธุรกิจขนส่งปิโตเลี่ยมคุณศรชัยบอกว่าในเรื่องของ
ระบบความปลอดภัยถือเป็นส่วนที่มีการลงทุนสูง
ที่สุดตั้งแต่เคร่ืองมือไปจนถึงคน พนักงานขับรถของ
วชัรทรพัยไ์มว่า่จะใหมห่รอืขับมานานแลว้ ในหนึง่ปตีอ้ง
เข้าอบรมเรื่องการขับข่ีทุกคน เป็นการทบทวนและเพิ่ม
เติม ในขณะเดียวกันก็เป็นการประเมินทีมคนขับไปใน
ตัวด้วย นอกไปจากนั้นวัชรทรัพย์ยังจ้างบริษัทฝึกสอน
ขับรถชั้นนำาจากอเมริกามาอบรมพนักงานขับรถระดับ
ครูฝึกของบริษัทในทุกสองปีเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตท่ี
จะทำาใหค้รฝูกึสามารถนำาไปใชฝ้กึสอนและอบรมคนขบั
รถของบรษิทัได ้และสามารถออกใบรบัรองหลกัสตูรการ
ฝึกได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
เป็นการลงทุนที่วัชรทรัพย์ทำาเพื่อให้ม่ันใจว่าเม่ือคนขับ
ไปนั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วทุกคนจะทำางานด้วยความ
รับผิดชอบและทำางานอย่างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
งานของตนเอง

วชัรทรพัยก์ำาลงัดำาเนนิการสรา้งออฟฟศิใหมอ่ยูท่ีอ่ำาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่

ขนาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นจุดจอดรถและจุดซ่อมบำารุง
รถท่ีว่ิงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาวรัชทรัพย์เติบโตและพัฒนาอยู่เสมอ แม้จะ
เป็นเช่นนั้น แต่ตลอดการพูดคุยทั้งกับคุณธานี และ 
คุณศรชยั Asian Trucker เห็นวา่วชัรทรพัยย์งัไมห่ยดุยัง้
การพฒันาตวัเอง และยงัพรอ้มทีจ่ะกา้วไปขา้งหนา้อยา่ง
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

คุณธานีกล่าวท้ิงท้ายกับ Asian Trucker ว่า “ในสาย
ธุรกิจนี้แม้ว่าเกือบทุกบริษัทต้องจัดการคือเรื่องคนขับ 
แต่คนขับรถก็เป็นฟันเฟืองสำาคัญ คนขับรถทำาเงินให้กับ
บริษัท คนขับรถสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ทำาให้บริษัท
เติบโตก้าวหน้า” 
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สแกนเนยีไดส้รา้งเวทกีารแขง่ขนัใหน้กัขบัไดม้ารว่มทดสอบขดีความ
สามารถในการขบัขีข่องพวกเขา เพือ่รว่มพฒันา ยกระดบั สรา้งความ
ปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างมาตรฐานของนักขับรถทั้งบัสและ
บรรทกุ สิง่ทีส่แกนเนยีสรา้งขึน้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่ สแกนเนยีใสใ่จและ
จริงจังกับบริการหลังการขายกับลูกค้าของสแกนเนีย

แว่วเสียงเชียร์จากสนามแข่งดังแทรกเข้ามาในวงสนทนา การ
แข่งขันในรอบสุดท้ายได้เริ่มต้นข้ึนแล้ว ทีมผู้บริหารจากสแกนเนีย 
ประเทศไทย ปลีกตัวมาร่วมสนทนากับสื่อมวลชนที่มาสังเกตุการณ์
การแข่งขันครั้งนี้ 

ปีน้ีนับเป็นปีท่ีดีของ สแกนเนีย ประเทศไทย ส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นว่า
คำากลา่วนีเ้ปน็จรงิคอืยอดขายรถของสแกนเนยีในตลาด นายสเตฟาน 
ดอรส์ก ีกรรมการผู้จดัการ บรษิทั สแกนเนีย สยาม จำากดั ผู้ท่ีอยูเ่บือ้ง
หลังความสำาเรจ็น้ีในฐานะหัวเรอืใหญท่ี่ทำางานรว่มกบัทีมงาน พดูถงึ
หลายเรือ่งของสแกเนยี หนึง่ในนัน้คอื ความเคลือ่นไหวของสแกนเนยี

กิจกรรมใหญ่ของ Scania (Thailand) ซึ่งจัดขึ้นในทุก
สองปี Scania Driver Competition Thailand (2017) 
ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าของ Scania เป็นอย่าง
มาก มีผู้สมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากการแข่งขันใน
ครั้งก่อนถึงเท่าตัว โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันถึงสาม
พนัคน ผา่นรอบคดัเลอืกจากสนามในแตล่ะภมูภิาคเขา้มา
ชงิชยัในรอบสดุทา้ยจำานวน 12 คน จากผูข้บัขีใ่นประเภท
รถบัสและรถบรรทุก
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ยงัไมห่ยดุเพยีงเทา่นี ้ในปหีนา้จะมอีกีหลากหลายกจิกรรม
ที่สแกนเนีย ประเทศไทยจะทำา 

ตลาดในเมืองไทยถือเป็นตลาดสำาคัญของสแกนเนีย หลัง
จากทีป่นีีส้แกนเนยีไดป้ระกาศเดนิหนา้โปรเจคสรา้งโรงงาน
ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรงงานที่ทันสมัยของสแกนเนีย 
ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น โรงงานนี้ยังเป็นโรงงาน
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกของสแกนเนียเลยทีเดียว 

ผลิตภัณฑ์ของสแกนเนียมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
และมิเพียงแค่การขายสินค้าเท่านั้น สแกนเนียยังให้ความ
สำาคัญกับงานบริการ ด้วยรูปแบบของการให้บริการท่ี
หลากหลาย สแกเนียยังทำางานด้านนี้ร่วมกับลูกค้าโดยมี
การวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้รถได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ ดว้ยรปูแบบของการใหบ้รกิารทีม่คีวาม
ยืดหยุ่นตามลักษณะงานของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน

สำาหรับในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันนี้  คุณภูริวัทน์ 
รักอินทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท
สแกนเนีย สยาม กล่าวว่านอกจากเป็นกิจกรรมที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสแกนเนียกับลูกค้า นี่เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาคนขับรถของลูกค้าให้มีทักษะในการขับขี่
ที่ดีขึ้น ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำางาน และทีส่ำาคญัคณุภรูวิทัน ์กลา่ววา่ สแกนเนีย 
คาดหวังให้เกิดขึ้นในแวดวงคนขับรถทั้งบัสและบรรทุก 
คือ เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานของอาชีพขับรถใหญ่ใน
ประเทศไทย เป็นสิ่งที่สแกนเนียคาดหวังให้เกิดขึ้น นอก
ไปจากการสนับสนุนให้ลูกค้าของสแกนเนียสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในธุรกิจของตนเองได้ 

เมื่อสามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองได้ กำาไรจะกลับสู่ธุรกิจ
ของลกูคา้ เมือ่สามารถลดอบุตัเิหตไุด ้สงัคมและประเทศได้
ประโยชน์ กำาไรกลับคืนสู่ลูกค้า เม่ือคนขับมีประสิทธิภาพ
รถกส็ามารถ Uptime ไดต้ลอดเวลา เปน็ประโยชนโ์ดยตรง
กับธุรกิจของลูกค้าสแกนเนีย ด้วยเหตุนี้กิจกรรม Scania 
Driver Competition จึงเป็นกจิกรรมที่มุ่งพัฒนาทรัพยากร
บคุคลของลกูคา้ เพือ่จะกอ่ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้กบัธรุกจิของ
ลูกค้า ตัวคนขับ และสังคมอย่างแท้จริง

นางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและ
การตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่าวว่าการจัด
กจิกรรม SCANIA DRIVER COMPETITIONS THAILAND 

ภาพบนสุด รถบรรทุก P 360  รุ่นที่ขายดีเกินความหมายของสแกนเนีย

บรรยากาศการแข่งขัน ภาพรสมผู้ชนะเลิศรางวัลต่างๆ

นายชัชวาลย์ ธงชัย ผู้ชนะเลิศประเภทรถบรรทุก จากบริษัทพงษระวี
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2017 เปน็ความรว่มมอืระหวา่งบรษิทั สแกนเนยี สยาม จำากดั 
ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี บริษัท สยามมิชลิน 
จำากัด และ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์  การแข่งขัน
เพื่อค้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสาร
มืออาชีพ พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย (Face The 
Challenge) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “4 D” ได้แก่ 1. Dare to be 
(กล้าที่จะเป็นนักขับที่ดี), Dare to Change (กล้าที่จะเปลี่ยน 
มีมุมมองและมีทัศนคติที่ดี), Dare to do (กล้าที่จะทำาความ
ดี) และ Dare to Give (กล้าที่จะเป็นผู้ให้ และส่งต่อความดี
ให้ผู้อื่น) โดยทุกหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมน้ี เป็น
พนัธมติรทีม่วีตัถปุระสงคต์รงกนั คอื การรณรงคเ์พือ่เพิม่ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน  

สำาหรับในป ีนี้ผู ้ ชนะเลิศในประเภทรถบรรทุก ได ้แก ่ 
นายชัชวาลย์ ธงชัย (บริษัท พงษ์ระวี จำากัด) นอกจากจะคว้า
รางวัลชนะเลิศแล้ว ยังสามารถคว้ารางวัลการขับประหยัด
นำ้ามันประเภทรถบรรทุก เพิ่มอีก 1 รางวัลด้วย ส่วน รอง
ชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นายปรีชา กลิ่นดอกแก้ว (บริษัท
สยามซอไซด์ เซอร์วสิ) และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ อดลุย์ 
สมนาเมือง (บริษัทเอสซี แคริเออร์ จำากัด) สำาหรับในประเภท
รถบสัโดยสารได้แก่ 1.นายนราศกัดิ ์กาญจนะพนัธ์ (บรษิทัรชิ 
แอนด์ เบสท์ แทรฟเวลิ จำากดั) นอกจากจะคว้ารางวลัชนะเลศิ
แล้ว ยังสามารถคว้ารางวัลการขับประหยัดนำ้ามันประเภทรถ
โดยสาร เพิม่อกี 1 รางวลัด้วย ส่วนรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่
นายสุเทพ จันทพิมพ์ (บริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำากัด 
และรองชนะเลิศอนัดับ 2 อนัดับ ได้แก่ นายสุระพล คำาแหงผล 
(บริษัทเทพสมบัติ จำากัด) 

นอกจากนี้ยังมีรางวัลการขับเชิงป้องกันประเภทรถบรรทุก
ได้แก่ นายสุพันธ์ ศิริจันโท (บริษัททีแอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์
ไวด์ (ประเทศไทย) จำากัด ส่วนรางวัลการขับข่ีเชิงป้องกัน
ประเภทรถโดยสาร ได้แก่ นายเสกสรรค์ เตาคำา (บริษัท 
เทพสมบัติ จำากัด) รางวัลกองเชียร์ดีเด่นประเภทรถบรรทุก 
ได้แก่ บริษัทเอสซี แคริเออร์ จำากัด และรางวัลกองเชียร์ดีเด่น
ประเภทรถโดยสาร ได้แก ่บรษิทัธนัชวชิญ ์แทรเวล กรุป๊ จำากดั 

30 ปีสำาหรับสแกนเนีย ในประเทศไทย ดูเหมือนว่าได้พิสูจน์
แล้วว่า มิเพียงแต่ดำาเนินธุรกิจเท่าน้ัน ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสแกนเนียเติบโตด้วย
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เสริมทักษะท่ีจำาเป็นในการเดินทางอย่าง
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน เพื่อให้พวกเขา
สามารถดูแลตนเองเมื่อต้องเดินทางบน
ท้องถนน

ระยะท่ีสองของโครงการเปิดโอกาสให้เด็กๆ 
ได้ส่งเสียงสะท้อนถึงมุมมองที่พวกเขามีต่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนและแนวทาง
การพัฒนา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของครูและผู้ปกครองอาสา นักเรียนจะถ่าย
รูปอันตรายหรือความเส่ียงบนท้องถนนที่
พวกเขาพบระหว่างการเดินทางจากบ้าน
และโรงเรียน พูดคุยถึงอันตรายที่อาจเกิด
ข้ึน และเสนอแนวทางแก้ไข โดยระหว่าง
ขั้นตอนเหล่านี้ นักเรียนจะได้รับการกระตุ้น
ให้ขยายมุมมองเพื่อครอบคลุมไปยังหน่วย
งานต่างๆ ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ทำางานรว่มกนัเพือ่แกไ้ขปญัหาและยกระดบั
ความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง เช่น 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน ตำารวจจราจร และผูบ้รหิาร
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัโดยองคก์าร
อนามัยโลกให้ เป็นประเทศที่มีถนนที่
อันตรายท่ีสุดอันดับหน่ึงขยับข้ึนจากอันดับ
สอง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วม
มือกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ สถิติ
จากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ยังชี้
ว่า มีเด็กท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
มากกว่า 2,600 คนต่อปี เฉลี่ยสูงถึง 7 คน
ต่อวัน ในขณะที่จำานวนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนน้ันพุ่งสูงถึง 72,000 
คนต่อปี

โครงการ ‘Childvoice to Safety’ คือ
ส่วนหนึ่งของโครงการ “School Road 
Safety – ปลอดภัยทุกย่างก้าวจากบ้าน
ถึงโรงเรียน” เปิดตัวเป็นโครงการนำาร่อง
ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
คลองเตย ในปีพ.ศ. 2559 โดยโครงการ
นี้ถือเป็นการสานต่อเป้าหมายของเชลล์
ที่ต้องการเติมสุขให้ทุกชีวิต ด้วยความ
ตั้งใจเพื่อให้คนที่เรารักกลับถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัยทุกวัน

โครงการปลอดภัยทุกย่างก้าวจากบ้าน
ถึงโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้
เกิดความตระหนักรู้และสนับสนุนให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้องถนนโดยมุ่งเน้น
ไปยังกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผู้ปกครอง และครู นอกเหนือจากที่ได้
สร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย
ให้กับคนในองค์กรของเชลล์เอง นอกจาก
นี้โครงการยังต้องการจุดประกายให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนำาไปสู่การเดินทางที่
ปลอดภัยของเด็กๆ โดยการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัด
ให้มีการฝึกอบรมครูและนักเรียน รวมถึง
ครอบครัวของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน 
‘โครงการปลอดภัยทุกย่างก้าวจากบ้าน
ถึงโรงเรียน’ มุ่งหวังที่จะช่วยลดจำานวน
อุบัติเหตุทางถนน และเป็นต้นแบบการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้อง
ถนนแก่โรงเรียนอื่นๆ และองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนนต่อไป

นายอรรถ เหมวจิติร รองประธานกรรมการ 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด กล่าว
ว่า “ความปลอดภัยเป็นนโยบายหลักของ
เชลล์ เช่นเดียวกับเรื่องความปลอดภัย
ทางท้องถนนซึ่งเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
ทุกคน  เราเชื่อว่าการมอบความรู้ด้าน
ความปลอดภยับนทอ้งถนนแกน่กัเรยีนและ
ครอบครัว จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมการใช้
ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่อายุยังน้อย และ
สง่เสรมิใหเ้กดิความตระหนกัถงึความสำาคญั
ของความปลอดภัยบนถนนกับคนไทยยุค
ใหม่อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม”

นายอรรถกล่าวเสริมว่า “โครงการ ‘Child-
voice to Safety’ คือช่องทางให้นักเรียนได้
ส่งเสียงสะท้อนถึงความกังวลและความคิด
เห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนใน
ชุมชนของพวกเขา เด็กๆ มีศักยภาพที่จะ
เป็นตัวแทนในการสร้างความเปล่ียนแปลง
เชิงบวก และในระยะยาว พวกเขายัง
สามารถช่วยยกระดับความปลอดภัยและ
สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนน
ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย”

ระยะแรกของโครงการคือการมอบความรู้
และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
บนท้องถนน เช่น กฎจราจรพื้นฐาน การ
สังเกตถึงอันตรายบนถนนและวิธีการ
หลีกเลี่ยง การใช้ทางเท้าและทางข้าม
อย่างปลอดภัย และวิธีดการเดินทางอย่าง
ปลอดภัยระหว่างบ้านและโรงเรียน และ
ภายในบริเวณโรงเรียน จุดมุ่งหมายของ
ระยะแรกนี้คือการปลูกฝังให้เกิดความ
ตระหนกัถงึความสำาคญัของความปลอดภยั
บนท้องถนน และเพื่ อให้ความรู้ และ

Childvoice 
to Safety
โครงการเพื่อ
ท้องถนน
ปลอดภัยจาก 
Shell



เมือ่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านมา สมาคมขนส่งสินค้าเพือ่การนำาเขา้
และสง่ออก โดยคณุสมควร กล่ำาแสง นายกสมาคม, สวุทิย ์ดรุงคพ์นัธ ์
ท่ีปรึกษาสมาคม, คุณสาธิต บุญโต อุปนายกสมาคม และประธาน
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
สมาคม เข้าพบเยี่ยมชมรถบรรทุก ยี่ห้อ M.A.N. จากประเทศเยอรมนี 
ณ บริษัท เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) โดยมี 
คุณธนภัทร อินทวิพันธุ์ กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยม
ชมรถบรรทุก M.A.N. ทั้ง 3 รุ่น 

ทั้งนี้ทาง M.A.N. ให้การตอบรับสนับสนุนการจัดงาน และเข้าร่วมงาน
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 ของสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำา
เข้าและส่งออก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลาน
บริษัท เอส บี ที ทรานสปอร์ต จำากัด ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 

สมาคมขนส่งสินค้า
เพื่อการนำาเข้า
และส่งออก

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ ดาวน์ตำ่าสุดทันที 0% 
หรือนำารถบรรทุกเก่าทุกย่ีห้อแลกยูดี เควส
เตอร์ รับทันทีทองคำาหนัก 5 บาท เริ่มแล้ววัน
นี้ถึงสิ้นปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าได้
สัมผัสรถบรรทุกแกร่งสายพันธุ์อาทิตย์อุทัย 
และเตรียมพร้อมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว
นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว รองประธาน
กรรมการ ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย เปิดเผย
ว่าในช่วงปลายปี ยูดี ทรัคส์ ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายแก่ลูกค้า ยูดี มีเฮ! โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี เพื่อ ให้ลูกค้าที่มีความ
ประสงค์จะเปล่ียนรถใหม่ ไม่จำาเป็นต้องรอ
ขายรถเก่า โดยสามารถนำามาแลกซื้อกับยู
ดี ทรัคส์ หรือรับเงื่อนไขสุดพิเศษ ดาวน์ 0% 
ได้เลยทันที
“เราจัดโปรโมชั่นแรงในครั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้
ลกูคา้ทีม่แีผนจะซือ้รถใหม ่สามารถตดัสนิใจ
ออกเควสเตอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอนี้ ถือ
เป็นโอกาสสุดท้ายของปีนี้” นางสาววิลาวัลย์ 
กล่าว

ยูดี เควสเตอร์ เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีได้
รับการออกแบบเพ่ือจำาหน่ายในประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเอเชีย แอฟริกา 
ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ 
นางสาววิลาวัลย์ กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ยูดี มีเฮ! ครั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับ
การตอบรบัอยา่งดจีากลกูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้ที่
มีประสบการณ์อย่างดีจากนิสสัน ดีเซล ซึ่งภาย
หลังเปล่ียนชื่อมาเป็นยูดี ทรัคส์ โดยรถบรรทุก
นิสสัน ดีเซล ถือเป็นตำานานรถบรรทุกที่ทนทาน
และตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี 
“จากชื่อเสียงอันยาวนานของนิสสัน ดีเซล มา
จนถึงวันนี้เป็นยูดี ทรัคส์ เราต้องการจะเชิญ
ชวนลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์ที่ดี กับเราให้
กลับมาหาเรา มาเป็นครอบครัวเดียวกัน และ
เราพร้อมที่จะดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยเรา
มีศูนย์บริการมาตรฐาน 15 แห่ง ครอบคลุม
ทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยบริการหลังการขาย 
สัญญาบริการที่หลากหลาย รองรับกับความ
ตอ้งการของลกูคา้ทกุประเภท” นางสาววลิาวลัย ์
กล่าว

ยดู ีทรคัส ์ประเทศไทย จดัรายการสง่เสรมิการขายสง่ทา้ยป ียดู ีมีเฮ!
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Sideloaders ตัวแรกได้เข้าประจำาการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยคุณดุสิตจาก PlandBplus ผู้ได้รับแต่งตั้งจาก 
HAMMAR ประเทศสวเีดนในการดูแลตลาดประเทศไทย 
ได้ส่งมอบ Sideloaders HAMMAR ให้กับทาง Sonic 
รวมทั้งอบรมการใช้งานที่ถูกต้องให้กับพนักงานของ 
Sonic

HAMMAR
Sideloaders

คอนติเนนทอล ผู้นำาด้านเทคโนโลยียานยนต์ และออสแรม ผู้นำาด้านเทคโนโลยี
แสงไฟ สองบริษัทยกัษ์ใหญจ่ากประเทศเยอรมน ีประกาศรว่มทนุพฒันาไฟยานยนต์
อจัฉรยิะ โดยมจุีดประสงคเ์พือ่นำานวตักรรมเทคโนโลยดีา้นแสงไฟผนวกเขา้กบัระบบ
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละซอฟตแ์วร ์เพือ่พฒันาและผลติไฟยานยนตใ์หม้ปีระสทิธภิาพยิง่
ขึน้ ทัง้สองบริษัทมกีารร่วมจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลภายใตช้ือ่ “Osram Continental 
GmbH” มสีำานกังานใหญท่ีเ่มอืงมวินกิ ประเทศเยอรมน ีโดยแตล่ะฝา่ยจะมกีารถอื
หุ้นเท่ากันที่ 50 เปอร์เซ็นต์ มีพนักงานประมาณ 1,500 คน รวมถึงมีสำานักงาน 17 
แห่งทั่วโลก ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้จะมีกำาหนดการเริ่มขึ้นในปีหน้า ขณะนี้ยังอยู่ใน
ระหวา่งการลงนามสญัญาขอ้ตกลง และการรออนมุตัจิากหนว่ยงานดา้นการปอ้งกนั
การผูกขาด (Antitrust)

วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนในครั้งนี้ทั้งคอนติเนนทอลและออสแรมจะร่วมงาน
กันเพื่อพัฒนาโซลูช่ันและออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟยานยนต์ให้มีความสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้นและจำาหน่ายออกสู่ตลาดโลกโดยเร็ว ซึ่งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะ

ดำาเนนิธรุกจิในฐานะบรษิทัอสิระ (Standalone Company) 
โดยคอนติเนนทอลจะนำาธุรกิจด้านระบบควบคุมไฟ (light 
control) จากแผนกอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ในกลุ่มธุรกิจ 
Body & Security มาร่วมในบริษัทแห่งใหม่นี้ ส่วนออสแรม
จะโอนธุรกิจโมดูล Solid State Lighting (SSL) สำาหรับ
ยานยนต์ 

การร่วมทุนในครั้งนี้ จะทำาให้ทั้งสองบริษัทสามารถผนวก
ความเชีย่วชาญทางดา้นตา่งๆ เช่น ระบบแสงสวา่งจากเซมิ
คอนดักเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ระบบออปติกและ
ซอฟตแ์วรส์ำาหรบัเทคโนโลยเีซนเซอร ์นวตักรรมแหลง่กำาเนดิ
แสง รวมถงึนำาเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย โซลชูัน่
ใหม่ๆ  โดยเฉพาะในส่วนของไฟหน้า และไฟท้ายยานยนต์ 

นายเฮลมุท มาร์สชิ กรรมการบริหารของคอนติเนนทอล
และหวัหนา้แผนกอปุกรณภ์ายในรถยนต ์กลา่ววา่ “ปจัจบุนั
นวตักรรมเทคโนโลยไีฟยานยนตม์คีวามกา้วหนา้และพฒันา
อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
เสริมประสิทธิภาพดังกล่าว แม้ว่าทุกวันนี้ไฟยานยนต์แบบ
เดิมยังคงมีความสำาคัญต่อลูกค้าของเรา แต่การเพิ่มระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก็จะทำาให้เกิดฟังก์ชั่นใหม่ๆ มากขึ้น 
และเป็นยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไปอีก
ขั้น”

นายสเตฟาน แคมปแ์มนน ์หนึง่ในคณะกรรมการบรหิารขอ
งออสแรม ลชิ เอจ ีกลา่ววา่ “เรามุง่มัน่และใหค้วามสำาคญัใน
การพัฒนาและปฏิรูปผลิตภัณฑ์ไฟยานยนต์ให้ก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกดิจิทัล ความเชี่ยวชาญของคอนติเน
นทอลในด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วย
เติมเต็มเทคโนโลยีของเราให้กลายเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี
ไฟยานยนต์”

คอนติเนนทอลจับมือ
ออสแรมรุกตลาดพัฒนา
ไฟยานยนต์อัจฉริยะ
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เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่
ในเมียนมาร์ ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พงษ์ระวี  จำากัด เปิดเผยภายหลังการสั่ ง ซ้ือรถบรรทุก
วอลโว่ ทรัคส์ จำานวนทั้งสิ้น 38 คัน ว่าการสั่งซ้ือคร้ังน้ีเพื่อ
รองรับแผนการขยายงานขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง

“ตลาดลาวนัน้ เราเขา้ไปนานกวา่ 20  ปแีลว้ แตท่ีพ่มา่นัน้ เรา
เพิ่งเข้าไปเพราะเราเล็งเห็นศักยภาพในตลาดนี้ว่าจะสามารถ
เติบโตสูงมาก” นายวรพงษ์กล่าว

บริษัท พงษ์ระวี จำากัด เริ่มดำาเนินธุรกิจการขนส่งนำ้ามันเชื้อ
เพลงิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริม่ต้นจากรถบรรทกุเพยีง 12 คนั 
และรบัจ้างขนส่งนำา้มนัเช้ือเพลงิให้กบับรษิทันำา้มนั ปตท. และ
ต่อมาปี 2540 ได้ขนส่งให้กับ เอสโซ่ เริ่มแรกในลักษณะ spot 
truck

อย่างไรกต็าม จดุเปลีย่นทีท่ำาให้ พงษ์ระว ีก้าวกระโดดคอื การ
รับขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิงให้กับเชลล์ ในปี พ.ศ. 2552 ทำาให้มี
การเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ จนถงึปัจจบุนั มรีถทีใ่ช้ขนนำา้มนั
เชื้อเพลิงถึง 250 คัน 

“การทำางานกบัเชลล ์ทำาใหเ้ราไดค้วามรู ้และประสบการณ ์มา
พัฒนามาตรฐานการทำางานของเรา ให้มีระบบงานที่ดี และ
มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจ
จากลกูคา้ทกุราย ทำาใหเ้ราสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง” 
นายวรพงษ์ กล่าว

นายวรพงษ์ กล่าวว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ
ขนส่งนำ้ามันไปยังเมียนมาร์ โดยต้ังบริษัทร่วมทุนคือบริษัท 
Pongrawe Cargo Link Logistics ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิงให้แก่สนามบิน
ทัว่ประเทศเมยีนมาร์ โดยมคีวามเชือ่มัน่ว่าตลาดเมยีนมาร์นัน้
เป็นตลาดใหม่ท่ีมศัีกยภาพในการเติบโตสูง ซึง่ถอืเป็นโอกาสดี
ทีบ่รษิทัฯ จะสามารถขยายธรุกจิให้เจรญิเตบิโตในระยะยาวได้

นายวรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจโลจิ
สตกิส ์ถอืวา่รนุแรงเพราะมผีูเ้ลน่หนา้ใหมเ่ขา้สูว่งการอยา่งต่อ
เนื่อง ทำาให้มีการแข่งขันในเรื่องราคาค่าบริการ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าการแข่งขันที่รุนแรง แต่บริษัทฯ ยังคงทำาธุรกิจโดยเน้น
นโยบายในเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยัเปน็หลกั  จงึทำาใหไ้ด้
รับความเชื่อถือจากลูกค้าหลักอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ 
จำาเป็นต้องเลือกรถบรรทุกท่ีมีคุณสมบัติในเรื่องระบบความ
ปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

บริษัท พงษ์ระวี จำากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการ
ขนส่งนำ้ามันเชื้อเพลิง สั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ 
ทรัคส์ 48 คัน
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ไม่มี เพียงแต่คุณภาพและความ
ทนทาน ที่ผู้ใช้งานฮีโน่ รุ่น โปรเฟีย 
สามารถยืนยันในเรื่องนี้ ได้ ฮีโน่ 
โปรเฟีย ยังสามารถพิสูจน์ว่างาน
ด้านดีไซน์มีความโดดเด่นไม่แพ้ใคร 
มาพร้อมความปลอดภัยและการใช้
งานที่สะดวกสบาย เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ฮีโน่ โปรเฟีย

ในปีนี้รถบรรทุกฮีโน่ 700 Profia 
ได้รับรางวัลงานออกแบบดี เด่น 
(Good Design Awards 2017) 
โดยเปน็รางวัลท่ีผ่านการประเมินและ
ยกย่องจากประเทศญ่ีปุ่น เพื่อเปิด
โอกาสใหน้กัออกแบบได้เขา้รว่มเพือ่
ยกระดับอุตสาหกรรมและคุณภาพ
ชีวิตผ่านงานออกแบบ 

ปี นี้ มี ผู้ ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า ร่ ว ม
กว่า 4,495 คน ใช้เวลาคัดเลือก
กว่า 5 เดือนจากกรรมการกว่า 
82 ท่าน และรถบรรทุกฮีโน่ก็คว้า
รางวัลนี้มาครองได้ เพราะมีรูป
แบบการออกแบบ ใช้งาน ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ต้องการให้งานออกแบบเติมเต็ม
คุณภาพชีวิตบนโลกใบนี้

ดีไซน์
ระดับโลก
Hino 
Profia
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682 SERIES. STRENGTH AT WORK

DISCOVER THE 682 SERIES AT SSK SARABURI  
AND ENJOY 682 PERFORMANCE AND RELIABILITY

www.iveco.co.th

69 Moo 6 Mittraphap Muak Lek District, Saraburi 18180
Ph. 036-339-298-99 Hot line.086-344-2929



แรงบิดที่สูงกว�า
ในรอบเคร�่องที่ต่ำกว�า
และประหยัดน้ำมันมากกว�า
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มาตรฐานสูงสุดของความประหยัดและความไว�วางใจมาตรฐานสูงสุดของความประหยัดและความไว�วางใจ

รถบรรทุกและแชสซีส�รถโดยสารสแกนเนียให�ประสิทธิภาพ
สูงสุดในทุกด�าน ด�วยเคร�่องยนต� 9 ลิตร และ 13 ลิตร
มาตรฐาน Euro 3 พร�อมระบบเปลี่ยนเกียร�อัตโนมัติ
สแกนเนียออพติครูส ท่ีช�วยให�ควบคุมรถได�อย�างง�ายดาย
ในทุกสภาพถนน และช�วยประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงมากข�น้ 
รวมท้ังระบบเบรกเสร�มสแกนเนีย ร�ทาร�ดเดอร�ท่ีทุกคนยอมรับ
ในประสิทธิภาพพร�อมด�วยหน�าจอแสดงผลที่ช�วยแนะนำ
การขับข�่ เพ�่อช�วยประหยัดเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง 
ท้ังหมดน้ีถูกสร�างข�น้ด�วยความใส�ใจ เพ�่อเพ��มผลกำไรที่ดีข�้น
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การขับข�่ เพ�่อช�วยประหยัดเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง 
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สนใจข�อมูลเพ��มเติมโทรปร�กษาตัวแทนขายได�ที่
+66 2017 9200 หร�อ www.scania.co.th

          www.facebook.com/scaniathailandgroup

          www.youtube.com/c/scaniathailandgroup

          www.instagram.com/scania_th_group

          https://twitter.com/Scania_TH

          @scaniathgroup
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