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SB450 sidelifter
45 tonne lifting capacity

The world’s best valued sidelifter

Massive outreach for excellent stability

Stand alone power pack reduces running costs, increases profits 
and adds fleet flexibility as can be used with any truck head

Quicker, more efficient lifting of containers

Proven dependable technology

Ideal for road, rail, military, forestry and mining applications

2 x 20’ LIFT DOUBLE STACKING TRAILER TRANSFER RAIL TRANSFER
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Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 

สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

วนัเวล�เดนิไปข�้งหน�้อย�่งรวดเรว็ ตอนนีเ้ร�กำ�ลงัจะพน้
ผ่�นช่วงไตรม�สท่ีส�มกันแล้ว ท่�มกล�งภ�วะเศรษฐกิจโลก
ทีย่งัคงออ่นไหว ในขณะเดยีวกนัสถ�นะก�รณห์ล�ยอย�่ง
ในประเทศค่อนข้�งบั่นทอนคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
หล�ยฝ�่ยเช่ือกนัว�่ในชว่งไตรม�สสุดท�้ยเมือ่คว�มชดัเจน
เรือ่งโครงก�รใหญ่ๆ  ของรฐับ�ลปร�กฏชดัขึน้และส�ม�รถ
เริ่มดำ�เนินก�รได้ ภ�คก่อสร้�งและภ�คขนส่งก็จะกลับม�
คึกคักอีกครั้ง

แน่นอนว่�ผู้ที่มีคว�มพร้อมและเตรียมตัวไว้
ตลอดเวล�ย่อมที่จะมีคว�มได้เปรียบ ช่วงเวล�นี้แวดวง 
รถบรรทกุมกีจิกรรมหล�ยอย�่งใหไ้ดต้ดิต�ม ค�่ยรถยโุรป
อย่�ง Volvo มีกิจกรรมใหญ่จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดย
ในปนีีป้ระเทศไทยไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็สน�มแขง่ขนัชงิชยัใน
รอบสุดท้�ยของทวีปเอเชียแปซิฟิก ง�น TiT International 
Truck Show 2015 จะจัดขึ้นในช่วงกล�งเดือนกันย�ยน   

สำ�หรับ Asian Trucker ฉบับประเทศไทย 
เร�มีเร่ีืองร�วท่ีน่�สนใจม�กม�ย เดือนกันย�ยน ฮีโน่ 
ประเทศไทยเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Hino Victor 500  
Stefan บินตรงม�จ�กกัวล�ลัมเปอร์ เพื่อสนทน�
กับคุณอำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์ ที่สำ�นักง�นใหญ่ของฮีโน่ 
ประเทศไทย มีประเด็นที่น่�สนใจม�กม�ย รวมไปถึงเรื่อง
ร�วของ CTVDOLL และ PANUS ยงัมรี�ยง�นก�รแขง่ขนั 
Volvo FuelWatch 2015 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย 
เพ่ือค้นห�ตัวแทนไปชิงชัยในรอบเอเชียแปซิฟิก ท้ังหมดน้ี
รอคอยทุกท่�นอยู่ด้�นในแล้วครับ

ผู้ที่เตรยีมควำมพรอ้มไว้เสมอ
ย่อมมีควำมได้เปรยีบ



Hyva is a global multinational company founded in the Netherlands 
in 1979. The company is committed to the development, production, 
marketing and distribution of components for the commercial vehicle 
industry. All Hyva components are made to meet global market 
demands in terms of quality, price, availability and after sales 
service.

THAILAND

Hyva Thailand Ltd.
18/8 Bangna-Trad Rd. Moo 7
Tambol Bangchalong, Amphur Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand

www.hyva.com

Telephone : +66 2750 8547  fax : +66 2750 8548 E-mail : info@hyva.co.th

Welcome to



HYVA

Hino Thailand 
คุณอำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์

คุยกับทัศนะ กันรัตน์ 

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

(หน่วยธุรกิจโลจิสติกส์)

PANUS Assembly co,ltd.

Mercedes-Benz Sprinter

Volvo FuelWatch 
Competition 2015

Media Race FuelWatch 

CVTDOLL 
Stefan เดินท�งสู่ขอนแก่น  
สัมผัสกับอ�ณ�จักรของ CTVDOLL

TiT Thailand International
Truck Show 2015
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News & Update

วอลโว่ กรุ๊ป แต่งตั้งผู้บริหาร 

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยรถบรรทุกวอลโว่ 
และยูดี ทรัคส์ ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ 
ประก�ศแต่งตั้ง น�งส�ววิล�วัลย์ วิศป�แพ้ว 
ดำ�รงตำ�แหนง่รองประธ�นฝ�่ยก�รตล�ดและ
สนับสนุนก�รข�ย

น�งส�ววิล�วัลย์เข้�ร่วมง�นกับวอลโว่ 
กรุ๊ปฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้รับก�ร
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก�ร Brand & Marketing  
Communication ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่ง
น�งส�ววิล�วัลย์ถือเป็นผู้หน่ึงท่ีมีบทบ�ท
สำ�คัญในก�รพัฒน�แบรนด์ยูดี ทรัคส์ ใน
ประเทศไทย

ก่อนจะเข้�ร่วมง�นกับบริษัท วอลโว่ 
กรุ๊ปฯ น�งส�ววิล�วัลย์ผ่�นง�นในหล�ย
บริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริก�ในช่วงปี  
พ.ศ. 2543–2549 

น�งส�ววิล�วัลย์สำ�เร็จก�รศึกษ�
ระดับปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุ รกิ จ 
จ�กมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 
ปี พ.ศ. 2554 และระดับปริญญ�ตรีส�ข�
บรหิ�รธรุกจิ จ�กมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย 
ในปี พ.ศ. 2543

สแกนเนีย สยาม จับมือ ซี แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี 
รกุตลาดเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้ในไทย พร้อมร่วมกันส่งมอบเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า สแกนเนีย SG550 

เคร่ืองแรกให้กับ แอลซีบีวัน กรุ๊ป  

มร.สเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการ นายสุภวิชย์ สีมาบรรพ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย

เครื่องยนต์ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด และ นายรักษพล โสมนะพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ซี แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี จำากัด จับมือเดินหน้ารุกตลาดเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

ในประเทศไทย พร้อมร่วมกันส่งมอบเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า สแกนเนีย รุ่น SG550 เครื่องแรกแก่  

นายอภิวัฒน์ ชูติพัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม กลุ่มบริษัท แอลซีบีวัน กรุ๊ป เพื่อใช้เป็นเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้าสำาหรับระบบสำารองและจ่ายไฟให้กับตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอาหารแช่แข็งในท่าเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

บมจ.ลีซ อิท (LIT) ผนึกคู ่ค้�ก้�วสู ่
อตุส�หกรรมใหม่ เปิดให้บรกิ�รสนิเชือ่
เช ่ �ซื้ อ / ลิสซิ่ ง  จัดห�รถบรรทุก 
หัวล�ก เพื่อใช้ในก�รส่งก๊�ซ NGV 
มูลค่�สัญญ�เกือบ 40 ล้�นบ�ท 

ผู้บริห�ร สมพล เอกธีรจิตต ์
ยำ้� ลีซ อิท ไม่ใช่ ลีซ ไอที มีโปรดักส์
ก�รเงินท่ีมีคว�มหล�กหล�ย พร้อม
ตอบโจทย์คว�มต้องก�รลูกค้�เอส
เอ็มอี ตั้งแต่ต้นนำ้�ไปจนถึงปล�ยนำ้� 
“ปล่อยกู้เร็ว ให้วงเงินสูง ไม่ต้องมี
หลักทรัพย์คำ้�ประกัน” มั่นใจแนวโน้ม 
ครึ่งปีหลงัยอดปล่อยกูโ้ต ล่�สุดบริษัท 
ได้ร่วมมอืกบัคูค้่� และถือเป็นก�รก้�วสู่
อุตส�หกรรมใหม่นอกเหนือจ�กกลุ่ม 
ไอท ีโดยบรษิทัได้เข้�ไปให้บริก�รสนิเชือ่
เช่�ซื้อ/ลิสซิ่ง มูลค่�สัญญ�เกือบ 40 
ล้�นบ�ท เพือ่จัดห�รถเพือ่ก�รพ�ณชิย์ 
ชนดิรถบรรทุกหัวล�ก เพือ่ใช้ในก�รส่ง
ก๊�ซธรรมช�ต ิ(NGV) สำ�หรบัย�นยนต์
จ�กจุดสถ�นีต้นท�งไปถึงปล�ยท�ง
โดยค�ดว่�จะทยอยจัดห�เพื่อนำ�ไป 
ทดแทนย�นยนต์คันเดิมได้ครบทั้ง 
เป้�หม�ยภ�ยใน 3-6 เดอืน ซึง่แนวโน้ม
ในอน�คตอ�จมกี�รขย�ยคว�มร่วมมอื
เพิม่เตมิให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�ร
ของคูค้่� ซึง่เชือ่ว่�จะเป็นประโยชน์กบั
ทั้งสองฝ่�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน

ยูดี ทรัคส์ พร้อมลุยตลาด ผลิตภาพยนต์ผู้หญิงก็ขับได้  
ฉายใน YouTube เตรยีมการรกุตลาดครัง้ใหญ่ของยดู ีทรคัส์
บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
จัดจำ�หน่�ยรถ ยูดี ทรัคส์ ในประเทศไทย ได้ผลิตภ�พยนตร์
ผู้หญิงก็ขับได้ คว�มย�ว 2.20 น�ทีฉ�ยใน YouTube เพื่อ
ตอกยำ้�คุณภ�พของรถยูดี เควสเตอร์

มร.ฌ�คส์ มิเชล ประธ�นกรรมก�ร บริษัท วอลโว่ 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว่� ภ�ยหลังจ�กที่ได้จัด 
Road Show แนะนำ�รถยูดี ทรัคส์ และเปิดโอก�สในก�ร
ทดลองขับขี่ ตลอดจนสัมผัสสมรรถนะของรถยูดี ทรัคส์ ให้
กับกลุ่มเป้�หม�ยต�มภูมิภ�คต่�งๆ ของประเทศไทย ได้รับ
ก�รตอบรับอย่�งดี

เพื่อเป็นก�รตอกยำ้�ถึงรูปลักษณ์อันทันสมัยของ
รถยูดี ทรัคส์ และก�รใช้ง�นที่สะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำ�
ภ�พยนตร์สะท้อนคว�มง่�ยในก�รขบัขี ่เควสเตอร์ คว�มย�ว 
2.20 น�ที Upload ฉ�ยใน YouTube โดยใช้พนักง�น
ขับรถหญิงชื่อ น�งส�วจริย� คำ�ภักดี บริษัท พันธ์ทิพย์ 
ทร�นซ์ เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริก�รรถบรรทุกสินค้�
ย่�นปทุมธ�นี “เร�ใช้พนักง�นขับรถผู้หญิงในก�รเดินเรื่อง
ครั้งนี้ก็เพื่อตอกยำ้�ว่�ยูดี เควสเตอร์ เป็นรถที่ง่�ยต่อก�ร
ขับขี่ มี ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน ไม่จุกจิกและ
ประหยัดนำ้�มัน แม้แต่ผู้หญิงก็ยังขับได้” มร.มิเชลกล่�วและ
เชิญชวนแวะเข้�ไปชมที่ https://www.youtube.com/
watch?v=HR7xhDpwtSc 

ในเดือนกันย�ยน บริษัทฯ จะแนะนำ�รถอีก 10 รุ่น 
ของยูดี เควสเตอร์ ในตล�ดเพื่อให้สอดรับกับคว�มต้องก�ร
ใช้ง�นของผู้ประกอบก�รในส�ข�ต่�งๆ    
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สแกนเนีย รุกภ�คใต้ขย�ยศักยภ�พศูนย์บริก�รห�ดใหญ่ 
รองรบัก�รเปิด AEC พร้อมให้บรกิ�รอย่�งเตม็ประสทิธภิ�พ
เดือนละกว่� 240 คัน ล่�สุดเดินแผนก�รตล�ดเชิงรุกนำ�
แชสซีส์รถโดยส�รรุ่นใหม่ K410 EB6x2*4 ที่มีคว�มย�ว 
13.6 เมตร สำ�หรับในกลุ่มรถบรรทุกน้ัน ได้มีก�รนำ�รถ
บรรทุกรุ่น P360 LA6x2MSZ ที่เน้นคว�มประหยัดนำ้�มัน
เชือ้เพลงิเป็นหลกั และ P410 LA6x4MSZ ทีเ่น้นตอบสนอง
ง�นบรรทกุหนกั และท�งข้ึนเข� ท�งล�ดชนั ม�ลงพื้นที่ให้
ลูกค้�ได้สัมผัสของจริง 

น�ยภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รประจำ�
ภูมิภ�ค บริษัท สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด กล่�วถึงก�รขย�ย
ศักยภ�พศูนย์บริก�รห�ดใหญ่ เพื่อรองรับกับก�รเติบโต
ของกลุม่ลกูค�้ในภ�คใตข้องสแกนเนยีว�่ ห�ดใหญถ่อืเปน็
หนึ่งในจุดยุทธศ�สตร์สำ�คัญของภ�คใต้ เนื่องจ�กเป็นจุด
เชือ่มตอ่ไปไดท้ัง้ภ�คใตต้อนบน ภ�คใตต้อนล�่ง รวมไปถงึ
ประเทศเพือ่นบ�้นอย�่ง ม�เลเซยี และสงิคโปร ์ซึง่ก�รเปดิ 
AEC เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้ภ�คธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
เกิดก�รตื่นตัว ผู้ประกอบก�รขนส่งสินค้�จำ�เป็นต้องมีก�ร
พัฒน�ศักยภ�พและประสิทธิภ�พท�งธุรกิจให้ส�ม�รถ
แขง่ขนัได ้สแกนเนยีซึง่ไดร้บัก�รยอมรบัจ�กทัว่โลกว�่เปน็
รถที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีนำ�สมัย มีประสิทธิภ�พ 
มีคว�มปลอดภัยสูง และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จึงเป็นตัวเลือก
อนัดบัตน้ของผูป้ระกอบก�รทีต่อ้งก�รพฒัน�ศกัยภ�พและ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มคุ้มค่�ต่อก�รลงทุน

สำ�หรับก�รขย�ยศักยภ�พศูนย์บริก�รห�ดใหญ่ในคร้ังน้ี 
เป็นก�รย้�ยจ�กศูนย์บริก�รเดิมม�ยังสถ�นที่ใหม่ซึ่งมี

พืน้ทีถ่งึ 5 ไร ่โดยเริม่เปดิใหบ้รกิ�รตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎ�คม 
2558 ที่ผ่�นม� ศูนย์บริก�รแห่งใหม่นี้ได้รับก�รออกแบบ
ต�มม�ตรฐ�นศูนย์บริก�รสแกนเนียทั่วโลก และมีก�รให้
บรกิ�รกบัลกูค�้อย�่งครบวงจรทัง้ในด�้นของก�รข�ย ก�ร
ให้บริก�ร และก�รซ่อมบำ�รุงรักษ� ในลักษณะของ Total 
Solutions 

โดยในก�รใหบ้รกิ�รซอ่มและบำ�รงุรกัษ�นัน้ มกี�รเพิม่ชอ่ง
บริก�รจ�ก 3 ช่อง เป็น 6 ช่อง ทำ�ให้ส�ม�รถให้บริก�ร
ซ่อมบำ�รุงทั่วไปได้ถึงวันละ 14 คัน หรือ 420 คันต่อเดือน 
ซ่ึงจะอยู่ในก�รดูแลของช่�งสแกนเนีย ซ่ึงมีประสบก�รณ์
และผ่�นก�รอบรมในก�รตรวจวิเคร�ะห์ก�รซ่อมบำ�รุง 
ม�อย่�งเช่ียวช�ญ ทำ�ให้วิเคร�ะห์ปัญห�ต่�งๆ ได้อย่�งตรงจุด  
ส่งผลให้ใช้ระยะเวล�ในก�รซ่อมบำ�รุงรักษ�รถสแกนเนีย
น้อยลง ส่วนด้�นอะไหล่นั้น ศูนย์บริก�รห�ดใหญ่ มีก�ร
สต๊อกอะไหล่ไว้เพื่อให้บริก�รตลอดเวล� แต่ในกรณีท่ี
จำ�เป็นจะต้องมีก�รสั่งอะไหล่จ�กต่�งประเทศ

ก็ส�ม�รถได้รับอะไหล่ภ�ยในระยะเวล� 3 วันทำ�ก�ร 
สำ�หรับลูกค้�ที่นำ�รถเข้�ม�ใช้ศูนย์บริก�รสแกนเนีย 
ห�ดใหญ่ในช่วงนี้ จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษสำ�หรับก�ร
ตรวจเช็คสภ�พรถฟรี ลดค่�แรง 20% และลดค่�อะไหล่ 
10% ถึงวันที่ 15 กันย�ยน 2558 สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์บริก�รสแกนเนีย ห�ดใหญ่ ได้ที่โทร. 074 457 576 
แฟกซ์ 074 457 573

สแกนเนีย ขยายศักยภาพศูนย์บริการหาดใหญ่
พร้อมรองรับการเติบโตกลุ่มลูกค้าภาคใต้ 
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Event

นชิิโอะฯ ผนกึก�ำลงั สหพันธข์นส่งฯ 
ขนทพันวตักรรมรถบรรทุก ขยำยฐำนกำรขนส่งสู่ AEC

TiT 2015
“มหกรรมรถบรรทุกนำนำชำติ” 

ครัง้แรกในอำเซียน

Asian Trucker (Thailand) เดนิทางไปร่วมรบัฟังความพร้อมในการจดังานในครัง้นี้ 
และยังมีโอกาสได้สนทนาสั้นๆ กับ Mr.Yukio Okuda เลขาธิการคณะกรรมการ 
จดังาน ซึง่กล่าวกบั Asian Trucker ว่าประสบการณ์ในการจดังานในญ่ีปุ่นของผู้จดั
ถกูน�ามาใช้ในการจดังาน TiT 2015 นีอ้ย่างเตม็ที ่เป็นทีแ่น่นอนว่ารปูแบบการจดังาน
นั้นเป็นสากล เพื่อจะช่วยให้บรรดาผู้ที่มาร่วมงานและเข้าชมงานจะได้รับประสบการณ์
และข้อมูลใหม่ส�าหรับการเตรียมความพร้อมธุรกิจของตนเองหลังจากที่ทุกประเทศใน
ภูมิภาคนี้รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC
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Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TiT 
2015) ครั้งแรกในประเทศไทย ได้จ�าลองต้นแบบจาก 
“Tokyo Truck Show” โดยทุ่มเม็ดเงินในการจัดงาน
อย่างเตม็ที ่เสรมิทพัด้วยสหพนัธ์การขนส่งทางบกฯ ได้
จัดประชุม AEC Logistics Summit ขานรับสหพันธ์การ
ขนส่งทางถนนแห่งอาเซียน

1

เมื่อกำ�หนดก�รจัดง�นใกล้เข้�ม�ทุกขณะ เพื่อเป็นก�ร
ตอกยำ้�และแสดงคว�มพร้อมให้กับทุกฝ่�ยได้รับรู้ ผู้จัด
ง�น TiT 2015 มหกรรมรถบรรทกุน�น�ช�ต ิได้จดัง�น
แถลงข่�วให้กับทุกฝ่�ยได้รับทร�บ 

ในก�รแถลงข่�ว ท�งนิชิโอะ–พ�ร�บ๊อกซ์  
ผูจ้ดัง�นกล่�วว่�ในก�รจดัง�น Thailand International 
TRUCK SHOW 2015 (TiT 2015) ครั้งแรกใน
ประเทศไทย ได้จำ�ลองต้นแบบจ�ก “Tokyo Truck 
Show” โดยทุม่เมด็เงนิในก�รจดัง�นอย่�งเตม็ที ่ เสรมิทพั 
ด้วยสหพันธ์ก�รขนส่งท�งบกฯ ได้จัดประชุม AEC 
Logistics Summit ข�นรับสหพันธ์ก�รขนส่งท�งถนน
แห่งอ�เซียน โดยพุ่งเป้�ก�รพัฒน�ระบบขนส่งด้วยรถ
บรรทุก (โดยง�นจัดขึ้นระหว่�งวันท่ี 17-19 กันย�ยน 
2558 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธ�นี)

Mr.Kazunori Shibamoto ประธ�นคณะ
กรรมก�รจัดง�น Thailand International TRUCK 
SHOW กล่�วว่� “ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งท�ง
เศรษฐกิจของภูมิภ�คอ�เซียน ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
ของภูมิภ�คนี้ม�จ�กภ�คอุตส�หกรรมก�รขนส่ง ดังนั้น
เร�จึงว�งเป้�หม�ยหลักคือต้องก�รให้ระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศไทยมีคว�มเติบโตก้�วหน้� มีประสิทธิภ�พ
ม�กขึ้น และส�ม�รถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งกับกลุ่ม
ประเทศ AEC ได้อย่�งแท้จริง ดังนั้น บริษัท นิชิโอะ 
เร้นท์ ออล จำ�กดั ผูม้คีว�มชำ�น�ญในก�รตดิตัง้และก�ร
จัดง�นแสดงจ�กประเทศญี่ปุ่น และบริษัท พ�ร�บ๊อกซ์ 
จำ�กดั ผูร้เิริม่ง�น Tokyo Truck Show จงึได้ตดัสนิใจ
จัดง�นนี้ขึ้นภ�ยใต้แนวคิด Buyers Meet Sellers, 
TRUCK Day” 

Business to Business หรอื B2B เป็นรปูแบบ
ของก�รจัดง�น โดยเปิดโอก�สให้ผู้ซ้ือและผู้ข�ยเจรจ�
ธรุกจิกันโดยตรง ผูป้ระกอบก�รด้�นขนส่งส�ม�รถมองห�
รถบรรทุกและอุปกรณ์ตรงต�มคว�มต้องก�รได้ภ�ยใน
ง�น และผูผ้ลติส�ม�รถนำ�เสนอข�ยสนิค้�และผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ ให้กบัผูซ้ื้อได้โดยตรง นบัว่�ง�น TiT 2015 ครัง้นี้
จะเป็นจุดเริ่มต้นศักร�ชใหม่ของวงก�รรถบรรทุกเพื่อ
ก�รพ�ณิชย์ของภูมิภ�คอ�เซียน และเป็นโอก�สของ 

ผู้ผลิตที่จะเพิ่มฐ�นลูกค้� ตล�ดสินค้�และบริก�รใหม่ๆ 
ได้ภ�ยในง�น 

Mr.Yukio Okuda เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
จัดง�นเปิดเผยว่� TiT 2015 เจ�ะจงที่กลุ่มรถบรรทุก 
แนวท�งก�รจดัง�นมคีว�มชัดเจน นบัว่�มคีว�มแตกต่�ง
จ�กก�รจัดง�นอื่นๆ ที่ผ่�นม� ซึ่งครั้งนี้จะเป็นมหกรรม
ง�นรถบรรทุกที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย ที่สำ�คัญ
คือก�รได้รับคว�มร่วมมือจ�กองค์กรและสม�คมต่�งๆ 
โดยเฉพ�ะสหพันธ์ก�รขนส่งท�งบกแห่งประเทศไทย 
และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร 
(สสปน.) ในก�รร่วมกันประช�สัมพันธ์และเชิญชวน 
ผู้ที่สนใจเข้�ชมง�น เร�ม่ันใจว่�จะได้รับคว�มสนใจ 
ทั้งจ�กผู้ประกอบก�รที่เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน รวมถึง
จะมผู้ีประกอบก�รจ�กแบรนด์ช้ันนำ�ทัว่โลกเข้�ร่วมง�น 
เพือ่นำ�เสนอนวตักรรมใหม่ๆ ด้�นย�นยนต์บรรทกุอย่�ง
แน่นอน

คณุย ูเจยีรยนืยงพงศ์ ประธ�นสหพนัธ์ก�รขนส่ง
ท�งบกแห่งประเทศไทย ในฐ�นะผู้ร่วมจัดง�นกล่�วว่� 
สหพันธ์ร่วมกับสม�คมต่�งๆ    สม�คมด้�นก�รขนส่ง
ในประเทศไทย ทำ�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์ก�รจดัง�น โดย
ว�งแผนร่วมกันม�กว่�  ปีแล้ว และในปีหน้�จะก้�วสู่
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) นับเป็นโอก�สอันดี
ที่ง�นนี้จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภ�คก�รขนส่งท�งถนน
ของประเทศ ให้มีศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันเพิ่มขึ้น 

“จดุมุง่หม�ยของก�รจดัประชมุ AEC Logistics 
Summit ในหวัข้อ “Enhanced Cooperation towards 
an ASEAN Land Transport Federation”เพื่อ 
ว�งกรอบมุ่งสู่เป้�หม�ยเดียวกันคือ “สหพันธ์ก�รขนส่ง
ท�งถนนแห่งอ�เซยีน” โดยมคีณุสญัญวทิย์ เศรษฐโภคนิ  
น�ยกสม�คมขนส่งสินค้�และโลจิสติกส์ไทย เป็น
ประธ�นก�รจัดง�นประชุมคว�มร่วมมือ   ประเทศ
อ�เซียนในครั้งนี้” 
Thailand International TRUCK SHOW 
2015 วันที่ 17-19 กันยายน 2558 ฮอลล์ 
7-8  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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Product

เทคโนโลยีที่ถือกำาเนิดจาก
ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา

Alpha Series
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ในแวดวงรถบรรทุกประเภทรถ Dump มีอุปกรณ์ 

ชิน้สำาคญัอยู่อย่างหนึง่สำาหรบัรถ Dump นัน่คอื ระบบ

ไฮดรอลกิสำาหรบัยกทา้ย HYVA (ไฮวา่) คอืหนึง่ในผูน้ำา

เทคโนโลยีทางด้านนี้ วันนี้ Asian Trucker นำาเรื่องราว

บางส่วนของ HYVA มาฝาก

Alpha Series 
เป็นมำกกว่ำกระบอกธรรมดำ

ระบบไฮดรอลกิทัง้หมดของ Alpha Series ทัง้ตวักระบอก 
และสว่นประกอบ Wetkit ลว้นไดร้บัก�รออกแบบและปรบั
โครงสร้�งท�งวิศวกรรมใหม่ ทำ�ให้ก�รเข้�ถึงทุกกลุ่มลูกค้�
สง่ผลใหเ้กดิก�รแบง่สว่นท�งตล�ดอนัหล�กหล�ยตอ่ HYVA

สำ�หรบั HYVA ทกุคว�มคดิเหน็และคว�มตอ้งก�รของลกูค�้
ต่อก�รใช้ง�นที่แตกต่�งกันไป ถูกนำ�ม�เป็นปัจจัยในก�ร
ประเมนิและก�รสร�้งวธิแีละกระบวนก�รแกปั้ญห�ของก�ร
ทำ�ง�นระบบไฮดรอลิกแห่งอน�คตอย่�งแท้จริง 

Alpha Series หยิบยื่นคำ�ตอบที่จะช่วยให้ HYVA 
ได้เปรียบในก�รแข่งขันด้�นนวัตกรรม Tipping Solution  
ม�กกว่�ที่เคยเป็นม� ทำ�ให้ HYVA ส่งมอบคว�มส�ม�รถ 
ประสิทธิภ�พ และคุณค่�เหนือระดับอยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อ
ลูกค้�ของ HYVA

Alpha Series ขยับขย�ยและควบรวมประวัติศ�สตร์แห่ง
นวัตกรรมและคว�มเป็นผู้นำ�ด้�น Front-End Cylinder 
(รูปแบบกระบอกสูบไฮดรอลิกท่ีว�งอยู่ด้�นหน้� สำ�หรับ
ยกกระบะท้�ยของรถบรรทุก) ของ HYVA ผลพวงของ
พัฒน�ก�รต่อเนื่องย�วน�นของ HYVA นำ�ม�ซึ่งรุ่นที่ 5 
ของระบบ Front End Tipping อันเป็นอีกหนึ่งก้�วแห่ง
ก�รสร้�งสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งตลอดส�มสิบปีของ HYVA 
พฒัน�ก�รดงักล่�วใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รขนส่ง คว�มปลอดภัย และคว�มน่�เชื่อถือของก�ร
ทำ�ง�นและเง่ือนไขท่ีล้วนเป็นท่ีต้องก�รในทุกสัดส่วนตล�ด 
ทำ�ให้ HYVA เป็นผู้นำ�ท�งด้�นนี้อย่�งแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2750 8547
E-mail: info@hyva.co.th
www.hyva.com
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ท่�นผู้อ่�นคงจะได้เห็นได้อ่�นเรื่องร�วของรถบรรทุกแบรนด์ดังจ�กญี่ปุ่นนี้ใน
นติยส�รเร�ม�ม�กพอด ูดว้ยคว�มอย�กรูอ้ย�กเหน็ของเร�ว�่ตอนนี ้HINO กำ�ลังทำ�อะไรอยู ่
และพวกเข�เห็นพัฒน�ก�รของตล�ดท่�มกล�งช่วงเวล�ของก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่ก�รเป็น 
ASEAN Economic Community ว่�เป็นอย่�งไร เร�จึงเดินท�งไปยังสำ�นักง�นใหญ่ของ HINO 
Motor Sales (Thailand) Ltd. ใกล้สน�มบินดอนเมือง เพ่ือพูดคุยกับ อำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์  
เพร�ะคงไม่มีใครจะเหม�ะสมกับก�รสัมภ�ษณ์น้ีเท่�เข�อีกแล้ว ด้วยประสบก�รณ์กว่� 35 ปี 
ของเข�ที่ Hino Thailand และปีนี้ยังเป็นปีที่เข�ได้รับร�งวัล Gold Ribbon สำ�หรับก�ร 
ทำ�ง�นอันยอดเย่ียมและย�วน�น ในฐ�นะของพนักง�นท่ีทำ�ง�นให้กับ HINO Thailand  
ม�ย�วน�นที่สุดอีกด้วย

สำ�หรับคุณอำ�นวยแล้ว HINO คือองค์กรลำ�ดับที่สองที่เข�เคยทำ�ง�นด้วย หลังจ�ก
ช่วงเวล�สั้นๆ ของก�รทำ�ง�นร�ชก�ร เข�เริ่มทำ�ง�นในแผนกก�รว�งแผน ก่อนจะย้�ยไป
ยังส่วนอื่นๆ ภ�ยในองค์กร นับตั้งแต่ฝ่�ยอะไหล่สำ�รอง ก�รข�ย ก�รบริห�รจัดก�รง�นใน
สว่นของขสมก. (ขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ) ใหก้บั HINO ดว้ยตำ�แหนง่รองประธ�นฝ�่ยบรหิ�ร 
ในปจัจบุนั ส่ิงทีเ่ข�มองห�ยงัคงเปน็ “คว�มท�้ท�ยและน�่ตืน่เตน้ทีเ่หมอืนกบัชว่งเวล�ท่ีผม
เร่ิมทำ�ง�นท่ี HINO ใหม่ๆ” เม่ือเข�เร่ิมเข้�ทำ�ง�นในบริษัทในปี 1980 ส่ิงท่ีเปน็เรือ่งทีท่�้ท�ยยิง่
สำ�หรบัเข�คอืวกิฤตก�รณท์�งเศรษฐกจิทีป่ระเทศกำ�ลงัเผชญิอยูใ่นตอนนัน้อนัสง่ผลโดยตรง
ต่อยอดข�ยของบริษัท ยิ่งไปกว่�นั้น มันเป็นยุคสมัยที่ตล�ดรถบรรทุกเพื่อก�รพ�ณิชย์ยัง

Thailand  ดินแดนแห่ง

ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นตลาดสำาคัญอันดับสองของ HINO 

รองจากญี่ปุ่น แบรนด์รถบรรทุกชื่อก้องนี้กำาลังเดินหน้าเพื่อ

สร้างมาตรฐานใหม่และขยับขยายส่วนแบ่งตลาดกับเหล่าคู่แข่ง 

Stefan Pertz จะมาบอกเลา่ถงึแผนของ HINO เพือ่อกีกา้วของ

ความสำาเร็จสำาคัญ

HINO
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เป็นตล�ดที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงอยู่ม�ก แต่ 
คุณอำ�นวยเองก็เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของมัน
แม้ขน�ดของตล�ดจะไม่ใหญ่โตเท่�ปัจจุบัน 
มันยังเป็นชว่งเวล�ทีก่�รแข่งขนัยงัไมสู่งม�กนัก
เนือ่งดว้ยแบรนดผ์ูผ้ลติจ�กท�งฝัง่ยโุรปยงัไมไ่ด้
เข้�ม�ทำ�ตล�ดในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แห่งความสำาเร็จ
ดว้ยสถ�นะของก�รเปน็ตวัแทนจำ�หน�่ย HINO 
ท่ีเก่�แก่ท่ีสุดในโลก HINO Thailand กำ�ลัง
เผชิญกับคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ท่ีคุณอำ�นวยหวังว่�
ประสบก�รณ์อันย�วน�นของเข�จะถูกนำ�ม� 
ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้กับบริษัท นับตั้งแต่ 
บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1963 มันได้ดำ�เนิน
ธุรกิจม�อย่�งมั่นคงกว่� 53 ปี พร้อมๆ กับก�ร
สร้�งฐ�นลูกค้�ที่แข็งแกร่งและเครือข่�ยก�รให้ 
บริก�รที่เร�กำ�ลังจะได้เห็นพัฒน�ก�รสำ�คัญ 

ด้วย Outlet ที่จะเพิ่มจำ�นวนม�กขึ้นกว่�เดิม HINO Thailand นั้น 
ต�่งจ�ก HINO Malaysia ตรงทีใ่นปจัจบุนัข�ยแคเ่พยีงซรีสี์ ์300 และ 500 
ของตัวถังรถบรรทุกและรถบัสเท่�นั้น (เร�ได้ทร�บม�ว่�สิ่งนี้ก็กำ�ลังจะถูก
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน) โดยตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ธุรกิจนับตั้งแต่แรก
ก่อตั้ง HINO Thailand ได้ข�ยสินค้�ไปแล้วกว่� 300,000 หน่วย

วิถีแห่งการพัฒนา
“สูตรแห่งคว�มสำ�เร็จของเร�นั้นเรียบง่�ยม�กครับ “QDR” คือทุกที่ต้อง
มีม�ตรฐ�นเหมือนกัน เร�เองก็ทำ�ง�นร่วมกับตัวแทนจำ�หน่�ยม�ย�วน�น 
กว่� 53 ปีเพื่อที่จะได้ปลูกฝังและพัฒน�แนวท�งนี้ต่อไป” คุณอำ�นวย 
กล่�ว QDR หรือ Quality, Durability and Reliability เป็นแนวท�ง 
ก�รทำ�ธุรกิจเดียวกับ HINO Malaysia ที่เมื่อพัฒน�ควบคู่ไปกับเครือข่�ย 
หลงัก�รข�ยทีแ่ขง็แกรง่ ภ�ยใตต้วัแทนจำ�หน�่ยกว�่ 83 ร�ย คอืสิง่ทีท่ำ�ให ้
HINO เปน็แบรนดท์ีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ ในมมุมองของคุณอำ�นวย “เร�จะ
ไม่เปิดตัวแทนจำ�หน่�ยแบบ 2S หรือ 1S อีกต่อไป หลังจ�กนี้ตัวแทนจะ
ต้องเริ่มที่ 3S เท่�นั้นครับ” คุณอำ�นวยกล่�ว ตัวแทน 3S ทั่วประเทศ จะ 

ด้วยสถำนะ
ของกำรเป็น

ตัวแทนจ�ำหน่ำย HINO 
ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก 
HINO Thailand 

ก�ำลังเผชิญกับ 
ควำมท้ำทำยใหม่ๆ

อำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์
กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

Asian Trucker  18



มีก�รจำ�หน่�ยสินค้�ท่ีเท่�เทียมกันและทำ�ง�นเพ่ือตอบสนอง
ลูกค้�เอกชนและรัฐบ�ลรวมไปถึงลูกค้�อย่�ง ขสมก.
ทีม่ทีมีง�นอนัประกอบไปดว้ยช�่งกว�่ 200 ชวีติทีจ่ะดแูล
ก�รบรกิ�รของรถขนสง่ส�ธ�รณะกว�่ 900 คนั เพือ่คว�ม
สะดวกสบ�ยของช�วกรุงเทพฯ

สินค้�และก�รบริก�รอ�จเป็นส่วนผสมที่น่�สนใจ  
รวมไปถึงพื้นที่แสดงรถที่อ�จจะยังไม่ส�ม�รถจัดแสดง 
สินค ้�ได ้อย ่�งครบครัน ครอบคุลม แต่ถึงกระนั้น  
รถบรรทุกของ HINO ก็มีพร้อมทั้งรุ่นแบบระบบเครื่อง
ดีเซลและ NGV เพื่อก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ที่หล�กหล�ย “เร�คือแบรนด์รถบรรทุก NGV 
อนัดบัหนึง่ของประเทศไทย” คณุอำ�นวยเน้นยำ�้ ในขณะที่
อะไหล่สำ�รองก็เป็นสิ่งที่ HINO มีให้อย่�งครบถ้วน ทั้งตัว
อะไหล่นำ�เข้�และท่ีผลิตในประเทศ ในส่วนของอะไหล่
ที่ผลิตในประเทศน้ันมีท้ังตัวท่ีถูกพัฒน�ขึ้นและใช้ส่วน
ประกอบในประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 40% และส่วนของ 
ซีรีส์ ‘Hi-POP’ ที่มี HINO Thailand เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วน
เหล่�น้ีส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนเพื่อก�รซ่อมบำ�รุงเท่�นั้น 
เช่น ไส้กรองพร้อมกับร�ค�ข�ยที่ถูกกว่�ม�ก และถึงแม้ 
จะมที�งเลอืกอืน่จ�กผูผ้ลติร�ยอืน่ สิง่ที ่ HINO Thailand 
ส�ม�รถก�รันตีได ้ ก็คือม�ตรฐ�นและคุณภ�พของ
ผลิตภัณฑ์

นอกเหนอืไปจ�กสนิค�้สำ�หรบัก�รบรกิ�รหลงัก�ร
ข�ยเหล�่นีแ้ลว้ ยงัมซีอฟทแ์วรพ์เิศษทีจ่ะชว่ยใหท้ัง้ HINO 
และลูกค้�ใช้ง�นรถบรรทุกได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและไม่
ติดขัด HDMS (Hino Dealer Management System) 
ช่วยติดต�มก�รให้บริก�รท่ีรถแต่ละคันได้รับ ด้วยเหตุ
นี้เอง ช่�งผู้เช่ียวช�ญท่ีประจำ�ก�รอยู่ในแต่ละส�ข�จึง

ส�ม�รถย้อนดูประวัติก�รซ่อมบำ�รุ่งของรถบรรทุกและรถบัส
แต่ละคันได้ผ่�นระบบน้ี ก�รจัดก�รส่ังหรือสำ�รองอะไหล่จึง
ส�ม�รถตรวจสอบย้อนหลังด้วยห�กจำ�เป็น อันส่งผลให้ก�ร
ส่ังชิ้นส่วนอะไหล่ต่�งๆ ส�ม�รถทำ�ได้ภ�ยในเวล�เพียงแค่  
1 วันเท่�นั้นห�กจำ�เป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่
ในป ี2015 HINO Thailand พรอ้มสร�้งคว�มสัน่สะเทอืนให้
กับตล�ดด้วยก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในเดือนกรกฎ�คม 
Dominator ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จ�ก HINO จะเปิดตัวข้ึนคร้ังแรก 
ในฐ�นะของรถบรรทุกจ�กซีรีส์ HINO 500 FC ท่ีมีกระบะหลัง
และหน้�ต�ที่ดูแปลกไปจ�กเดิมเพื่อดึงดูดลูกค้�ใหม่ๆ และ 
Victor จ�กซีรีส์ FG FL FM และ GY ก็จะถูกปล่อยต�ม
ม�ในไตรม�สที่ 4 รถบรรทุกขน�ด 15-20 ตันนี้จะม�ท้ัง 
ในขน�ด 6 10 และ 12 ลอ้ พรอ้มท�งเลอืกเครือ่งยนตท่ี์มท้ัีง
แบบดีเซลและ NGV ในขณะที่ตัว Cab ม�ในรูปโฉมใหม่ทั้ง
ด้�นนอกและด้�นใน เพร�ะมันถูกออกแบบด้วยก�รคำ�นึงถึง 
คว�มปลอดภัยและคว�มสบ�ยภ�ยใต้ Cab แบบยกระดับได้
และอะไหล่ที่ได้รับก�รปรับปรุงคุณภ�พเสียใหม่

ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้ถูกปล่อยออกม�สำ�หรับกลุ่มตล�ด
ย่อยออกเป็นดินแดนที่ตัวแบรนด์ยังไม่มีตัวแทนที่แข็งแกร่ง 
เท่�ใดนักในปัจจุบัน ด้วยจุดมุ่งหม�ยที่จะเป็นที่หนึ่งในทุก 
ส่วนแบ่งก�รตล�ด HINO หวังว่� Victor จะสร้�งคว�ม
ประทบัใจใหล้กูค�้ดว้ยระบบ Air Brakes และ ABS ในฐ�นะ
ของรถบรรทุกที่ถูกสร้�งขึ้นเพื่ออุตส�หรกรรมก่อสร้�งอย่�ง
แท้จริง และเพื่อที่จะตอบสนองคว�มต้องก�รในก�รใช้ง�นที่
หนักหน่วง โครงสร้�งหลักของ Victor นั้นทำ�ม�จ�กเหล็กที่
มีคว�มทนต่อแรงดึงที่สูงกว่�เก่�

กจิกรรมและการบรกิารตา่งๆ เพือ่การสนบัสนนุการใชง้าน
ที่ครอบคลุม
HINO Thailand ได้มีก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ ม�กม�ยตลอดปี
เพื่อกระชับสัมพันธ์กับลูกค้� รวมไปถึงแนะนำ�ก�รบริก�ร
ใหม่ๆ  และศักยภ�พของบรษิทัเอง เมือ่ปทีีแ่ล้วพวกเข�จดัก�ร
แข่งขันฟุตบอล ง�นเลี้ยงปีใหม่ ทริปไปต่�งประเทศและอื่นๆ 
อย�่งไรกด็ ีกจิกรรมทีส่ำ�คญัทีส่ดุของปนี�่จะเปน็ TS Contest 
หรือ Total Satisfaction Contest โดยที่ง�นนี้ตัวแทนของ 
HINO จะสง่ทมีอนัประกอบไปดว้ย สม�ชกิห�้คนเพือ่รว่มแขง่ 
ในด่�นต่�งๆ ของกิจกรรม แต่ละทีมจะมีช่�ง 3 คน เซลส์  
1 คน และผู้เช่ียวช�ญด้�นอะไหล่ 1 คน แนวคิดของกิจกรรมน้ี 
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คอืก�รทดสอบและปรบัปรงุคว�มรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ
ก�รบริก�รของ HINO เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจว่�ลูกค้�จะ 
พึงพอใจกับม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รท่ีเหนือกว่�แบรนด์
อืน่ๆ โดย TS Contest ครัง้ล�่สดุมทีมีรว่มเข้�แขง่ขนักว�่ 
63 ทีม และก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำ�คัญของประวัติศ�สตร์ 
อันย�วน�นของแบรนด์ เน่ืองด้วยกิจกรรมน้ีได้ถูกจัด
ขึ้นม�เป็นเวล�ส�มสิบปีแล้วภ�ยใต้ชื่อแรกเริ่มว่� CS 
Contest

ยิ่งไปกว่�นั้น HINO Thailand ยังมีศูนย์บริก�ร 
ท่ีคล้�ยคลึงกับศูนย์ท่ีเพ่ิงเปิดข้ึนในม�เลเซียเม่ือไม่น�นม�น้ี  
ตั้งอยู่ที่อำ�เภอบ�งไทร จังหวัดอยุธย� และเป็นที่ตั้งของ 
Workshop สุดทันสมัย และโกดังอะไหล่สำ�รองขน�ด
ใหญ่รวมถึงศูนย์อบรมสำ�หรับช่�งและลูกค้�ของตัวแทน
จำ�หน่�ย นอกจ�กน้ี HINO ร่วมกับ TTK Asia Transportation 
(Thailand) Group หรือ TPRO ยังได้จัด Smart Driver 
Training Programs สำ�หรับฝึกอบรมคนขับโดยใช้สิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกและผู้ฝึกของ TPRO เพื่อก�รเรียนรู้
ที่ครอบคุลมทั้งทฤษฎีและก�รปฏิบัติจริง ระบบ IQ-San 
ช่วยเฝ้�สังเกตคนขับ ก่อนจะสร้�งร�ยง�นเพื่อแสดง
ปัญห�ต่�งๆ ในก�รขับข่ี อันส่งผลให้ทักษะของเหล่�คนขับ 
รถบรรทุกได้รับก�รปรับปรุงอย่�งมีประสิทธิภ�พ ตัวระบบ
ส�ม�รถใช้ได้กับรถบรรทุกทุกรูปแบบและเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวท�ง Total Satisfaction (TS) ท่ีท�งแบรนด์
นำ�ม�ใช้ และผ่�นก�รทำ�ง�นของระบบน้ีเองท่ีเจ้�ของ 
รถบรรทุกจะส�ม�รถวิเคร�ะห์และปรับปรุงทักษะก�รขับรถ
ของพนักง�นของพวกเข�ได้อย่�งแท้จริง

ความพร้อมต่อการมาถึงของ AEC
เมื่อพูดถึงมุมมองต่อก�รม�ถึงของ AEC ในปล�ยปีนี้ 
คุณอำ�นวยมั่นใจว่�ธุรกิจของ HINO พร้อมรับทุกคว�ม 
ท้�ท�ย “เร�พร้อมม�ก แน่นอนว่�เร�ไม่ได้ค�ดหวังว่�ทุกอย่�ง
จะร�บรื่นไม่ติดขัดเลย แต่สถ�นก�รณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น
อย�่งแนน่อน” ประเทศไทยนัน้เตรยีมพรอ้มรบัมอืตอ่ก�ร
ขย�ยตัวของก�รค้�ที่ค�ดว่�จะเกิดข้ึนหลังจ�กข้อตกลง  
AEC ถูกเปิดใช้อย่�งเต็มรูปแบบ ด้วยท�งหลวงใหม่ๆ ท่ีว่ิง
เหนือใต้ออกตกและเช่ือมต่อเส้นท�งกับประเทศเพ่ือนบ้�น
อย่�งครอบคลุม

HINO Thailand น้ันพร้อมท่ีจะดูแลไม่เพียงแต่ 
รถบรรทุกที่จดทะเบียนในตล�ดภ�ยในประเทศเท่�นั้น 
ห�กแต่ยังครอบคลุมไปถึงรถท่ีเดินท�งผ่�นม�เพ่ือเปล่ียนถ่�ย

อำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์
กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
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สินค้�และต้องก�รคว�มช่วยเหลือ อันเป็นแนวท�งที่ถูกนำ�ม�ใช้ปฏิบัติใน
ช่วงห้�ปีที่ผ่�นม� นอกเหนือไปจ�กนั้น HINO Thailand ยังเพิ่มศักยภ�พ
ในก�รขย�ยเครือข่�ยก�รให้บริก�รที่กว้�งขว�งและครอบคลุมยิ่งกว่�เดิม 
โดยจะให้มีตัวแทนจำ�หน่�ยในทุก 50 กิโลเมตรบนถนนท�งหลวงส�ยหลัก
เพื่อรองรับก�รซ่อมบำ�รุงต่�งๆ อย่�งทั่วถึงครบครัน ภ�ยในปี 2015 HINO 
มีแผนจะเปิดเวิร์กช็อปใหม่กว่� 12 แห่ง

“เร�เข�้ใจว�่ช่วงเวล�ทำ�ง�นหรอื Uptime นัน้มคีว�มสำ�คัญม�ก รถบรรทกุ
ที่วิ่งอยู่บนถนนจำ�นวนม�กต้องขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของสดซึ่งพวกเข� 
เสยีเวล�ไมไ่ดเ้ลยเพร�ะนัน่อ�จะทำ�ใหส้นิค�้เสยีห�ยได”้ คณุอำ�นวยอธบิ�ย 
ยิง่ไปกว�่นัน้ ทกุคนกห็วงัว�่เศรษฐกจิจะกลบัม�ฟืน้ตวัอกีครัง้ ดว้ยโครงก�ร 
ขน�ดใหญ่ต่�งๆ ของรัฐบ�ล เช่น ก�รปรับปรุงระบบรถไฟให้เป็นแบบสองร�ง
หรือก�รก่อสร้�งร�งรถไฟคว�มเร็วสูงก็เป็นโครงก�รเมกะโปรเจ็กต์ท่ีได้รับ 
ก�รค�ดหวังว่�จะม�ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ เห็นได้ชัดว่�  
รถบรรทุกเป็นองค์ประกอบท่ีจำ�เป็นย่ิงต่อก�รเติบโตน้ี และ HINO ก็ค�ดหวัง
ว่�จะได้รับประโยชน์จ�กทิศท�งก�รพัฒน�นี้เช่นกัน

ประโยชน์ที่ HINO จะได้รับ
คุณอำ�นวยเน้นยำ้�อีกครั้งว่�รถบรรทุกและรถบัสนั้นมีคว�มสำ�คัญต่อ
ประเทศไทยเพียงใด เนื่องจ�กระบบรถไฟไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�ม
ต้องก�รของก�รขนส่งสินค้�ของภ�คอุตส�หกรรมและประช�ชนได้อย่�ง
เพียงพอ ห�กมองในเชิงสถิติ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน ์
จ�ก AEC อย่�งมนียัสำ�คญัจ�กก�รเป็นจดุยทุธศ�สตร์ทีส่นิค้�จะต้องเดนิท�ง 
ผ่�นเพื่อไปยังจุดหม�ย “มันเป็นเรื่องสำ�คัญม�กที่เร�จะต้องมีตัวแทน
จำ�หน่�ย 3S และเน้นยำ้�คว�มสำ�คัญของแนวท�ง TS ถ้�เร�ต้องก�รที่จะ
ประสบคว�มสำ�เร็จในตล�ดนี้ ที่่ผ่�นม�เร�ก็ทำ�ได้ดี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับ
คว�มจริงที่ว่�ประเทศไทยเป็นตล�ดที่สำ�คัญที่สุดของ HINO รองจ�กญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของแบรนด์เลยทีเดียว”

ต่อคำ�ถ�มที่ว่�ทุกอย่�งจะเข้�รูปเข้�รอยต�มที่ว�งแผนไว้อย่�งไร 
คุณอำ�นวยตอบว่� “ตอนน้ีเร�กำ�ลังร่วมฉลองผู้ใช้ง�นที่ใช้รถของเร�เกิน 
หนึ่งล้�นกิโลโดยไม่ต้องมีก�รซ่อมบำ�รุงครั้งใหญ่ (Overhaul) เลย บ�งคัน 
วิ่งถึง 2 ล้�นกิโลก็มี ซึ่งถ้�นี่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงคว�มแข็งแกร่งของ QDR 
และ TS ของเร�ไม่ได้ ผมก็ไม่คิดว่�จะมีอะไรที่ทำ�ได้แล้วล่ะครับ”

มุมมองต่อประเทศไทย 

โอกาสในตลาดโลจิสติกส์ภายในประเทศ

ด้วยโครงสร้�งพื้นฐ�นที่ได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองและก�รเป็นท่ีตั้งท่ี
เป็นศูนย์กล�งของอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong 
Sub-region: GMS) ประเทศไทยกำ�ลงัก้�วขึน้เป็นศนูย์กล�งก�รขนส่งสำ�คัญ
สำ�หรบัเหล่�บรษิทัข้�มช�ตทิีก่ำ�ลงัจดัตัง้เครอืข่�ยฐ�นก�รผลติและก�รข�ย

ตลอดระยะเวลำ
กำรท�ำธุรกิจนับตั้งแต่

แรกก่อตั้ง HINO 
Thailand ได้ขำย

สินค้ำไปแล้วกว่ำ 
300,000 หน่วย
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ด้�นก�รเป็นตัวแทนขนส่งสินค้�และโซ่อุปท�นที่ครอบคลุม
และครบถ้วน ในประเทศไทยน้ัน บริษัทโลจิสติกส์ข้�มช�ติ
หล�ยแห่งใช้วิธีก�รว่�จ้�งบริษัทบุคคล ที่ส�มผ่�นสัญญ� 
รบัช่วงเพือ่ดำ�เนนิก�รด้�นก�รขนส่งและกจิกรรม โลจสิตกิส์ 
ต่�งๆ อย่�งเป็นลำ่�เป็นสัน โดยบริษัทบุคคลที่ส�มหรือ
ตัวแทนเหล่�นี้จะเป็นผู้จัดก�รขั้นตอนท�งด้�นศุลก�กรและ
ก�รสำ�แดงสินค้�ต่�งๆ ในหล�กหล�ยตล�ดภ�ยในภูมิภ�ค 
ASEAN

นอกเหนอืไปจ�กก�รภ�ษศุีลก�กร (โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ 
ในกัมพูช� ล�ว พม่� และเวียดน�ม) AEC ยังมีแผนที่จะ
ทำ�ให้ระบบศลุก�กรของประเทศสม�ชกิมคีว�มสอดคล้องกนั
ม�กกว่�เดิม แนวท�งก�รพัฒน�ดังกล่�วได้รับก�รค�ดหวัง
ว่�จะช่วยกระตุ้นก�รทำ�ก�รค้�ข้�มช�ยแดนเน่ืองจ�กคว�ม
เช่ือมโยงท�งด้�นก�รขนส่งและธุรกิจของประเทศไทยกับ
เพื่อนบ้�นในอนุภูมิภ�คแม่นำ้�โขง อันจะสร้�งผลประโยชน์
ม�กม�ยให้กับผู้จัดห�บริก�รด้�นโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม
ทุกห่วงโซ่อุปท�น ในแง่มุมของศักยภ�พท�งธุรกิจ องค์กร
ธุรกิจต่�งช�ติและท้องถิ่นได้จัดตั้งระบบปฏิบัติก�รด้�น 
โลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้�นต่�งๆ ของไทยเช่นกัน ใน
ปี 2013 Loxley บริษัทรวมธุรกิจของไทยผ่�นก�รร่วมทุน
กับ NTT Docomo ของญี่ปุ่นก็ได้ร่วมกันจัดตั้ง Mobile 
Innovation ในเวียดน�มเพื่อเป็นผู้ให้บริก�รก�รจัดก�ร
และตดิต�มรถบรรทกุด้วยระบบ GPS ดงึดดูผูใ้ห้บรกิ�รด้�น 
โลจิสติกส์จ�กต่�งประเทศผ่�นสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่ดี

ในภูมิภ�คอินโดจีน ยิ่งไปกว่�น้ัน ก�รเปิด ASEAN Economic 
Community (AEC) ที่จะเริ่มอย่�งเป็นท�งก�รในปล�ยปี 2015 
ทีจ่ะถงึนีไ้ด้รับก�รค�ดหวงัว่�จะนำ�ม�ซึง่เสรที�งก�รค้�และบรกิ�ร
ทีพ่ฒัน�ขึน้ไปอกีระดบั อนัจะส่งผลถงึกจิกรรมท�งก�รค้�ทีเ่ข้มข้น 
และคึกคักขึ้นกว่�เดิม รวมไปถึงก�รกระตุ้นคว�มต้องก�รต่อ
ก�รบริก�รท�งโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมและมีศักยภ�พม�กขึ้น  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนของบริษัทต่�งช�ติที่มีที่ตั้งกระจ�ยอยู่
ทั่วภูมิภ�ค และแม้ค่�บริก�รด้�นโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะ
ลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� ห�กคิดเป็นอัตร�ส่วนแล้วนั้นก็ยัง
จดัว่�เป็นธรุกจิทีม่ค่ี�บรกิ�รสงู (ร�ว 15% ของ GDP 
เมื่อเทียบกับ 8% ของสหรัฐอเมริก�) ในขณะที่ก�ร
ขนส่งท�งบกยังคงครอบครองสัดส่วนสำ�คัญของ
อุตส�หกรรมโลจิสติกส์ ด้วยเหตุน้ีเอง แนวท�ง
ก�รจัดก�รด้�นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปท�นยังคง
เป็นที่ต้องก�ร ของเหล่�บริษัทที่กำ�ลังมองห�ร�ค�
ทีคุ่ม้ค่�ทีส่ดุ และเมือ่เป็นเช่นนัน้แล้วบรษิทัโลจสิตกิส์ฮ่องกงอ�จจะ
มองเหน็โอก�สอนัดใีนก�รจดัห�บรกิ�รทีบ่รูณ�ก�รก�รขนส่งและ
ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้�เข้�ด้วยกันเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ผู้ผลิตและส่งออกที่มี ASEAN เป็นตล�ดเป้�หม�ย

ประเทศไทย 

ศูนย์กลางโลจิสติกส์และการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค

ด้วยก�รแข่งขันท�งด้�นต้นทุนก�รผลิตท่ีสูสีและตล�ดผู้บริโภคที่
เติบโตขึ้นอย่�งก้�วกระโดดของภูมิภ�ค ASEAN บริษัทข้�มช�ติ
หล�กหล�ยแห่งกำ�ลงัทำ�ก�รจดัระบบก�รผลติ ข�ยปลกี และก�ร
ปฏิบัติก�รธุรกิจภ�ยในภูมิภ�คนี้กันอย่�งคึกคัก ระหว่�งปี 2010 
และ 2013 ก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศ (Foriegn Direct 
Investment : FDI) ภ�ยใน ASEAN เพิ่มข้ึนกว่� 22% และมี
มลูค่�ม�กกว่� 122 พนัล้�นเหรยีญสหรฐั โดยมญีีปุ่น่และสหภ�พ
ยโุรปเป็นแหล่ง FDI หลกั และเพือ่ทีจ่ะลดต้นทนุและส่งเสรมิก�ร 
กระจ�ยคว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิภ�พ ผู้ค้�ปลีกต่�งช�ติหล�ย
ร�ย รวมไปถึงผู้ผลิตจ�ก อุตส�หกรรมไฟฟ้�และย�นยนต์จึงพึง
พอใจที่จะใช้บริก�รก�รขนส่งจ�กบริษัทโลจิสติกส์ที่เป็นบุคคล
ที่ส�ม (Third-Party Logistics Companies : 3PLs) ม�กกว่� 
ประเทศไทยได้กล�ยม�เป็นฐ�นปฏิบัติก�รท่ีได้รับคว�มนิยมยิ่ง
ในหมู่บริษัทโลจิสติกส์ที่มองห�วิธีก�รดูแลลูกค้�ที่มีธุรกิจอยู่ใน
ตล�ด ASEAN อย่�งมีประสิทธิภ�พ ข้อมูลจ�กแหล่งข่�วภ�ยใน
อตุส�หรกรรมได้บอกกบัเร�ว่�อตุส�หกรรม โลจสิตกิส์ของไทยนัน้
ถูกครอบครองโดยบริษัทต่�งช�ติที่มีผู้เล่นใหญ่ๆ อย่�ง DHL, DB 
Schenker, Yusen Logistics และ Kerry Logistics ที่มีบริก�ร
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ประเทศไทยมีเครือข่�ยถนนและท�งหลวง
ที่ได้รับก�รพัฒน�แล้วและกระจ�ยตัวทั่วประเทศ 
ในขณะทีท่่�เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศก็เชือ่มโยงอยู่
กับเส้นท�งก�รขนส่งน�น�ช�ติ พร้อมกับสน�มบิน 
6 แห่ง อนัรวมไปถงึสน�มบนิสวุรรณภมิูทีเ่ป็นสน�มบนิ
ที่ใหญ่และยุ่งที่สุดของประเทศ และรองรับส�ย
ก�รบินกว่�ร้อยส�ย และผู้ปฏิบัติก�รขนส่งสินค้�
ม�กม�ย ยิ่งไปกว่�นั้นท�งหลวงกว่�สิบเส้นยัง
เชื่อมต่อประเทศไทยเข้�กับประเทศเพื่อนบ้�น ใน
ขณะที่เส้นท�งส�ยหลักต่�งๆ ก็เชื่อมประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภ�คริมแม่นำ้�โขงเข้�สู่เครือข่�ยเส้นท�ง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก / เหนือ-ใต้ / และ
ภ�คใต้เข้�ไว้ด้วยกัน

ด้วยก�รใช้ข ้อได้เปรียบของที่ตั้งอย่�ง
เป็นประโยชน์ม�กท่ีสุดในฐ�นะของคว�มเป็น
ประเทศศูนย์กล�งของกลุ่มอนุภูมิภ�คริมแม่นำ้�โขง 
ประเทศไทยได้จัดสรรงบประม�ณจำ�นวนไม่น้อย
ในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อก�รขนส่งด้วย
จุดมุ่งหม�ยท่ีจะเติบโตไปเป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์
ชั้นนำ�ของ ASEAN 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่�นม� รัฐบ�ลไทยได้
ทุ ่มเทคว�มพย�ย�มอย่�งม�กในก�รแก้ปัญห� 
คว�มไร้ประสทิธภิ�พท�งด้�นก�รค้�และโลจสิตกิส์
ของประเทศ คว�มตั้งใจของรัฐบ�ลยังรวมถึงก�ร
ปรับปรุงขั้นตอนท�งก�รศุลก�กรให้มีคว�มยุ่งย�ก
น้อยลงและก�รนำ�ระบบ e-Custom เข้�ม�ใช้ 
พัฒน�ก�รอย่�งหลังนำ�ม�ซึ่งกระบวนก�รศุลก�กร
ที่ปร�ศจ�กเอกส�รและสภ�พแวดล้อมท�งก�ร
ศลุก�กรทีม่คีว�มเป็นบรูณ�ก�รม�กข้ึนสำ�หรบัผู้ค้�  
ตวัแทนศลุก�กร และบรษิทัขนส่งสนิค้� รฐับ�ลไทย
ยังมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี
และก�รงดเว้นภ�ษีกับบริษัทต่�งช�ติที่ต้องก�ร
จะลงทุนในก�รสร้�งกิจกรรมและโครงสร้�งท�ง
โลจิกติกส์ภ�ยในประเทศไทย อันรวมไปถึงล�นตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถ�นีคอนเทนเนอร์ภ�ยใน
ประเทศ โครงสร้�งเพื่อก�รขนถ่�ยสินค้�จ�กเรือ
ขนส่งสนิค้� บรกิ�รก�รขนส่งท�งรถไฟ อ�ก�ศ และ
ทะเล ห้องเย็นเพื่อจัดเก็บสินค้� และศูนย์กระจ�ย
สินค้�ระหว่�งประเทศ

ด้วยสถ�นะของก�รเป็นหนึ่งในสม�ชิกขององค์ก�รก�รค้�
โลก (WTO) ม�ตั้งแต่ปี 1995 ประเทศไทยได้พัฒน�กระบวนก�ร
เปิดเสรีเพื่อให้นักลงทุนต่�งช�ติได้ส�ม�รถเข้�ถึงภ�คส่วนของ
อุตส�หกรรมก�รบริก�รของประเทศได้จำ�นวนหนึ่ง อย่�งไรก็ดีกฎ
ข้อบังคับเก่ียวกับก�รห้�มนักลงทุนต่�งช�ติเป็นเจ้�ของอุตส�หกรรม
ท�งโลจิสติกส์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวยังคงมีอยู่ต�มพันธะสัญญ�ที่
ไทยมตีอ่ WTO ก�รลงทนุของบรษิทัต�่งช�ตใิดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ร
เป็นตัวแทนขนส่งสินค้� ก�รจัดเก็บสินค้�หรือให้บริก�รโกดังเก็บ
สินค้�น้ันถูกจำ�กัดกรรมสิทธ์ิ ก�รถือหุ้นอยู่ท่ี 49% บริษัทต่�งช�ติท่ี 
เข้�ม�ลงทุนในตล�ดโลจิสติกส์ในไทยน้ันจึงต้องปรับเปล่ียนกระบวนท่� 
และก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับหุ้นส่วนที่เป็นบริษัทสัญช�ติไทยที่มี 
เครือข่�ยท�งธุรกิจและคว�มรู้เกี่ยวกับตล�ดภ�ยในประเทศและ
ภูมิภ�คที่ครอบคลุมแข็งแกร่งอีกหนึ่งท�งเลือกของบริษัทต่�งช�ติ
คือก�รจัดตั้งสำ�นักง�นที่ทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อ
จุดประสงค์ท�งก�รตล�ดและก�รสร้�งเครือข่�ย

การบริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิตลอด 

ระบบการขนส่ง  

อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 

ดว้ยคว�มเปน็ประเทศผูส้ง่ออกสนิค�้เกษตรกรรมและอ�ห�รทะเล
ร�ยใหญ่ ประเทศไทยกำ�ลังพบเจอคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้นอย่�ง 
ต่อเนื่องต่อระบบก�รขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงเวล�ไม่กี่ปี 
ท่ีผ่�นม�น้ี ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตรของไทยได้เพ่ิมข้ึน
อย่�งมีนัยสำ�คัญ ด้วยอัตร�ก�รเติบโตเฉล่ียของก�รส่งออกผลไม้  
เน้ือสัตว์ และอ�ห�รทะเลกว่� 10% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2009 ถึง 
2014 ในขณะเดยีวกนัก�รขย�ยตวัของชนชัน้กล�งและขน�ดชมุชน
ช�วต่�งช�ติ รวมไปถึงจำ�นวนนักท่องเที่ยวล้วนแต่ส่งผลต่อคว�ม
ตอ้งก�รอ�ห�รและผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทยจ์�กต�่งประเทศทีเ่พิม่
ม�กขึ้น ดังจะเห็นได้จ�กก�รนำ�เข้�สินค้�เหล่�นี้ที่เพิ่มขึ้นม�กกว่�
สองเท่�ตัวในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�

ก�รขนส่งและเก็บสินค้�ที่มีก�รเน่�เสียได้นั้นจำ�เป็นต้องมี
ก�รจดัทำ�หบีหอ่ทีเ่หม�ะสม รวมไปถงึก�รควบคมุอณุหภมู ิและก�ร
ตรวจสอบตดิต�มทีม่ปีระสิทธภิ�พเพือ่ใหร้กัษ�ไวซ้ึง่คว�มปลอดภยั
และคณุภ�พของอ�ห�ร อย�่งไรกด็ ีในประเทศไทยมเีพยีง 30-40% 
ของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้เท่�นั้นที่ถูกขนส่งโดยใช้ระบบก�รส่ง 
ท่ีควบคุมอุณหภูมิทุกข้ันตอน เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒน�แล้ว 
ทีอ่ตัร�ส่วนสูงถงึ 80% ดว้ยเหตนุีเ้อง ประเทศไทยจงึยงัมศีกัยภ�พ
ในก�รพัฒน�ระบบและเทคโนโลยีก�รขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
และโครงสร้�งรองรับต่�งๆ อยู่อีกม�ก เช่น โกดังสินค้�และศูนย์

“สูตรแห่งควำมส�ำเรจ็ของเรำนั้นเรยีบง่ำยมำกครบั “QDR” คือทุกท่ี
ต้องมีมำตรฐำนเหมือนกัน เรำเองก็ท�ำงำนรว่มกับตัวแทนจ�ำหน่ำย

มำยำวนำนกว่ำ 53 ปีเพ่ือที่จะได้ปลูกฝังและพัฒนำแนวทำงน้ีต่อไป”
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กระจ�ยทีม่รีะบบควบคมุอณุหภมู ิKonoike Transport ของญีปุ่น่ คอืหนึง่ในผูล้งทุนต่�ง
ช�ติท่ีจัดตั้งโกดังเก็บสินค้�แบบควบคุมอุณหภูมิขึ้นในประเทศไทย บริษัทโลจิสติกส์ข้�ม
ช�ตหิล�ยแหง่รวมไปถงึ DHL และ UPS เองกม็บีรกิ�รตวัแทนขนส่งสินค้�ดว้ยระบบขนสง่
แบบควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน

ในประเทศไทย ผูใ้หบ้รกิ�รด�้นโลจสิตกิสท์ีม่คีว�มเปน็มอือ�ชพีและครบครนัแบบ 
One-Stop-Service ยังคงมีจำ�นวนจำ�กัด อุตส�หกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยนั้นยัง
กระจดักระจ�ยไมเ่ปน็ปกึแผน่ โดยมบีรษิทัขน�ดกล�งไปถงึเลก็ทีใ่หบ้รกิ�รลกูค�้ในแตล่ะ
สว่นของก�รปฏิบตังิ�นของโซอ่ปุท�น คว�มไมเ่ปน็อนัหนึง่อนัเดยีวดงักล่�วส่งผลตอ่คว�ม
เสียห�ยและก�รเสื่อมถอยของคุณภ�พสินค้�ที่ถูกขนส่ง ด้วยคว�มต้องก�รของภูมิภ�ค 
ต่อผลิตภัณฑ์อ�ห�รสดที่เพิ่มม�กขึ้น ท่�มกล�งคว�มค�ดหวังจ�กลูกค้�ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
ก�รบรกิ�รก�รขนสง่รวมไปถงึโกดงัเกบ็สนิค�้แบบควบคมุอณุหภมูแิละเทคนคิก�รจดัก�ร 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องล้วนแต่มีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นต่อภ�คส่วนอุตส�หกรรมโลจิสติกส์ของ
ไทย บริษัทโลจิสติกส์ต่�งช�ติอ�จจะมองเห็นโอก�สอันดีในก�รหยิบยื่นก�รบริก�รท�ง 
โลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิตลอดก�รขนส่ง เช่นเดียวกับก�รจัดห�รถบรรทุกแช่แข็ง 
และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

ทำาอย่างไรเพื่อให้ความต้องการได้รับการเติมเต็ม

ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักดีในเร่ืองทักษะและคว�มส�ม�รถในก�รผลิต ดังจะเห็นได้จ�กก�รท่ี  
มบีรษิทัข�้มช�ตมิ�กม�ยทีเ่ข�้ม�เปดิโรงง�นผลติในไทย และเพือ่เปน็ก�รเสรมิสร�้งคว�ม
แข็งแกร่งของก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�เพิ่มของไทยอย่�ง 
ต่อเน่ือง ระบบก�รขนส่งท่ีน่�เช่ือถือและมีประสิทธิภ�พจึงเป็นส่ิงท่ีสำ�คัญย่ิง ย่ิงไปกว่�น้ัน  
เพ่ือก�รพัฒน�ตนเองไปเป็นศูนย์กล�งโลจิสติกส์ของภูมิภ�ค ภ�คส่วนอุตส�หรรมโลจิสติกส์ 
ของไทยจะต้องมีท้ังโครงสร้�งพ้ืนฐ�น และสถ�นภ�พท�งก�รเงินท่ีแข็งแรง รวมไปถึง
คว�มเชี่ยวช�ญเชิงเทคนิค ก�รจัดก�รที่หล�กหล�ย และครอบคลุมทุกแง่มุมของ 
อุตส�หกรรมโลจิสติกส์ ตลอดจนก�รจัดก�รค�ร์โก้ ม�ตรก�ร กระบวนก�รท�งศุลก�กร 
โกดังสินค้� และโซ่อุปท�น

ในปัจจบุนั ประเทศไทยส�ม�รถเข้�ถงึผูป้ระกอบก�รท�งโลจสิตกิส์ทีเ่ป็นมอือ�ชพี
และมปีระสบก�รณ์ในก�รจดัก�รโซ่อปุท�นได้อย่�งมข้ีอจำ�กดั นัน่รวมไปถงึผูเ้ชีย่วช�ญด้�น
อุตส�หกรรมโลจิสติกส์ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีคว�มซับซ้อน 
ม�ใช้ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ และด้วยเหตนุีเ้องประเทศไทยจงึนบัเป็นจดุหม�ยทีน่่�ดงึดดู
ยิ่งสำ�หรับบริษัทโลจิกติกส์ข้�มช�ติที่มีคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญในกระบวนก�รจัดก�ร
โซ่อุปท�นที่มีขั้นตอนและร�ยละเอียดที่เฉพ�ะเจ�ะจงผ่�นก�รร่วมทุนกับหุ้นส่วนสัญช�ติ
ไทย ระบบก�รให้บรกิ�รแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็เป็นส่ิงทีท่กุบรษิทัข้�มช�ตใินเมอืงไทยและ
ภมูภิ�ค ASEAN กำ�ลงัมองห� นัน่เพร�ะทกุคนล้วนต้องก�รท�งเลอืกใหม่ทีซ่บัซ้อนน้อยลง 
และโปร่งใสม�กขึ้นกว่�เดิมดังเช่นในประเทศที่พัฒน�แล้วปฏิบัติกัน บริษัทโลจิสติกส์
ฮ่องกงอ�จจะเลง็เหน็โอก�สม�กม�ยในก�รจดัห�บรกิ�รทีช่่วยเพิม่มลูค่� เช่น ก�รจดัก�ร
โซ่อปุท�น และนำ�ระบบส�รสนเทศลำ�้สมยัม�ใช้ และขัน้ตอนกระบวนก�รท�งโลจสิตกิส์ที่
ถูกออกแบบม�เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กที่สุด
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แสงแดดกล�งฤดูฝนดูไม่ต่�งอะไรกับฤดูร้อน มองออกไปที่กล�งแจ้งท่�มกล�ง
เปลวแดดระอ ุรถหวัล�กของวอลโว่จอดอยูบ่นสน�มแข่งรถแก่งกระจ�นเซอร์กติ 
มีทั้ง New FM และ FH รอให้สื่อมวลชนส�ยย�นยนต์ได้ลองทดสอบขับไปต�ม
เส้นท�งในสน�มคนละสองรอบ ก่อนที่จะสลับกันขับในแบบประหยัดนำ้�มัน เพื่อ
คัดเอ�ผู้ที่ส�ม�รถทำ�อัตร�ก�รสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดสองคนเพื่อไปขับ
แข่งกับบรรด�สื่อมวลชนจ�กน�น�ช�ติในง�น Volvo Fuelwatch รอบชิงชัย 
สน�มสดุท้�ยโซนเอเชยีแปซฟิิก ทีจ่ะจดัแข่งขนัขึน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีประเทศไทย
ในเดือนกันย�ยน 2558 นี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแข่งขัน ขับประหยัดน�้ามัน 
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ก่อนลงสน�มทุกคนม�รวมตัวกันใน
ห้องประชุม ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก Volvo  
อธิบ�ยข้อกำ�หนดต่�งๆ ให้กับทุกคน 
ได้เข้�ใจ รวมไปถงึก�รชีแ้จงเกีย่วกบั
โปรแกรมไดน ่�ฟลีท ที่นำ�ม�ใช ้
วัดค่�ต่�งๆ ไดน่�ฟลีทเป็นระบบ
โปรแกรมที่ Volvo คิดค้นขึ้นเพื่อ
ใช้ในรถบรรทุกของ Volvo เรียกว่� 
Volvo Dynafleet (วอลโว่ ไดน่�ฟลที) 
ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบรถทัง้ในขณะ
ที่จอดนิ่งและวิ่งได้ ก�รตรวจสอบ
ของระบบร�ยง�นค่�ต่�งๆ ของรถ 
อ�ทิ อัตร�ส้ินเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิง 
จำ�นวนชัว่โมงทีร่ถวิง่และหยดุ ระยะท�ง
ทีว่ิง่ ช่วงเวล�ทีร่ถจอดตดิเครือ่งยนต์ 
รวมถงึระบบต้ังคว�มเรว็อตัโนมตั ิ สิ่ง
ต่�งๆ เหล่�นีท้ำ�ให้เจ้�ของรถส�ม�รถ
นำ�ข้อมูลม�บริห�รจัดก�รฟลีทของ
ตัวเองให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดได้

หลังจ�กรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ
ก�รนับคะแนนและก�รทำ�ง�นของ
โปรแกรมก�รคิดคะแนนแล้ว ผู้จัด
กิจกรรมแจ้งลำ�ดับร�ยช่ือของผู้เข้�
แข่งขัน แม้ว่�ในหม�ยกำ�หนดก�ร
จะเรียกว่�ก�รแข่งขัน แต่ดูเหมือนว่�
สื่อมวลชนท่ีม�ร่วมกิจกรรมไม่รู้สึก 
ว่�นี่เป็นก�รแข่งขัน พวกเข�เพียง
ม�สัมผัสกับประสบก�รณ์ที่น่�สนใจ 
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
Volvo Fuelwatch 2015 ที่จัดขึ้น
โดย Volvo โดยเป็นก�รแข่งขันของ
นักขับรถบรรทุกจ�กทั่วประเทศ
เพื่อคัดเอ�ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเป็น
ตัวแทนจ�กประเทศไทยไปชิงชัย

ในรอบเอเชียแปซิฟิก เพื่อคัดผู้ชนะ 
หน่ึงเดียวไปแข่งขันรอบสุดท้�ยที่
สวีเดน

ในช่วงเช้�ทุกคนได้รับโอก�สเท่�เทียม
กัน น่ันคือได้ทดสอบสน�มสองรอบ
กบัรถ Volvo FM, FH แลว้แตว่�่ใคร
จะได้คันไหน แต่เมื่อถึงช่วงแข่งขัน
เพือ่ไมใ่หเ้ปน็ก�รไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
รถที่ใช้ในก�รแข่งไม่ใช่รถที่ทุกคนได้
มีโอก�สทดลองขับ รวมไปถึงทิศท�ง
วิ่งในสน�มก็สลับกับก�รทดสอบรถ
ในช่วงเช้�

ก�รอยู่หลังพวงม�ลัยรถหัวล�กที่มี
ขน�ดใหญ่กว่�รถซีด�นสี่ประตูที่เร�
คุ้นเคยในชีวิตประจำ�วันเป็นเรื่องที่
แตกต่�งไป เร�ไม่ใช่นกัขบัรถบรรทกุ
มอือ�ชพี สิง่ทีเ่ร�ทำ�ได้คอืเรยีนรูจ้�ก
ประสบก�รณ์ตรงหน้�คงจะดีที่สุด 
ก�รได้ลองสน�มในช่วงเช้�ทำ�ให้รู ้
ว่�คันเร่งของ Volvo Truck เบ�
ม�กเพียงทิ้งนำ้�หนักลงไปที่เท้�เบ�ๆ 
แรงม้�จ�กเครื่องยนต์ก็ปลดปล่อย
ออกม� รถทะย�นออกไปข้�งหน้� 
เร�ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของ Instructor 
จ�ก Volvo โดยก�รเลอืกคว�มเรว็ให้
เหม�ะสมใช้ระบบ I Shift ช่วยในก�ร
ลดคว�มเร็วเมื่อเข้�โค้ง ในคว�มรู้สึก
มีหล�ยจังหวะที่เร�รู้ตัวเลยว่�ทำ�ได้
ไม่ดี พฤติกรรมในก�รขับของเร�จะ
ถกูบนัทกึเป็นข้อมลูลงใน Dynafleet 
ข้อกำ�หนดในก�รแข่งขันทุกคนต้อง
ขับสองรอบสน�ม มีเวล�ให้คนละ 
10 น�ท ีแต่สิง่ทีส่มัผสัได้โดยตรงเมือ่
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ก้�วเท้�ขึน้ไปนัง่บนห้องโดยส�รของ New Volvo FH และ 
FM คือ ห้องโดยส�รมีคว�มสะดวกสบ�ยม�ก ทัศนวิสัยดี 
กระจกมองทั้งสองข้�งส�ม�รถตรวจตร�ทั้งด้�นหน้�และ
ด้�นข้�งได้อย่�งชัดเจน

ในก�รม�สังเกตก�รณ์ก�รแข่งขัน Volvo Fuelwatch 
2015 ในปีนี้ต่�งออกไปจ�กปีที่ผ่�นๆ ม� เพร�ะเร�ได้
ทดลองขับแข่งขันเพื่อที่จะได้เข้�ใจสถ�นก�รณ์บ�งส่วนท่ี 
ผู้เข้�แข่งขันมืออ�ชีพจะต้องเจอในก�รแข่งขัน โดยเฉพ�ะ
ในเรือ่งของคว�มกดดนั แนน่อนว�่กบัผูท้ีถ่กูเชญิม�รว่มง�น 
ทุกคนรู้สึกชื่นชอบกับกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ 

รถ Volvo Truck รุน่ใหม่ทัง้ FM และ FH เพิง่เปิดตวัไปเมือ่
ปีทีผ่่�นม� ตอนนีบ้นท้องถนนมหีล�ยบรษิทัทีไ่ด้รบัมอบรถ
และนำ�ไปวิ่งใช้ง�นแล้ว มันเป็นรถบรรทุกที่มีคว�มทันสมัย
เต็มไปด้วยเทคโนโลยีม�กม�ย ที่จะช่วยให้คนขับ ขับรถได้
อย่�งปลอดภัย และส�ม�รถประหยัดนำ้�มันได้สูงสุด

Asian Trucker เคยเข้�ร่วมสัมมน�กับบริษัทนำ้�มัน
ระดับโลก ในเรื่องของเทคโนโลยีในนำ้�มันที่บริษัทนำ้�มัน
คิดค้นขึ้นเพื่อให้นำ้�มันหนึ่งหยดส�ม�รถให้พลังง�นได้เต็ม
ประสิทธิภ�พ ร�ยละเอียดตอนหนึ่งของก�รสัมมน� ข้อมูล
สำ�คญัอย่�งหนึง่ทีร่�ยง�นไว้ในผลก�รวจิยัของบรษิทันำ�้มนั
คอื ปัจจยัทีท่ำ�ให้ไม่ส�ม�รถประหยดัพลงัง�นได้คอืคนขบัรถ 
ไม่ว่�เร�จะมรีถทีด่ขีน�ดไหน หรอืมนีำ�้มนัทีม่ปีระสทิธภิ�พ
เพียงใด แต่ถ้�พฤติกรรมของคนขับรถไม่สอดคล้องไปกับ
เทคโนโลยีแล้ว ก�รประหยัดจะไม่เกิดขึ้นเลย

ตอนบ่�ยของก�รแข่งขันในแวดวงส่ือ ฝนตกลงม�อยู่ช่วงหน่ึง 
แน่นอนว่�ห�กเป็นช่วงก�รแข่งขันจริงก็อ�จจะมีผลบ้�งต่อ
ก�รขับขี่ แต่สำ�หรับบรรด�นักขับมือสมัครเล่นดูเหมือนว่�
ทุกคนจะสนุกสน�นกับก�รได้ร่วมกิจกรมในครั้งนี้ม�กกว่�
ก�รที่จะมุ่งม่ันเพื่อคว้�ชัยชนะ ด้วยเหตุนี้ก�รที่ฝนตกลง
ม�กลับกล�ยเป็นเรื่องดีที่ช่วยลดคว�มร้อนระอุของย�ม
บ่�ยลงไปได้บ้�ง

เม่ือเร�ได้ม�ทดลองขับโดยมีข้อกำ�หนดต่�งๆ ในสน�ม
แข่งขัน นอกจ�กเร�จะได้สัมผัสถึงคุณภ�พของรถบรรทุก 
Volvo แล้ว เร�ยังเข้�ใจอย่�งชัดเจนว่�ลักษณะก�รขับนั้น
มีผลอย่�งม�กต่ออัตร�ก�รสิ้นเปลืองพลังง�นของรถ ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องให้คว�มรู้กับคนขับรถ ฝึกให้
เข�มีพฤติกรรมก�รขับรถที่ดี จะช่วยได้ทั้งในเรื่องของก�ร
ประหยัดพลังง�น ก�รลดต้นทุน คว�มปลอดภัย และช่วย
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ส่ือมวลชนที่มำ
รว่มกิจกรรม 

ไม่รูสึ้กว่ำ
นี่เป็นกำร
แข่งขัน 
พวกเขำ
เพียงมำ
สัมผัสกับ

ประสบกำรณ์
ที่น่ำสนใจ 

กับ
Volvo Truck
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ชัยชนะที่มำจำกควำมพยำยำมทุ่มเทนั้นมีคุณค่ำยิ่งนัก

เรื่อง / รูป ทรงยศ
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Volvo FuelWatch Competition 2015 Thailand

อะไรคอืสิง่ทีเ่ร�ชอบทีส่ดุเมือ่พดูถงึก�รแขง่ขนั Volvo FuelWatch 
ห�กถูกถ�มคำ�ถ�มนี้ แน่นอนว่�มีส่ิงดีๆ หล�ยอย่�งในกิจกรรม
ก�รแข่งขันที่บริษัทรถบรรทุกจ�กยุโรปเช่น Volvo Truck ทำ�ใน
กจิกรรมเพือ่ลกูค�้ของพวกเข� ปรชัญ�ในก�รแขง่ขนัส�มขอ้เปน็สิง่
ทีส่�ม�รถทำ�ใหเ้กดิขึน้จรงิได ้นีย่อ่มเปน็สิง่ทีเ่ร�ชืน่ชอบ มนัเปน็อะไร
ที่เรียบง่�ยแต่พุ่งไปห�เป้�หม�ยอย่�งชัดเจน 1.เรื่องของก�รรักษ�
สิ่งแวดล้อม 2.เรื่องของคว�มปลอดภัย 3.เรื่องของวินัยในก�รขับขี่  

ปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้วสำ�หรับก�รแข่งขัน Volvo FuelWatch ซึ่งจัด
ติดต่อกันม�ทุกปีต้ังแต่เร่ิมต้น และมีอัตร�ผู้สมัครเข้�ร่วมก�รแข่งขัน
เพิ่มขึ้นทุกปี ในปีนี้มีผู้สมัครเข้�แข่งขันทั่วประเทศ 150 คน ผ่�น
ก�รคัดเลือกในแต่ละภ�ค สุดท้�ยคัดเหลือเพียงส�มคนม�แข่งขัน
ชิงชัยกันในรอบสุดท้�ยเพื่อห�ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่�นั้นเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ APC FinalWatch 
Competition ร่วมกับนักแข่งอีกหล�ยประเทศเพื่อห�ผู้ชนะเป็น
ตัวแทนไปแข่งกับทวีปอื่นในรอบสุดท้�ยที่สวีเดน สำ�หรับ Volvo 
Group (Thailand) ก�รแข่งขัน FuelWatch ในปีนี้มีคว�มพิเศษ
แตกต�่งจ�กปกีอ่นๆ เพร�ะในก�รแขง่ขนัรอบสดุท�้ยเอเชยีแปซฟิกิ
นัน้ ประเทศไทยไดถ้กูเลอืกใหเ้ปน็เจ�้ภ�พ โดยจะจดัก�รแขง่ขนัขึน้
ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 15-18 เดือนกันย�ยนนี้

ใครคอืผูท้ีเ่ข�้รว่มก�รแขง่ขนันี ้ยอ่มตอ้งเปน็ลกูค�้ของ Volvo Truck 
บริษัทที่ใช้ Volvo Truck ในก�รขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเข�อยู่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในแวดวงขนส่ง กิจกรรมก�รแข่งขันน้ี Volvo มี
คว�มมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้�ของพวกเข�ปรับปรุงในส่วนของ
พนักง�นขับรถ ซึ่งถือได้ว่�เป็นทรัพย�กรที่มีคว�มหม�ยต่อบริษัท 
เป็นที่แน่ชัดว่�ก�รประหยัดพลังง�น (เชื้อเพลิง) เกิดขึ้นจ�กก�ร
ขบัขีอ่ย�่งมวีนิยั รถบรรทกุ Volvo รุน่ใหม่ๆ  มเีทคโนโลยมี�กม�ยที่
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จะช่วยให้ผู้ขับขี่มีคว�มสะดวกสบ�ยในก�รควบคุมรถ ห�กมีก�รใช้ง�นอย่�งถูกต้อง 
เป็นที่แน่ใจได้ว่�ส�ม�รถประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็นอย่�งดี เม่ือส�ม�รถประหยัด 
เชื้อเพลิงได้ สิ่งที่ต�มม�คือกำ�ไรที่จะกลับม�สู่ผู้ประกอบก�ร

พื้นที่ย่�นแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี ถูกเลือกให้เป็นสน�มตัดสินผู้ชนะในรอบ
สดุท้�ย รถทีใ่ช้ในก�รแข่งขนัคอื New Volvo FH 440 โดยจำ�ลองสถ�นก�รณ์จรงิที่
ผู้ขับขี่พบเจอในชีวิตประจำ�วันในก�รทำ�ง�นของพวกเข� รถหัวล�กของผู้เข้�แข่งขัน
ต้องล�กนำ้�หนักบรรทุกที่ส่วนห�งมีนำ้�หนักรวม 50.5 ตันเต็มพิกัดต�มกฎหม�ย
กำ�หนด รวมทั้งต้องวิ่งแบบห�งเบ�ด้วย มีระยะท�งรวม 50 กิโลเมตร

ผู้เข้�แข่งขันที่ผ่�นม�สู่รอบสุดท้�ยทั้งส�มคนล้วนเป็นมืออ�ชีพที่อยู่ในวงก�รขับรถ
บรรทุกม�ย�วน�น ด้วยเหตุนี้ผลแพ้ชนะนั้นตัดสินกันแบบเฉียดฉิว นั่นอ�จอยู่ที่ว่�
ใครจะส�ม�รถควบคุมและจัดก�รกับคว�มกดดันได้ดีกว่�กัน

Asian Trucker  32



ก�รตัดสินค้นห�ผู้ชนะนั้น Volvo Truck ใช้ระบบไดน่�ฟลีทเข้�ม�ช่วยในก�ร 
ตรวจสอบค�่ต�่งๆ ในก�รขบัขีข่องคนขบัแตล่ะคน ซึง่ส�ม�รถวดัผลไดอ้ย�่งแมน่ยำ� 

Volvo Dynafleet คืออะไร มันเป็นนวัตกรรมของ Volvo ที่คิดค้นขึ้นม�เพื่อ
บริก�รภ�คขนส่ง โดยระบบนี้เริ่มพัฒน�ม�ตั้งแต่ปี 1994 โดยเวอร์ชั่นล่�สุดใน
ประเทศไทยถกูแนะนำ�ให้ได้รูจ้กัในก�รแข่งขนั FuelWatch ในปีนี ้ระบบไดน�ฟลที
เป็นระบบตรวจสอบรถบรรทกุทีต่ดิตัง้ไว้ทีต่วัรถ มขีดีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบ
ได้ท้ังขณะที่รถจอดนิ่งและขณะกำ�ลังวิ่ง ในก�รตรวจสอบนี้ผู้ประกอบก�รภ�ค
ขนส่งทีใ่ช้รถบรรทกุ Volvo ส�ม�รถตรวจสอบค่�ต่�งๆ ของรถได้ อ�ท ิอตัร�ก�ร 
สิ้นเปลืองนำ้�มัน ระยะท�งวิ่ง ชั่วโมงก�รทำ�ง�นที่รถจอดติดเครื่องยนต์ ค่�ที่ 
ตรวจสอบนีส้�ม�รถสะท้อนให้เหน็ทัง้ต้นทนุทีใ่ช้ไปและพฤตกิรรมของคนขบั อกีทัง้
ค่�ต่�งๆ เหล่�นี้ส�ม�รถตรวจสอบในแบบต�มเวล�จริงหรือ Real Time ได้ และ 
ส�ม�รถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชวัโมง ผ่�นระบบก�รสือ่ส�รด�วเทยีม ข้อมลูต่�งๆ  
ถกูส่งไปเกบ็ไว้ทีส่มองกลของรถจะส่งไปยงัคอมพวิเตอร์โดยตรง ข้อมลูสำ�คญัเหล่�นี้
ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�ไปจัดก�รบริห�รให้เกิดปะโยชน์ได้ม�กม�ย เพื่อพัฒน�
คนขับและระบบก�รจัดก�รต่�งๆ ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมต้นทุนในก�รผลิตได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

เร�ไปถึงจุดปล่อยตัวเพื่อร่วมปล่อยรถ นักแข่งต้องผ่�นก�รตรวจแอลกอฮอล์ใน
ร�่งก�ยกอ่นทกุคน แตล่ะคนจะไดร้บัตวับนัทกึขอ้มลูคนละหนึง่อนัเพือ่เชือ่มตอ่กบั
ระบบไดน่�ฟลีท บันทึกข้อมูลก�รขับของนักขับแต่ละคน ทั้งส�มคนมีคว�มมั่นใจ
ว่�จะส�ม�รถทำ�ต�มแผนที่ว�งไว้ 

ก�รได้มีโอก�สเข้�ร่วมก�รแข่งขัน Volvo FuelWatch ถือเป็นประสบก�รณ์ใหม่
ของนักขับทุกคน มีหล�ยเรื่องร�วได้เก็บเกี่ยวกลับไป “ไม่เคยถูกถ่�ยภ�พเยอะ
อย�่งนีม้�กอ่นเลยในชีวติ” แวว่เสียงหนึง่ในนกัขบักล่�วเจอืเสียงหวัเร�ะ หลังเสียง
ชัตเตอร์ดังขึ้น

ใครทำาผดิพลาด
น้อยที่สุด
คือผู้ชนะ
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ในก�รขับขี่นั้นทุกคนต้องวิ่งนำ้�หนักบรรทุกไปส่งถึงปล�ยท�ง จ�กนั้นวิ่งถัง
เปล่�กลบัม� และมกี�รขบัวิง่ในสน�มแข่งรถแก่งกระจ�นเซอร์กติอกีหนึง่ภ�รกจิ
ปิดท้�ย จ�กนัน้ผลก�รขบัขีท่ีถ่กูบนัทกึไว้กจ็ะถกูนำ�ม�เปรยีบเทยีบกนั ใครทำ�
ผิดพล�ดน้อยที่สุดคือผู้ชนะ

เมื่อจบวันหลังจ�กผ่�นบททดสอบแบบเดียวกัน นักขับทั้งส�มคนถือว่�ได้ทำ�
อย่�งดีที่สุดแล้ว แท้ที่จริงแล้วคู่ต่อสู้ที่น่�กลัวที่สุดคือตัวเอง เพร�ะนี่คือสิ่งที่
ทั้งส�มคนคุ้นเคย เป็นหน้�ที่ก�รง�นที่พวกเข�ทำ�อยู่ทุกวัน ในแต่ละวันขับรถ
เป็นระยะท�งหล�ยร้อยกิโลเมตร ในหนึ่งเดือน ในหนึี่งปี ย�กที่จะจดจำ�ว่�ขับ
รถบรรทุกม�แล้วก่ีกิโลเมตรตลอดอ�ยุของก�รยึดอ�ชีพคนขับรถ เรียกว่�พวกเข� 
ผ่�นประสบก�รณ์หลังพวงม�ลัยบนท้องถนนม�ม�กม�ย แต่ก�รขับครั้งน้ี 
แตกต่�งออกไปเพร�ะเป็นก�รขับที่ต้องรักษ�ม�ตรฐ�น ขับอย่�งถูกต้อง เพื่อ
ให้รถส�ม�รถประหยัดพลังง�นได้สูงสุด โดยใช้ประสบก�รณ์ของคนขับและ
ก�รรู้จักใช้เทคโนโลยีของรถเช่น I Shift ช่วยในก�รขับขี่

สุดท้�ยแล้วผู้ที่ผิดพล�ดน้อยที่สุดคือนักขับที่ชื่อว่�สุเทพ ปักครึก จ�กบริษัท 
เอ็มเอ็ม ลอจิสติกส์ จำ�กัด คว้�เงินร�งวัลรวมส่ีแสนบ�ทไปครอง ระหว่�ง 
ผูช้นะเลศิกบัทีส่องนัน้อตัร�ก�รสิน้เปลอืงนำ�้มนัต่�งกนัเพยีงแค่ 0.2% เท่�นัน้ 
Volvo กล่�วว่�ผลต่�งเช่นนีแ้สดงให้เหน็ว่�พนกัง�นขบัรถของแต่ละบรษิทัท่ีใช้ 
รถบรรทุก Volvo อยู่นั้นมีทักษะก�รขับรถที่ดีขึ้นม�ก รองอันดับหนึ่งได้แก ่
น�ยอนสุทิธิ ์กะนะฮ�ด จ�กบริษัท อินเทล โลจิสติกส์ จำ�กัด และรองชนะเลิศ
อันดับสองคือน�ยนิรุจ สุขลอย จ�กบริษัท เคมีแมน จำ�กัด

สุเทพ ปักครึก เปิดเผยกับ Asian Trucker (Thailand) ว่�ตนเองใช้คว�ม
พย�ย�มม�อย่�งต่อเนือ่งสำ�หรบัก�รแข่งขนั Volvo FuelWatch นีไ่ม่ใช่ปีแรก
ทีเ่ข้�ร่วมก�รแข่งขัน เข้�รอบก่อนสดุท้�ยม�หล�ยหน เกบ็เกี่ยวประสบก�รณ์ 
และฝึกซ้อมในเวล�ที่ขับรถในหน้�ที่ จนในที่สุดคว�มพย�ย�มทุ่มเทก็ไม่สูญ
เปล่� ก�รขบัรถด ีถกูกฎ มนักม็แีต่เรือ่งดีๆ  อย่�งนีเ้อง สุเทพยงับอกว่�ในแต่ละ
ปีที่เข้�ร่วมก�รแข่งขัน ขีดคว�มส�ม�รถของผู้เข้�ร่วมแข่งขันสูงขึ้นทุกปี เมื่อ
ถ�มว่�ประสบก�รณ์ที่ได้จ�ก Volvo FuelWatch จะถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์
อย่�งไร สเุทพกล่�วว่� มปีระโยชน์ม�ก นอกจ�กปรบัรปูแบบก�รขบัรถของเร�
ให้ถูกต้องขึ้นแล้ว ประสบก�รณ์นี้ยังจะได้ถ่�ยทอดสู่เพื่อนๆ พี่น้องร่วมอ�ชีพ 
ที่บริษัทด้วย ยิ่งไปกว่�นั้นสุเทพยังเป็นครูฝึกของบริษัท ทำ�หน้�ที่อบรม
พนักง�นขับรถใหม่ของบริษัท ประสบก�รณ์ที่ดีนี้ย่อมถูกส่งต่อไปสู่กลุ่มคนท่ี
ควรจะได้รับอย่�งแท้จริง เพื่อร่วมกันพัฒน�ผู้ร่วมอ�ชีพนักขับรถบรรทุก เมื่อ 
คนขับดีบวกกับรถที่ดี ผลลัพธ์เรื่องก�รประหยัดนำ้�มันย่อมที่จะต้องดีอย่�ง 
ไม่ต้องสงสัย สิ่งที่จะได้อีกต่อไปคือคว�มปลอดภัยบนท้องถนน และต้นทุน
ก�รผลติทีจ่ะลดลง ซึง่หม�ยถงึผลกำ�ไรของบรษิทัทีจ่ะต้องเพิม่ขึน้ ภ�รกจิของ 
สเุทพยงัไม่จบเพยีงเท่�นีก้�รแข่งขนัระดบัภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิิกรออยูข้่�งหน้� 
Asian Trucker (Thailand) ขอร่วมเป็นกำ�ลังใจให้ก้�วสู่คว�มสำ�เร็จ
 

เมื่อถามว่าประสบการณ์ที่ได้จาก 
Volvo FuelWatch จะถูกนำาไปใช้
ประโยชน์อย่างไร สุเทพกล่าวว่า  
มีประโยชน์มาก นอกจากปรับ 

รูปแบบการขับรถของเรา 
ให้ถูกต้องขึ้นแล้ว ประสบการณ์นี้ 
ยังจะได้ถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ พี่น้อง 

ร่วมอาชีพที่บริษัทด้วย
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Feature

มีวิธีมากมายที่จะช่วยรักษาความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่งขันขององค์กร บริษัท ชอ ทวี ดอลลาเซียน 
จำากดั (มหาชน) (CHO) คือหนึง่ในผู้ท่ีพยายามกา้วนำาคู่แขง่
ผ่านการคิดแบบใหม่ที่ได้นำาตนเองไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ในที่สุด

CTVDOLL เข้�ร่วมง�น MIBTC 2015 กับบริษัทย่อย Cho Thavee 
Thermotech ถ�้คณุไมเ่คยรูม้�กอ่นว�่ใครอยูเ่บือ้งหลังธรุกจินี ้คุณอ�จจะเข�้ใจผิด 
คิดว่�พวกเข�เป็นเพียงหนึ่งในผู้เล่นตัวเล็กๆ ที่ทำ�ธุรกิจจัดห�จัดส่งรถพ่วงไฟเบอร์ 
กล�ส แต่สิ่งท่ีเร�สืบทร�บเม่ือเร�ได้เยี่ยมชมสำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทในจังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย ทำ�ให้เร�รู้ว่�สิ่งที่เร�ค�ดเด�ช่�งห่�งไกลจ�กคว�มเป็นจริง
นัก ท่ีน่ันเร�ได้พบปะพูดคุยกับประธ�นและ CEO ของบริษัท คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
บตุรช�ยของผูก้อ่ตัง้ และ Sven Gaber สภุ�พบรุษุช�วเยอรมนัทีท่ำ�ง�นกบับรษิทั
ม�กว�่ 18 ปแีละปจัจบุนัดำ�รงตำ�แหนง่สูงสุดท�งก�รตล�ด หรอื Chief Marketing 
Officer ของบริษัท

ควำมสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย
อย่�งท่ีปร�กฏในช่ือและโลโก้ของบริษัท บริษัทนี้ถือดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้

ก�รร่วมง�นของสองฝ่�ย นั่นคือ ชอ ทวี และ DOLL ผู้เชี่ยวช�ญรถพ่วงสมรรถนะ
แกรง่จ�กเยอรมนัทีเ่ปน็ทีรู่จ้กักนัด ีจ�กแนวคดิแปลกใหมท่ีน่ำ�ไปสูก่�รถอืกำ�เนดิของ
นวัตกรรมอย่�ง Panter ในปี 1992 ทั้งสองบริษัทจับมือกันในก�รผลิตรถพ่วงเพื่อ 
ตล�ดในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ส่ิงทีพ่วกเข�ค้นพบในกนัและกนั  
นั้นเรียกได้ว่�เป็นคุณสมบัติของคู่สร้�งคู่สมโดยแท้ “เร�ต้องก�รที่จะแตกต่�งและ
โดดเด่นกว่�คนอื่นๆ ในก�รแข่งขัน น่ันเป็นเหตุผลที่เร�ตัดสินใจว่�เร�จะนำ�เสนอ
ท�งเลอืกของรถพว่งแบบพรเีมีย่มทีส่ร�้งโดยใชเ้ทคโนโลยจี�กเยอรมนั” คณุสุรเดช
กล่�ว ในขณะที่ ชอ ทวี ได้เจอหุ้นส่วนที่เหม�ะสม ในขณะที่ DOLL ก็ได้โอก�สใน
ก�รขย�ยขอบข่�ยและก�รรับรู้ของแบรนด์

CTVDOLL
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แนวคิดแรกเริ่มคือก�รนำ�เอ�คว�มรู้และนวัตกรรม
จ�กเยอรมันของ DOLL และมองห�ส่วนที่เป็นที่ต้องก�รใน
ตล�ดรถพว่งของประเทศไทย โรงง�นม�ตรฐ�นชัน้นำ�จงึเริม่
ทำ�ก�รปรบัแตง่ร�ยละเอยีดของก�รออกแบบตัง้ตน้ใหเ้หม�ะ
กับคว�มต้องก�รของตล�ดท้องถิ่นก่อนจะทำ�ก�รประกอบ
ชิน้สว่นรถพว่งสดุไฮเทคนีข้ึน้ในเมอืงไทย แมจ้ะฟงัดงู�่ยด�ย
เวล�เล�่เปน็คำ�พดู คว�มคดินีเ้มือ่นำ�ม�ปฏบิตัจิรงิตอ้งเจอกบั 
อุปสรรคม�กม�ย ยกตัวอย่�งเช่น ก�รท่ีช้ินส่วนต่�งๆ ไม่มีข�ย
ในตล�ดท้องถิ่นด้วยร�ยละเอียดบ�งอย่�งที่ไม่เหมือนกัน 
คุณภ�พจึงไม่ได้ม�ตรฐ�น ก�รเข้�ถึงชิ้นส่วนและอะไหล่
จึงกล�ยเป็นประเด็นปัญห�สำ�คัญท่ีส่งผลให้ฝ่�ยบริห�ร
ต้องทบทวนแนวท�งและวิธีก�รทำ�ง�นเสียใหม่ ในปัจจุบัน
อะไหล่สำ�คัญๆ และมีร�ค�สูงล้วนถูกนำ�เข้�ม�จ�กเยอรมัน 
แม้แนวท�งดังกล่�วส่งผลต่อต้นทุนก�รผลิตที่สูงขึ้น แต่มัน 
ยังหม�ยถึงก�รตัดปัญห�เร่ืองคว�มล่�ช้�ในก�รผลิต ในขณะท่ี 
ชิ้นส่วนต่�งๆ ถูกนำ�ม�ประกอบเข้�ด้วยกันโดยปร�ศจ�ก
ปญัห�เกีย่วกบัคว�มไมไ่ดม้�ตรฐ�นของผลติภณัฑ ์คณุสรุเดช
บอกกบัเร�ว�่ รถพว่งทกุคนัมคีว�มเปน็เอกลกัษณเ์ฉพ�ะตวั 
และแทบจะไมม่คีนัไหนทีเ่หมอืนกนัเลย เพร�ะเหตนุีเ้อง มนั
จึงเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีช้ินส่วนอะไหล่ต่�งๆ จะต้องทำ�ง�นร่วมกัน
ได้อย่�งไม่มีข้อผิดพล�ดนับตั้งแต่เริ่มต้นก�รใช้ง�น เมื่อเป็น
เช่นนั้น ผู้ใช้ก็ส�ม�รถหลีกเลี่ยงก�รซ่อมบำ�รุงและปรับแต่ง
ร�ค�แพงเมื่อพวกเข�ทำ�ก�รซื้อรถพ่วงไปใช้ง�น น่ีเป็นส่ิงที่
ลกูค�้ใหค้ว�มสำ�คญัม�กเพร�ะพวกเข�ส�ม�รถมัน่ใจไดว้�่รถ
พว่งจะทำ�หน�้ทีแ่ละสร�้งประโยชนไ์ดอ้ย�่งแทจ้รงินบัตัง้แต่
ช่วงแรกเริ่มของก�รใช้ง�น

ควำมช�ำนำญเฉพำะทำง
นบัตัง้ระยะเริม่แรกของประวตัศิ�สตร์ของบรษิทั 

ก�รนิย�มสิ่งที่จะเป็นหัวใจของก�รทำ�ง�นอย่�งชัดเจน
เป็นเรื่องที่ทุกฝ่�ยเห็นพ้องต้องกัน ในขณะที่หล�ยต่อ
หล�ยผูผ้ลติสร้�งรถพ่วงทีร่�ค�ถกู CTVDOLL ตดัสนิใจท่ี
จะเป็นผู้ชำ�น�ญก�รเฉพ�ะท�งของนวตักรรมย�นพ�หนะ
เพื่อก�รใช้ง�นพิเศษ แนวท�งดังกล่�วนับว่�ให้ผลลัพธ์
ที่น่�พึงใจเนื่องเพร�ะตอนนี้บริษัทได้ก้�วขึ้นสู่ตำ�แหน่ง
ของผูน้ำ�ในบ�งส่วนของตล�ดย�นพ�หนะ ยกตวัอย่�งเช่น
รถบรรทุกข�ยอ�ห�รสำ�หรับเครื่องบิน A380 ทั่วโลก 
นัน้ม ีCTVDOLL เป็นผูผ้ลติหลกั โอก�สครัง้สำ�คญันีเ้กิดขึน้
เมื่อบริษัทได้รับมอบหม�ยให้จัดห�และจัดส่งรถพ่วง 
สมรรถนะสูงเพื่อทำ�กท�งยกระดับ ด้วยคว�มส�ม�รถใน 
ก�รรับนำ้�หนักกว่� 100 ตัน รถพ่วงเหล่�นี้ประกอบขึ้น
จ�กแกน 16 แกน อันเป็นสิ่งที่ไม่เคยปร�กฏว่�มีใครทำ�
ม�ก่อนในประเทศไทย และด้วยเหตุนี้เองนวัตกรรมและ 
สมรรถนะดังกล่�วจึงได้รับคว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก  
อันรวมไปถึงก�รถูกนำ�เสนอในสื่อกระแสหลักต่�งๆ

ระหว่�งก�รเยีย่มชมโรงง�น เร�ได้เรยีนรูว่้� CTV-
DOLL นั้นเป็นศูนย์ปรับแต่งรถบรรทุก MAN ที่ได้รับก�ร
อนุมัติและรับรองเพียงแห่งเดียวของโลก บ�งส่วนของ
ผลง�นก�รออกแบบที่อยู่ในระหว่�งกระบวนก�รผลิต 
ที่เร�เห็นนั้นมีรูปลักษณ์โค้งมน ในขณะที่ส่วนที่นั่งคนขับ
ถูกตัดออกครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ถูกปรับย้�ยให้ไปอยู่บริเวณ
ด้�นหน้�ของแกนหน้� ส่งผลให้ตวัพ�หนะโหลดตำ�่ลงและ
มีหน้�ต�ลำ้�สมัยกว่�เดิม อีกส่วนหนึ่งของโรงง�นคือท่ีท่ี 
รถพ่วงไฟเบอร์กล�สถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบรับกับคว�ม

ในปี 1992 ชอ ทวี และ DOLL ผู้เชี่ยวชาญรถพ่วงสมรรถนะแกร่งจากเยอรมัน  
ท้ังสองบริษัทจับมือกันในการผลิตรถพ่วงเพ่ือตลาดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ส่ิงที่พวกเขาค้นพบในกันและกันนั้น เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติของ 
คู่สร้างคู่สมโดยแท้
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ต้องก�รของอุตส�หกรรม คุณ Gaber บอกกับเร�ว่�น่ีช่วยให้
บรษิทัมคีว�มยดืหยุน่ม�กขึน้ในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้� ด้วยก�รคว้�ส่วนแบ่งของตล�ดที่มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสูง
ไปครอง แม้แต่กองทัพเองก็ยังหันม�ห� CTVDOLL เพื่อคว�ม
ช่วยเหลอืในนวตักรรมก�รปรบัแต่งย�นพ�หนะ แนวท�งดงักล่�ว
นำ�พ�ให้ CTVDOLL ก้�วขึน้เป็นผูน้ำ�และก้�วลำ�้หน้�คูแ่ข่งจ�กจนี
ไปได้ไกลโข ในขณะที่จีนแข่งขันที่ร�ค� CTVDOLL หยิบยื่นท�ง
เลือกและคุณสมบัติที่ไปไกลว่�จุดที่รถพ่วงอื่นๆ เคยไป

ในปัจจบุนั CTVDOLL กำ�ลงัพฒัน�โปรเจก็ต์ทีน่่�ตืน่เต้น
หล�ยอย่�ง ไม่ว่�จะเป็นรถบรรทุกอ�ห�รท่ีมีระบบไฟครบครัน 
หรือรถโดยส�รขับเคลื่อนล้อหน้�สำ�หรับก�รใช้ง�นในสน�มบิน 
รถโดยส�รเหล่�นี้ถูกออกแบบให้มีระดับพื้นท่ีตำ่�สมำ่�เสมอไป
จนถึงด้�นหลังของรถ ส่งผลให้มีพื้นท่ีภ�ยในท่ีกว้�งขว�งและ
สะดวกสบ�ยม�กขึน้สำ�หรับผูโ้ดยส�ร “เร�อย�กจะแสดงให้ทกุคน 
เห็นว่�บริษัทสัญช�ติไทยก็มีดีพอที่จะแข่งขันในตล�ดโลกได้
เหมือนกัน เร�อย�กให้แบรนด์ของเร�เป็นที่รู้จักในระดับส�กล” 
คุณสุรเดชกล่�ว

ประโยชน์ของพนักงำน
ในพื้นที่ๆ ค่�แรงต่อวันของคนง�นหน่ึงคนมีค่�เท่�กับ

ร�ค�ก�แฟสต�ร์บัคส์แค่สองแก้ว ก�รรักษ�ไว้ซึ่งพนักง�นที่
มีคุณภ�พเป็นส่ิงท่ีต้องคำ�นึงถึงและปฏิบัติอย่�งสร้�งสรรค์ หล�ยคน 
พอใจที่จะย้�ยถิ่นฐ�นเข้�กรุงเทพฯ เพื่อเงินเดือนที่ดีกว่� ที่ 
CTVDOLL สภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นถกูสร้�งขึน้เพือ่เปน็ก�ร
แสดงคว�มเค�รพต่อคนง�นทุกคน และเพื่อสร้�งคว�มรู้สึกว่�
พวกเข�เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆ ห�ใช่แค่เพียงลูกจ้�ง ใน
ปจัจบุนับรษัิทมพีนกัง�นกว�่ 600 คน โดย 120 คนเปน็บคุล�กร
ในฝ่�ยบริก�ร เม่ือบริษัทเข้�สู่ตล�ดหลักทรัพย์เป็นคร้ังแรก คนง�น 
ทุกคนได้รับหุ้นโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมใดๆ นั่นแปลว่�พวก
เข�กล�ยเป็นหนึ่งในเจ้�ของบริษัทที่มีสิทธิ์มีเสียงในก�รกำ�หนด
ทิศท�งของบริษัทได้เช่นกัน หลังจ�กน้ันไม่น�นหุ้นอีกจำ�นวน
หนึ่งก็ถูกปล่อยเพื่อให้พนักง�น CTVDOLL ได้ซ้ือได้เป็นกลุ่ม
แรก พนักง�นทุกคนรู้สึกว่�ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่�ง
เตม็ทีผ่�่นก�รประชมุสรปุสถ�นะร�ยวนัทีฝ่�่ยบรหิ�รจะนำ�เสนอ
พัฒน�ก�รของหุ้น ข่�วและข้อมูลต่�งๆ กับทุกคน

ส่วนน่�ที่ประทับใจที่สุดของแผนก�รบริห�รทรัพย�กร
บุคคลคือ ห้องเรียน ที่สม�ชิกทุกคนของบริษัทจะต้อง
ผ่�นก�รฝึกอบรมวิธีก�รสร้�งรถพ่วง และเพร�ะไม่มี
อ�ชพีทีม่คีว�มชำ�น�ญและเทคนคิทีเ่ฉพ�ะเจ�ะจงเชน่นัน้ 
CTVDOLLจงึตอ้งพึง่พ�ก�รฝึกอบรมพนกัง�นทีจ่ดัขึน้โดย 
บริษัทเอง เมื่อเดินเข้�ไปเร�ได้เห็นพนักง�นหลอม เชื่อม
เหล็ก ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้แต่พนักง�น
จ�กฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลก็ยังต้องผ่�นก�รฝึกอบรมเพื่อ
ที่จะได้มีคว�มเข้�ใจอย่�งแท้จริงว่�ส่ิงที่บริษัททำ�คือ
อะไร คนง�นในโรงง�นจะต้องเข้�ใจหน้�ที่ของส่วนก�ร
ผลิตของตนและคว�มเก่ียวเน่ืองกับส่วนอ่ืนๆ อันจะส่งผล 
ตอ่คุณภ�พทีด่ยีิง่ขึน้ของผลิตภัณฑ์ คุณสุรเดชมคีว�มภ�ค
ภูมิใจยิ่งเมื่อเข�เล่�ให้เร�ฟังว่� ท�งบริษัทได้จัดก�รให้
พนกัง�นไดม้โีอก�สเรยีนรูจ้�กอ�จ�รยม์ห�วทิย�ลยัทีท่�ง 
CTVDOLL เชิญม�ดแูลก�รเรยีนก�รสอนทีส่ำ�นกัง�นใหญ่
ของพวกเข�ที่จังหวัดขอนแก่น

มันคือกำรบรกิำร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
นอกเหนือไปจ�กคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งแล้ว 

CTVDOLL ยังตระหนักดีกว่�เพียงผลิตภัณฑ์อย่�งเดียว
นั้นไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้บริษัทเดินหน้�เติบโตไปได้ เมื่อ
ถกูถ�มว�่เข�มองภ�พบรษิทัในวนันีไ้วอ้ย�่งไร คณุสรุเดช 
ตอบว่� CTVDOLL คือ “บริษัทวิศวกรรมและก�ร
จัดก�ร” ในปัจจุบัน CTVDOLL เป็นส่วนสำ�คัญของก�ร
ว�งระบบรถโดยส�รด่วนพิเศษ หรือ BRT (Bus Rapid 
Transport) ของเมืองที่ครอบคลุมไปถึงตัวย�นพ�หนะ 
ป้�ยจอดรถ และก�รปฏิบัติง�นทุกด้�นของรถ ระบบ
ดังกล่�วม�พร้อมกับข้อตกลงในก�รบริห�รจัดก�รเพื่อ
รับรองว่�รถโดยส�รจะส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ แม้แต่ Tesco Lotus เองก็ยังพึ่งพ� 
CTVDOLL ในก�รดูแลบริก�รรถพ่วงส่งของกว่� 1,000 
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หน่วยขององค์กร “เร�ให้บริก�รกับผู้ปฏิบัติง�น แม้ว่�
รถพ่วงและ SPV ที่พวกเข�ใช้จะไม่ได้มีบริษัทเร�เป็น 
ผู้ผลิตก็ต�ม น่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รให้
บริก�รของเร�” คุณ Gaber อธิบ�ยถึงก�รทำ�ง�นที่ 
ถูกรองรับด้วยเครือข่�ยโรงซ่อมและสำ�นักง�นให้บริก�ร
กว่� 6 แห่งทั่วประเทศ

กำรแข่งขันด้ำนอำหำร
คนเร�ต้องกินและกองทัพต้องเดินด้วยท้อง! นับ

ว่�เป็นเรื่องที่ปกติในบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
บริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตท่ีจะมีโรงอ�ห�รของตัวเองไว้บริก�ร
พนักง�น CTVDOLL ก็เช่นกัน เร�ได้เห็นแผงบริก�ร
อ�ห�รส�รพันด้�นนอกพ้ืนท่ีทำ�ง�น และก็เป็นท่ีน่ีเอง
ที่ CTVDOLL ได้แสดงให้เห็นถึงแนวท�งก�รปฏิบัติที่มี
คว�มหัวก้�วหน้�และน่�สนใจเป็นอย่�งยิ่ง นอกเหนือ
ไปจ�กอ�ห�รท่ีบริษัทจัดเตรียมไว้ให้แล้ว CTVDOLL ยังมี
พื้นท่ีสำ�หรับผู้ค้�เอกชนเพื่อข�ยอ�ห�รกล�งวันให้กับ
พนักง�นที่ยินดีจะจ่�ยเงินเพิ่ม ก�รรักษ�ไว้ซึ่งคุณภ�พ
และก�รพัฒน�เป็นสิ่งสำ�คัญเช่นกัน เพร�ะพวกเข�ไม่ได้
แค่เพียงเสิร์ฟอ�ห�รโดยมีคว�มคิดว่�ไม่ว่�อย่�งไรก็ข�ยได้ 
เพร�ะห�กอ�ห�รไม่เป็นท่ีพอใจของพนักง�น พวกเข�
ก็ไม่ส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้และต้องเลิกข�ยไปในที่สุด สิ่งที่
ได้คือก�รให้บริก�รที่เป็นกันเอง อ�ห�รคุณภ�พดีและ
พนักง�นที่มีคว�มสุขกับมื้ออ�ห�รดีๆ สักม้ือโดยไม่ต้อง
จ่�ยร�ค�แพง

กำรแข่งขันในระดับภูมิภำค
เป็นท่ีแน่นอนว่�ฝ่�ยบริห�รของ CTVDOLL 

กำ�ลังติดต�มสถ�นก�รณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจ�กก�รม�ถึง
ของ AEC อย่�งใกล้ชิด ในขณะท่ีก�รเปิดเสรีตล�ดจะนำ�
ม�ซึ่งโอก�สม�กม�ย คุณสุรเดชก็ยังคงระมัดระวังเสมอ
ในก�รเตรียมโครงสร้�งรองรับก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  
“แค่ก�รข�ยสินค้�ในตล�ดต่�งประเทศอย่�งเดียวไม่ 
เพียงพอหรอกครับ เร�ต้องทำ�ให้ลูกค้�มั่นใจในก�รให้
บริก�รและก�รบำ�รุงรักษ�ที่มีม�ตรฐ�นเช่นกัน” หนึ่งใน
คว�มคดิของเข�รวมไปถงึก�รผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบธรุกจิ
ออกไปสำ�รวจผู้เล่นคนอื่นๆ ในอุตส�หกรรมเดียวกันใน
ประเทศอืน่ๆ เพือ่ดวู�่เข�ทำ�อะไรกนัอยูแ่ละเรยีนรูว้�่ก�ร
ทำ�ง�นที่ดีที่สุดเป็นอย่�งไร เพร�ะมันจะช่วยให้เร�มีพลัง
ในก�รแข่งขันต่อไป “วันเวล�ของก�รลอกเลียนแบบ
จ�กคนเก่งๆ หมดไปแล้ว คุณต้องคิดเองให้ได้แล้วว่� 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน�คตจะเป็นอย่�งไร” คุณสุรเดชสรุป
ก�รสนทน�

ขอนแก่นที่ตั้งของ CTVDOLL
เมืองขอนแก่นคือหนึ่งในส่ีเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และเป็นที่รู้จักในฐ�นะ
ของหน่ึงใน “ส่ียักษ์ใหญ่แห่งอีส�น” ร่วมกับ อุดรธ�นี 
นครร�ชสมี� และอบุลร�ชธ�น ีและมทีีต่ัง้ห�่งจ�กกรงุเทพฯ
ร�ว 450 กิโลเมตร

ขอนแก่นคือศูนย์กล�งท�งก�รศึกษ� สถ�บัน
ท�งก�รเงิน สำ�นักง�นของหน่วยง�นรัฐบ�ลและก�ร
ขนส่งของภูมิภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กล�ง
ท�งอุตส�หกรรม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รค้�ผ้�ไหมและ
เกษตรกรรม

เมืองขอนแก่นถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ังด้วยถนน
มิตรภ�พ หรือท�งหลวงหม�ยเลข 2 อันเป็นเส้นท�งก�ร
คมน�คมที่เชื่อมกรุงเทพฯ เข้�กับสะพ�นมิตรภ�พไทย-ล�ว 

“เราอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบริษัทสัญชาติไทย 

ก็มีดีพอที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้เหมือนกัน  

เราอยากให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักในระดับสากล”
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Test Drive

Mercedes-Benz Sprinter /319CDI / หลังค�สูง

Asian Trucker ได้รับค�าชวนจาก Mercedes-Benz 
(Thailand) ให้ลองน�าเจ้า Sprinter ไปทดลองใช้งานดู 
รถตู้ขนาดใหญ่ 14 ท่ีน่ัง (12+1+1) เม่ือไปรับรถ บอกได้
เลยว่านี่เป็นพี่เบิ้มของบรรดารถตู้ทั้งหลายที่วิ่งอยู่บน
ท้องถนนของเมืองไทยคันหนึ่งเลยทีเดียว 

วันแรกที่อยู่หลังพวงม�ลัยของ Sprinter รู้สึกระแวดระวังไปตลอดท�ง 
เหตเุพร�ะคว�มไมคุ่น้เคยกบัขน�ดและระยะของตวัรถ แตเ่มือ่ปรบัตวัได ้
Sprinter เป็นรถที่ควบคุมได้ง่�ย ระบบคว�มปลอดภัยที่ติดม�กับตัวรถ
ชว่ยระมดัระวงัใหก้บัเร�ย�มเดนิท�งอยูบ่นทอ้งถนนของกรงุเทพฯ ทีเ่ตม็ 
ไปด้วยยวดย�นน�น�ชนิด อ�ทิ กระจกมองข้�งท้ังสองด้�นให้ทัศนวิสัยท่ีดี
กับผู้ขับขี่ อีกทั้งยังมีกระจกตอนล่�งที่ให้มุมมองด้�นล่�งที่กว้�งเพื่อช่วย
เพิม่มมุมองแกผู่ข้บัข่ีเวล�เลีย้ว ระบบช่วยเตอืนเมือ่มรีถในจดุบอด ระบบ
ช่วยเตือนป้องกันก�รเกิดเหตุปะทะหรือชนท้�ย
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Mercedes-Benz 

Sprinter
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รถลักษณะเช่นนี้ เป็นรถเฉพ�ะกลุ่ม Mercedes-Benz  
(Thailand) ไม่ตั้งเป้�หม�ยไว้สูงม�กนัก แต่มันก็มียอดข�ยที่ดี
ทีเดียวกับเป้�ที่ตั้งไว้ ใครที่เป็นกลุ่มเป้�หม�ยที่แท้จริงสำ�หรับ 
Sprinter กลุ่มแรกย่อมเป็นผู้ที่มีกำ�ลังซื้อตัวจริงที่ต้องก�รรถตู้ 
ขน�ดใหญ่ไว้ใช้ง�น ซ่ึงกลุ่มน้ีย่อมท่ีจะต้องนำ�รถไปตกแต่งเพ่ิมเติม
เพือ่เพิม่คว�มสะดวกสบ�ย เพร�ะรถทีส่ง่มอบนัน้ตอนหลงัตดิตัง้
เบ�ะม�จ�กโรงง�น 12 ทีน่ัง่เปน็ทีน่ัง่สำ�หรบัใหล้กูค�้นำ�รถไปใช้
เพื่อก�รขนส่งผู้โดยส�ร ซึ่งในยุโรปรถมีกลุ่มเป้�หม�ยแบบนั้น
เป็นหลัก แต่เมื่อเข้�สู่ตล�ดประเทศไทย ภ�ษีของรถในลักษณะ
นีท้ำ�ใหร้�ค�ตวัรถคอ่นข�้งสงูสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รทีจ่ะนำ�ไปใช้
ในลักษณะของ Transport

Asian Trucker ได้มีโอก�สคุยกับท�ง Mercedes-Benz  
(Thailand) สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยที่มองว่�รถส�ม�รถนำ�ไป
ใช้ง�นในเชิงขนส่งผู้โดยส�รในระยะที่ไม่ไกลเกินไป เป็นลูกค้�
เดินท�งอีกกลุ่มที่มองห�คว�มสะดวกสบ�ยในก�รเดินท�งและ
คว�มปลอดภัย เร�เองหวังว่�จะมีคนที่กล้�ลงทุน ระยะท�งที่ 
Asian Trucker คิดว่�เหม�ะสมคือก�รว่ิงเช่ือมระหว่�งเมืองท่องเท่ียว
ที่ไม่ไกลม�ก อ�ทิ กรุงเทพฯ-หัวหิน, กรุงเทพฯ-ก�ญจนบุรี 
เชียงร�ย-เชียงใหม่

แนน่อนว�่ Sprinter ถกูนำ�ไปใชก้บัง�นโรงพย�บ�ลในก�รขนส่ง
ผู้ป่วยซึ่งเหม�ะสมม�ก เช่นเดียวกันกับก�รถูกนำ�ไปใช้ง�นใน
ภ�รกิจของสถ�นีโทรทัศน์สำ�หรับห้องส่งสัญญ�ณหรือ Studio 
เคลื่อนที่ 

14 SeatDiesel Euro 5
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ตลอดหนึ่งอ�ทิตย์ที่เร�ได้ครอบครอง เร�ใช้ง�น Sprinter ทั้งใน
กรุงเทพฯ และนำ�มันวิ่งไปยังหัวเมืองช�ยทะเล เช่น พัทย� ใน
เมืองเรื่องที่จอดรถอ�จจะเป็นปัญห�บ้�ง แต่กับก�รเดินท�งไกล
น้ันสะดวกสบ�ย ประตูหลังของ Sprinter เปิดได้กว้�ง ประตู
ด้�นข้�ง (ฝั่งซ้�ย) เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบเซ็นเซอร์ สะดวก
สบ�ยดว้ยบนัไดขึน้ลงทีเ่ลือ่นเข�้ออกอตัโนมตัดิว้ยเชน่กนั ภ�ยใน 
หอ้งโดยส�รสูงโปรง่ ผู้โดยส�รส�ม�รถยนืไดอ้ย�่งสบ�ย เมือ่วิง่บน 
ท�งหลวง ระบบช่วยควบคุมก�รทรงตัวเม่ือรถถูกแรงปะทะ 
ด้�นข้�ง ทำ�ให้ตัวรถไม่มีอ�ก�รโคลงแต่อย่�งใด

สำ�หรับระบบคว�มปลอดภัยที่มีอยู่ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ 
Mercedes-Benz ถกูนำ�ม�ใสใ่นรถเพือ่เชงิพ�ณชิย ์เชน่ Sprinter 
ดว้ยเชน่กนั รปูโฉมของ Sprinter มคีว�มทนัสมยั มองปร�ดเดยีว 
ก็สัมผัสได้ถึงคว�มเป็น Mercedes-Benz แม้จะมีขน�ดท่ีใหญ่โต  
แต่ง�นออกแบบก็ช่วยทำ�ให้มันดูปร�ดเปรียวโดยเฉพ�ะเมื่อมอง
จ�กด้�นหน้�รถ เครื่องยนต์ดีเซล OM 642 CDI แบบ V 6 สูบ 
24 ว�วล์ เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ คว�มจุกระบอกสูบ 
2,987 ซีซี ให้กำ�ลังสูงสุดถึง 140 วัตต์ (190 แรงม้�) ที่ 3,800 
รอบต่อน�ที แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตรที่ 1,600-2,600 รอบ
ต่อน�ที ให้อัตร�เร่งที่ดีเยี่ยมและมีอัตร�ประหยัดที่ดี เฉลี่ยอยู่ท่ี 
9.7-10.1 กม./ลิตร ผ่�นม�ตรฐ�นก�รควบคุมมลพิษของสหภ�พ
ยุโรป Euro 5

แน่นอนว่� Mercedes-Benz Sprinter เป็นอีกหนึ่งท�งเลือก
สำ�หรับรถตู้ระดับบนเพื่อก�รเดินท�งที่สะดวกสบ�ยอย่�งแท้จริง

ขอขอบคุณ
Mercedes-Benz Thailand
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People

ทัศนะ กันรตัน์
รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร (หนว่ยธรุกจิโลจสิตกิส)์

เวลาท�างานยึดหลักส�าคัญว่า  
ยืนอยู่บนความเป็นจริง 
ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า 
ทุกเรื่องมีทางออก 

ส�าคัญคือต้องมีสติ สมาธิ 
และใช้ปัญญาให้เป็น
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บริษัท พนัส คือหนึ่งในผู้นำ�ตล�ดเกี่ยวกับรถพ่วงท้�ย ทั้ง 
พืน้เรยีบและก�้งปล�ในประเทศ ซึง่ถอืไดว้�่เปน็องคป์ระกอบ
สำ�คัญอย่�งหนึ่งของก�รขนส่ง เพร�ะสินค้�หล�กหล�ยที่ถูก
ขนสง่นัน้ลว้นว�งอยูพ่ืน้รถพว่งท้�ยเหล่�น้ี เดินท�งจ�กจุดหน่ึง
ไปยังจุดหน่ึง จ�กผู้ผลิตไปสู่ผู้ใช้ Asian Trucker (Thailand) 
นัดหม�ยกับคุณทัศนะ กันรัตน์ เพื่อสนทน�ถึงเรื่องร�วของ 
บริษัทพนัส ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกท่ีต้อง 
จับต�มองอย่�งใกล้ชิด

คุณทัศนะ กันรัตน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร (หน่วยธุรกิจ 
โลจิสติกส์) ของพนัส บอกกับ Asian Trucker (Thailand) 
เกี่ยวกับแนวคว�มคิดในก�รทำ�ง�นว่� “เวล�ทำ�ง�นยึดหลัก 
สำ�คัญว่� ยืนอยู่บนคว�มเป็นจริง ปัญห�ที่อยู่ตรงหน้�  
ทุกเรื่องมีท�งออก สำ�คัญคือต้องมีสติ สม�ธิ และใช้ปัญญ� 
ให้เป็น คว�มจริงนั้นกำ�หนดทุกอย่�ง ผมชอบแนวคว�มคิด
ของซุนวูอยู่เรื่องหนึ่ง กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือไม่มีกลยุทธ์ เวล�
ทำ�ง�นเร�มีเป้�หม�ย ยึดเป้�หม�ยเป็นหลัก เร�ไม่เปลี่ยน

พนัส
PANUS
PANUS ASSEMBLY co.,Ltd.
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เป�้หม�ย แตว่ธิกี�รไปสูเ่ป�้หม�ยของเร�นัน้ปรบั
เปลี่ยนได้ เวล�ทำ�ง�นผมยืนอยู่บนคว�มเป็นจริง 
โดยยึดเป้�หม�ยเป็นหลัก”

เร�น่ังสนทน�กันอยู่ในห้องประชุมขน�ดเล็ก 
ในออฟฟิศสำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทพนัส ที่
อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ท่ีออกแบบ
อย่�งเรียบง่�ยแต่ดูทันสมัย ทุกวันน้ีบริษัทพนัส 
ถอืเปน็บริษทัชัน้นำ�ของประเทศไทยเปน็ผูน้ำ�ด้�น 
ผลิตภัณฑ์หล�ยอย่�งท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ 
อ�ทิ รถพ่วงก้�งปล� Skeleton, พื้นเรียบ Flat 
bed รถบรรทุกรถยนต์ อีกท้ังยังแตก
แขนงธุรกิจท�งด้�นก�รผลิตไปอีก
หล�กหล�ย โดยยดึจ�กพืน้ฐ�น
คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นง�น
เชื่อมเหล็กไปสู่ก�รผลิตท่ีมี
คว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น 
อ�ทิ รถที่ใช้ในสน�มบิน 
Ground Support EQuipment 
(GSE) ย�นยนต์ท�งด้�น
กองทัพ Defense

บริษัทพนัสเติบโตม�จ�กก�รเป็นผู ้
เชี่ยวช�ญท�งด้�นง�นฝีมือประเภทง�นไม้
ด้�นเฟอร์นิเจอร์ ก่อนจะได้รับโอก�สนำ�คว�ม
เชี่ยวช�ญในง�นช่�งไม้ม�ทำ�ง�นท�งด้�นรถ
บรรทุก และเปลี่ยนทิศท�งของธุรกิจช่�งไม้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ม�สู่ช่�งไม้ตัวถังรถ และจับธุรกิจ
ท�งด้�นง�นผลิตรถบรรทุกเพื่อก�รขนส่งจนเกิด
ก�รพัฒน�ต�มยุคสมัย จ�กวัสดุประเภทไม้ม�สู่
ง�นเหลก็ ธรุกจิในแวดวงขนส่งเตบิโตข้ึนต�มก�ร
พฒัน�เศรษฐกจิของประเทศ ก�รเกดิท่�เรอืนำ�้ลกึ
แหลมฉบงั ซึง่เป็นโอก�สท�งธรุกจิของบรษิทัพนสั 
ผลิตภัณฑ์ของพนัสก็ปรับเปลี่ยนจ�กไม้สู่เหล็ก มี
คว�มหล�กหล�ย ไม่เพียงแต่เฉพ�ะท้�ยพ่วงท่ี
เป็นแบบก้�งปล� แบบพืน้เรยีบ ยงัมรีถดมัพ์ และ
โปรดกัส์อกีหล�ยอย่�งทีบ่รษิทัพนสัเป็นเจ้�แรกที่
ผลติขึน้เพ่ือตอบรบักบัคว�มต้องก�รของผูใ้ช้ อ�ทิ 
เป็นเจ้�แรกที่ผลิตรถพ่วง เป็นเจ้�แรกท่ีผลิตรถ
บรรทุกรถยนต์ ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
ส�ม�รถกล่�วได้ว่�ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รขนส่งสนิค้�
บนท้องถนนบริษัทพนัสทำ�หมด

คุณทัศนะกล่�วว่� บริษัทพนัสเดินท�งต�มก�ลเวล�เติบโตปรับเปล่ียน
ม�โดยตลอด แต่ก็ไม่ได้ร�บเรียบตลอด เมื่อถ�มถึงวิฤกติต่�งๆ ที่บริษัท 
ได้ฝ่�ฟันม� คุณทัศนะกล่�วว่� “มีอยู่ส�มวิฤกติใหญ่ หน่ึงเม่ือคร้ังต้มยำ�กุ้ง  
สองวิฤกติแฮมเบอร์เกอร์ ทว่�ในช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ยอดของ
บริษัทไม่ตก ครั้งที่ส�มคือ วิกฤติประเทศไทย ในช่วงคว�มขัดแย้งท�ง
ด้�นก�รเมือง แม้จะเป็นปัญห� แต่ด้วยระบบก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�ร
มีแผนก�รตล�ด มีก�รเตรียมพร้อม ทำ�ให้บริษัทพนัสยังคงส�ม�รถ 
เดินหน้�ได้”

สิง่ทีบ่รษิทัพนสัมคีว�มโดดเดน่คอืเรือ่งของฝมีอืท�งด�้นง�นเหลก็ โดย
เฉพ�ะในเรือ่งของช�่งเชือ่มเหลก็ ดว้ยเหตนุีอ้ะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เหล็ก ใช้เหล็กในก�รผลิตบริษัทพนัสผลิต สินค้�ของ 
บริษัทพนัสน้ันโดดเด่นเร่ืองคุณภ�พ คว�มคุ้มค่�

ในก�รใช้ง�น คุณทัศนะบอกว่� “ช่วง 10 ปี
ที่ผ่�นม�นี้พนัสปรับเปลี่ยนหล�ยอย่�ง 
จ�กธุรกิจครอบครัวม�สู่ธุรกิจสมัยใหม่  
ประสบก�รณ์ที่ ผ่�นม�ล้วนมีคุณค่�  
สิ่งเหล่�นี้ได้ถูกแปลงเป็นองค์คว�มรู้ 
ที่สำ�คัญของบริษัทในก�รก้�วไปข้�งหน้� 
พนัสเป็นผู้นำ�ตล�ด เป็นผู้นำ�ท�งด้�น

สินค้� แต่เดิมนั้นเร�เป็นผู้รับจ้�งผลิต ทุก
วันนี้ไม่ใช่แล้ว เร�มีก�รตล�ดนำ� เร�มีก�รจัด

ทำ�แผนก�รตล�ด เร�กำ�หนด Segment ชัดเจน”

ด้วยรูปแบบวิธีคิดที่เปล่ียนแปลงไปทำ�ให้ก�รทำ�ง�นเปล่ียนแปลงต�ม
ไปด้วย วันนี้บริษัทพนัสมีขีดคว�มส�ม�รถอย่�งสูงในก�รผลิตสินค้� 
จ�กแต่เดิมที่เคยผลิตเป็นหมื่นแบบต�มลูกค้�ส่ัง ตอนนี้เหลือเพียง
ร้อยแบบ และเป็นผู้กำ�หนดทิศท�งให้ลูกค้� จ�กที่เคยต้องรอสินค้�
เป็นเดือนๆ ทุกวันนี้ 2 อ�ทิตย์ก็ส�ม�รถรับสินค้�ได้ หรือในบ�งกรณี
ส�ม�รถรับสินค้�ได้เลย

แต่ถึงกระน้ันก็ต�มที ด้วยภ�วะเศรษฐกิจโลกท่ียังคงอ่อนไหว ปีท่ีผ่�นม�
บริษัทพนัสต้องทำ�ง�นอย่�งหนัก ก�รต่อสู้ท�งด้�นก�รตล�ดเป็นไป
อย�่งเขม้ขน้ คุณทศันะกล่�วว�่ บรษิทัพนสันำ�ก�รตล�ดเข�้ม�ใชใ้นก�ร
ดำ�เนนิธรุกจิอย�่งจรงิจงัสำ�หรบัก�รข�ยสนิค�้ประเภทรถพว่ง พนสัถอื
เป็นเจ้�แรกที่ทำ� อ�ทิ มีก�รสะสมแต้มสำ�หรับลูกค้�เพื่อรับของร�งวัล
กบัสนิค�้รถ Dump แลกตัว๋เครือ่งบนิ แพก็เกจทอ่งเทีย่ว ทองคำ� ซึง่ได้
ผลตอบรับที่ดีจ�กลูกค้�

คุณทัศนะกล่�วว่�คู่แข่งในแต่ละตล�ดนั้นต่�งกันไป สินค้�ของพนัส 
รับประกัน 1 ปี ขณะนี้บริษัทพนัสกำ�ลังทำ�ศูนย์บริก�รสำ�หรับสินค้�
ของตัวเอง โดยเป็นก�รร่วมมือกันกับช่องท�งจัดจำ�หน่�ยสินค้�ของ
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บริษัทพนัส เพื่อเป็นก�รเพิ่มเติมในส่วนง�นบริก�ร 
ให้กับลูกค้�

ทกุวนันีเ้มือ่พดูถงึท�้ยพว่งล�กในแบบพืน้เรยีบ บรษัิท
พนัสคือเบอร์หนึ่ง เช่นเดียวกันกับรถบรรทุกรถยนต์ 
และอกีหล�กหล�ยโปรดกัสท์ีก่ำ�ลงัเตบิโตอย�่งน�่สนใจ 
แนน่อนว�่คว�มสำ�เรจ็นัน้ม�จ�กก�รทำ�ง�นรว่มกนัของ
ทุกฝ่�ยไม่ว่�จะเป็นง�นบริห�รไปจนถึงง�นผลิตและ
ง�นบริก�ร คุณทัศนะบอกว่� ในก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จ 
ได้นั้น โดยส่วนตัวมองว่� เรื่องก�รส่ือส�รเป็นสิ่งที่
สำ�คัญที่สุด ต้องส่ือส�รคว�มจริง ในส่วนของทีมผลิต
เร�ต้องสื่อส�รทั้งเรื่องร�วภ�ยในและภ�ยนอก เร�
ต้องสอนให้ทีมง�นของเร�ก้�วทันโลก ทุกๆ ไตรม�ส 
ผู้บริห�รทุกระดับของเร�จะม�เจอกัน ส่ือส�รแลกเปล่ียน
ข้อมูลกัน

อน�คตของบรษิทัพนสั คณุทศันะบอกว�่ “จะมสีนิค้�
ที่ Advance ม�กขึ้น เร�มีธุรกิจอยู่ในออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ เทคนิคและเทคโนโลยีจะที่นั่นจะถูก
ประยุกต์กลับม�ใช้ในประเทศไทย เช่น แนวคว�มคิด
เรื่องวัสดุวิทย� ปรับปรุงวัสดุในก�รผลิต เพื่อเพิ่ม
คุณภ�พให้กับสินค้�ของพนัส”

น่ีเป็นเพียงเรื่องร�วส่วนหน่ึง จ�กเวล�หน่ึงชั่วโมงที่
เร�นั่งสนทน�กัน ยังมีอีกหล�กหล�ยแง่มุมของพนัสที่
น่�สนใจ Asian Trucker คงต้องห�เวล�กลบัม�ทีน่ีอ่กี
อย่�งแน่นอน วันนั้นคุณธีรศักดิ์ เชิงชัน ผู้จัดก�รส่วน
ก�รตล�ดของบริษัทพนัสยังขับรถพ�ดูบรรย�ก�ศโดย
รวมของโรงง�นของบรษิทัพนสั ทีอ่ำ�เภอพนสันคิม ซึง่มี 
ก�รบรหิ�รจดัก�รอย่�งเป็นระบบ ไม่น่�แปลใจทีท่ำ�ไม
บริษัทพนัสจึงเป็นหนึ่งในผู้นำ�ท�งด้�นธุรกิจนี้และ 
ยังคงเติบโตนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และก�รตล�ดใหม่ๆ 
ออกสู่ตล�ดอย่�งสมำ่�เสมอ 
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