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Rest Cool & Easy with Webasto

Air Filtration Systems

E-Mobility

Cool Top RTE 23 - Parking Cooler
High performance,
2.3kW, lightweight, low
profile, roof mounted
24v electric parking
cooler. Cooling without
engine idling. Integrated low voltage
battery cut-off ensures engine re-start.
Easy Installation via vehicle roof hatch.

Remove 99.995% of airborne
infections including Covid-19
HEPA-14 Medical grade air
filtration solution can be retrofitted to any Ambulance or mass
transport system providing
protection from airborne
infections and contaminants.
Straight forward installation,
automatic filter monitoring and
easy, contamination free, filter
exchange.

With over 90 years of automotive
expertise and a sustainable vision,
Webasto has developed a modular,
scalable battery system perfect for
a wide variety of applications. Our
high-quality, high-performance and
high-safety battery products enable a
secure and long-term investment into
a green mobility.

Cool Split 20 - Air
Conditioning
High Performance 2kW
cooling, very low noise, low
profile, light weight, rear or
roof mounted Air Conditioning.

Webasto's Integrated thermal
management system for electric
vehicles, provides complete system
competence integrating new
technologies and components to
guarantee consistent and optimum
temperatures for passengers,
batteries, powertrain and power
electronics.

Webasto Thermo & Comfort Australia | svc-info@webasto.com | +60 13 988 0898 | +61 2 8536 4800 | www.webasto.com
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ราคาพลังงานทีข่ ยับตัวขึน้ ต่อเนือ่ ง ส่งผลกระทบกับ
ธุรกิจขนส่งอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
ในขณะที่วิกฤตโรคระบาดยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสงบ
ลงง่ายๆ ตามมาด้วยสถานการณ์สงครามรัสเซียกับ
ยูเครนที่มีผลกับราคาพลังงานในตลาด
ผู้ประกอบการขนส่งในยามนี้จึงต้องดำ�เนินกิจการ
อย่างรอบคอบและรัดกุม
แต่แน่นอนว่ากิจการต่างๆ ในประเทศนั้น มีการ
ขนส่งเป็นรายละเอียดสำ�คัญ เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ธุรกิจขนส่งจึงยังคงรักษาการดำ�เนินการ
ให้ก้าวไปข้างหน้าได้
รถไฟเชือ่ มลาวจีน ทีล่ ากมาจ่อชายแดนไทยด้านบน
นั้น มีทั้งแง่ดีและแง่ลบ ทั้งต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ
โดยรวมและภาคขนส่ง
ปี 2022 เพี ย งแค่ ไ ตรมาสแรกก็เ ต็ม ไปด้วยราย
ละเอี ย ดสำ � คั ญ ๆ มากมาย ทุ ก ย่ า งก้ า วจึ ง ต้ อ ง
รอบคอบและห้ามประมาทโดยเด็ดขาด

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่
FB : Asian Trucker-Thailand
www.asiantrucker.co.th
www.asiantrucker.com

Editor’s Note
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อยุธยา นฤมิตร ทัวร์
พีขับเคลื่น่อ้อนกิจงร่
ว
มสร้
า
ง
การด้วย สแกนเนีย บัส
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หนึ่งในพี่น้องตัดสินใจลงทุนซื้อรถบัสสแกนเนียป้ายแดงมาใช้งาน
ได้เห็นประสิทธิภาพรถใหม่อย่างแท้จริง รถที่มานับกิโลเมตรแรก
ที่อยุธยา นฤมิตร ผ่านการใช้งานบำ�รุงรักษาดูแลจากอยุธยา
นฤมิตรเป็นมือแรก ทุกอย่างทำ�ตามข้อกำ�หนดหมด ทำ�ให้เห็น
ถึงคุณภาพที่แท้จริงของรถ ต้นทุนในการใช้รถ ดูแลรถ ชัดเจน
หมดว่าดีกว่ารถจดประกอบ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นเป้าหมายว่าถ้า
บริษัทเติบโตและก้าวหน้า มีเงินทุนเพิ่มขึ้น เมื่อต้องจัดหารถใหม่
จะต้องเป็นรถสแกนเนียมือหนึ่ง
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อยุธยา นฤมิตร ทัวร์
พี่น้องร่วมสร้าง
ผู้บริหารทั้งห้าคนของ อยุธยา นฤมิตร ทัวร์เป็น
ผู้ ช ายทั้ ง หมด ทั้ ง ห้ า คนร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น สร้ า ง
กิจการรถบัสรับส่งพนักงาน และ รับจ้างวิ่งทัวร์
ขึ้นมา นี่เป็นครั้งแรกที่ Asian Trucker สัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารทีเดียวพร้อมกันห้าคน และทัง้ ห้าคนเป็นพี่
น้องพ่อแม่เดียวกัน เป็นชาวเมืองอยุธยาแต่ก�ำ เนิด
เกิด เติบโต และสร้างธุรกิจขึ้นที่อยุธยา
ปี 2526 กิจการรถบัสครอบครัว ซึ่งพี่น้องทั้งห้าคน
ช่วยกันทำ� เริม่ จากรถบัสหนึง่ คันวิง่ รับส่งผูโ้ ดยสาร
ระหว่างตัวจังหวัดอยุธยากับอำ�เภอวังน้อย พี่น้อง
ทั้งห้าช่วยกัน ทั้งสลับกันเป็นคนขับ เป็นพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร ดูแลซ่อมแซมรถ ดำ�เนินกิจการ
แบบพอดีตัว ค่อยๆ สะสมทุนเพิ่มรถในระหว่างพี่
น้องด้วยกันเรื่อยมา
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ความเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญมาเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มทำ�
รถสายได้ประมาณสามปี พื้นที่ของจังหวัดอยุธยาได้ก่อ
ตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะขึ้น บรรดาพี่น้องจึงร่วมกัน
นำ�เงินออมที่มีอยู่มารวมกันลงทุนทำ�รถไปร่วมวิ่งงาน
รับส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยในช่วงแรกนั้น
เป็นการดำ�เนินกิจการแบบร่วมวิ่ง โดยใช้รถจดประกอบ
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ

แน่นอนว่าแต่ดั้งเดิมที่มีมา ทุกคนมีความชอบในรถบัส
สแกนเนียเป็นทุนเดิม ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มลงทุนซื้อรถ
จดประกอบในยุคแรก เมื่อลงทุนจึงเลือกรถจดประกอบ
แบรนด์ยุโรปอย่างสแกนเนีย ทั้งจากความชอบส่วนตัว
จากชื่อเสียงของรถบัสสแกนเนีย จากการได้เห็นคนอื่น
ใช้งาน ทั้งหมดผสมผสานรวมกัน

ต่ อ มาเมื่ อ หนึ่ ง ในพี่ น้ อ งตั ด สิ น ใจลงทุ น ซื้ อ รถบั ส
สแกนเนียป้ายแดงมาใช้งาน จึงได้เห็นประสิทธิภาพ
รถใหม่อย่างแท้จริง รถที่มานับกิโลเมตรแรกที่อยุธยา
นฤมิ ต ร ผ่ า นการใช้ ง านบำ � รุ ง รั ก ษาดู แ ลจากอยุ ธ ยา
นฤมิตรเป็นมือแรก ทุกอย่างทำ�ตามข้อกำ�หนดหมด ทำ�ให้
เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงของรถ ต้นทุนในการใช้รถ ดูแล
ทำ�ให้พี่น้องทุกคนได้คุยกันและตกลงจดทะเบียนเปิด รถ ชัดเจนหมดว่าดีกว่ารถจดประกอบ ด้วยเหตุนี้จึงเกิด
บริษัทขึ้นเป็นเรื่องเป็นราว เพื่อรับงานจากบริษัทโดยตรง เป็นเป้าหมายว่าถ้าบริษัทเติบโตและก้าวหน้า มีเงินทุน
ปรับจากการวิ่งร่วมมาสู่การเป็นเจ้าของสัญญาว่าจ้าง เพิม่ ขึน้ เมือ่ ต้องจัดหารถจะต้องเป็นรถสแกนเนียมือหนึง่
งาน บริษัทอยุธยา นฤมิตร ทัวร์จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการ (โดยเป็นการดำ�เนินกิจการรถบัสวิ่งรับส่ง ระยะทางพิสูจน์ม้า
พนักงาน และรับงานวิ่งทัวร์ มีรถบัสและรถตู้ให้บริการ) ถ้าจะบอกว่าประทับใจในแบรนด์ สแกนเนีย เพราะชอบ
รถสวย คงจะไม่ใช่ความชอบโดยแท้จริง แต่การชอบของ
ระหว่างการสนทนากัน ผู้บริหารอยุธยา นฤมิตร ทัวร์ พีน่ อ้ งแห่งตระกูลนฤมิตรนัน้ เป็นความชอบ ความประทับ
ขอเล่าเกร็ดเรื่องชื่อบริษัทให้ฟังว่า สมัยทำ�รถในยุคแรก ใจที่ผ่านการได้ทดลองใช้งานจริง มีประสบการณ์ตรง
เริ่มก็มักจะมีปัญหาเล็กๆ น้อยเกิดขึ้นเสมอ จนอยู่มาวัน ทั้งจากสแกนเนียจดประกอบและสแกนเนียห้าง หนึ่งใน
หนึ่งมีคนรู้จักกันแนะนำ�ให้ไปกราบขอบารมีหลวงพ่อ ความประทับใจจากการใช้งงานคือ ตอนทีร่ ถถูกว่าจ้างให้
โต ครอบครัวจึงไปกราบหลวงพ่อโตขอบารมีหลวงพ่อโต วิง่ งานพืชสวนโลกทีเ่ ชียงใหม่ การทีร่ ถต้องทำ�งานหนัก วิง่
คุ้มครอง ตั้งแต่นั้นมาการดำ�เนินกิจการของครอบครัวก็ ทางไกลต่อเนือ่ ง เส้นทางขึน้ ลงเขา รถสแกนเนียได้แสดง
ราบรื่นดีขึ้น ปัญหาจุกจิกที่เคยประสบมาก็ค่อยๆ ลดลง ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เห็นครบ ทั้งกำ�ลังเครื่องยนต์
ชื่อบริษัทเมื่อตั้งขึ้นจึงนำ� “อยุธยา” มาขึ้นหน้าแล้วตาม ระบบเบรก ความปลอดภัย การควบคุมรถทำ�ได้อย่าง
ด้วยนามสกุล แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนอยุธยา เป็นลูก สะดวกสบาย คนขับไม่เหนื่อยล้าในการทำ�งาน ด้วยเหตุ
นี้เป้าหมายในการลงทุนของอยุธยา นฤมิตร ทัวร์ ถ้าเป็น
ศิษย์หลวงพ่อโต
รถบัสต้องสแกนเนียเท่านั้น
ยุคเริ่มต้น ขับเคลื่อด้วยรถจดประกอบ
ในยุคแรกเริม่ นัน้ รถของบริษทั ทัง้ หมดเป็นรถจดประกอบ เติบโต ต่อเนื่อง เพราะทำ�งานอย่างตั้งใจ
ั ญาวิง่ งานฉบับ
โดยใช้แชสซีย์และเครื่องยนต์ของสแกนเนีย (รถมือสอง นับตัง้ แต่จดทะเบียนปริษทั นับตัง้ แต่สญ
นำ�เข้า) ในยุคแรกเริ่มของการทำ�งาน อะไรต่างๆ ก็ยังไม่ แรกทีบ่ ริษทั อยุธยา นฤมิตร ทัวร์ได้รบั มา พีน่ อ้ งทัง้ ห้าคน
ชัดเจน รับผิดชอบงานในแต่ละวันให้ดี ทำ�งานไปดูแล ก็รว่ มแรงร่วมใจกันทำ�งาน แบ่งหน้าทีใ่ นการทำ�งาน ช่วย
ลูกค้าไป แต่ละคนมีรถเป็นของตนเอง ทุกคนเอามาร่วม กันสร้างคุณภาพมาตรฐานในการทำ�งาน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้
รับงานบริการที่ดี
กันวิ่งช่วยงานกัน
ต่อมาผลจากการทำ�งานอย่างตั้งใจ ใส่ใจในงานบริการ
จากการร่วมกันดูแลบริหารจัดการรถ ทำ�ให้โรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมเห็นผลงาน จึงหยิบยืน่ โอกาสโดยมอบ
สัญญาการทำ�งานวิ่งรถรับส่งพนักงานของโรงงานให้

ในรถทั้งหมดที่วิ่งงานนั้นมีรถสแกนเนียใหม่อยู่หนึ่งคัน
เป็ น ป้ า ยแดงซื้ อ จากบริ ษั ท สแกนเนี ย สยามโดยตรง
แม้ว่ารถจดประกอบจะทำ�งานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็มี
งานด้านบำ�รุงรักษาที่ต้องบริหารจัดการเป็นอย่างมาก
ผิดกับคันใหม่ที่เป็นรถห้าง การมีรถใหม่หนึ่งคัน ร่วมวิ่ง
กับบรรดารถจดประกอบ นับได้ว่าเป็นข้อเปรียบเทียบที่
แสดงให้เห็นความแตกต่าง เป็นข้อมูลการใช้งานที่ดียิ่ง
ให้กับบรรดาพี่น้องทั้งห้าคนที่ท�ำ รถอยู่ด้วยกัน

ไม่เกินสองปีที่ผ่านมา อัมพร นฤมิตร ลูกสาวของคุณ
เอนก นฤมิตร ได้จบการศึกษาและเข้ามาช่วยงานพ่อ อา
และน้าอย่างเต็มตัว ทำ�ให้ความเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง
เริ่มเกิดขึ้น ทั้งการปรับจุดอ่อนในระบบหลังบ้าน การนำ�
เอาเทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถในการทำ�งาน
อัมพรเล่าให้ฟงั ว่า ปัจจุบนั ลูกค้าของอยุธยา นฤมิตร ทัวร์
สามารถติดตั้ง Application ของบริษัทเพื่อสามารถเช็ค
ตำ�แหน่งรถในแบบเรียลไทม์ได้เลย
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“กิจการที่จะถูกดูแล
ต่อในอนาคต ให้เกิด
ความยั่งยืน ต้อง
มียานพาหนะที่ดี
แบรนด์ที่สามารถไว้
วางใจได้ พร้อมที่ช่วย
เหลือสนับสนุนเรา”

อัมพรกล่าวว่า เธอเป็นคนเชื่อมโยงคนทำ�งานรุ่นใหม่
ในบริษัทกับบรรดาผู้บริหารที่เป็นพ่อและพี่น้องของพ่อ
ปัญหาการเข้าไม่ถงึ ผูบ้ ริหาร ปัญหาการสือ่ สาร ค่อยๆ ได้
รับการแก้ไข ทำ�ให้ระบบในการทำ�งานได้รบั การปรับปรุง
“หนูเข้ามาแล้วเห็นจุดอ่อนในระบบ ถ้าเป็นพนักงาน
ทั่วไปเขาอาจจะคิดว่ามันไม่สำ�คัญ แต่เราเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจการด้วย เราคิดว่าไม่ได้ ถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิด
ความเสียหายขึ้นได้ เราจึงลงมือแก้ไข”
จากการสนทนา Asian Trucker เห็นว่าพลังงานของคน
สองรุ่นแห่งอยุธยา นฤมิตร ทัวร์เป็นพลังงานที่พร้อมจะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มเปี่ยม ที่ผ่านมาคนรุ่นเก่า
อาจจะขาดทักษะในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ยังใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ เมื่อช่องว่างถูกเติมอย่างถูก
ต้อง ประสิทธิภาพย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
ในขณะทีพ่ นี่ อ้ งทัง้ ห้าคนในฐานะผูบ้ กุ เบิก เชีย่ วชาญเรือ่ ง
รถ การใช้งาน การซ่อมแซมดูแลบรรดารถจดประกอบ
ของบริษัทจำ�นวนหลายสิบคัน ให้สามารถสร้างกิจการ
ของครอบครัว จนสามารถสะสมทุน มีอัตราการเติบโต

ทางธุรกิจจนมาถึงหลักกิโลเมตรสำ�คัญทีส่ ามารถจะออก
รถใหม่ได้ เพื่อนำ�มาต่อยอดทำ�ให้ศักยภาพของบริษัท
แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
“กิจการทีจ่ ะถูกดูแลต่อในอนาคต ให้เกิดความยัง่ ยืน ต้อง
มียานพาหนะที่ดี แบรนด์ที่สามารถไว้วางใจได้ พร้อมที่
ช่วยเหลือสนับสนุนเรา” อัมพรกล่าว แน่นอนว่าการใช้
รถแล้วต้องเสียสมาธิมานั่งบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ที่
เกิดจากรถย่อมทีจ่ ะทำ�ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่เต็มที่
เมื่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้ระหว่างรถจดประกอบกับรถใหม่
สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า ง ประโยชน์ ที่
จะได้รับ จนกระทั่งบริษัทมาถึงจุดที่จะต้องลงทุนเพิ่ม
เพื่อขยับขยายก้าวสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างจริงจัง
อยุธยา นฤมิต ทัวร์จงึ ตัดสินใจลงทุนจัดหารถบัสใหม่เข้า
สูฟ่ ลีทบริษทั จำ�นวน 13 คัน โดยเป็นรถบัสสแกนเนียจาก
สแกนเนีย สยาม ต่อตัวถังโดยเชิดชัย คอร์เปอเรชั่น เพื่อ
ทำ�งานในสัญญางานใหม่ที่บริษัทได้รับมา
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การใช้งานรถ บริษัทไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การบำ�รุง
รักษา ซึง่ สแกนเนียพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการเทรนนิง่ พนักงานขับรถของ
บริษัทให้ใช้รถได้อย่างถูกวิธี สามารถขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรักษา
เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เรามัน่ ใจ เพราะเรามีประสบการณ์ตรงจากการใช้งาน” ผู้
บริหารของอยุธยา นฤมิตร กล่าวถึงการตัดสินใจลงทุนซือ้
รถบัสจากสแกนเนีย ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ระหว่ า งสแกนเนี ย กั บ ลู ก ค้ า เป็ น มากกว่ า การเป็ น ผู้
จำ�หน่ายและผู้ซื้อสินค้า อัมพรเล่าให้ฟังว่า สแกนเนีย
สนับสนุนในหลายๆ เรื่องให้กับทางอุธยา นฤมิตร เมื่อ
ตอนที่ทางบริษัทต้องเข้าไปนำ�เสนอรายละเอียดงานให้
กับลูกค้า ได้ขอความช่วยเหลือกับทางสแกนเนีย ในการ
อธิบายเกี่ยวกับตัวรถด้านทางเทคนิค ทางสแกนเนียได้
ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรถให้กับทาง
อยุธยา นฤมิตร ทำ�ให้ทางบริษัทสามารถทุ่มเทไปกับ
เรื่องอื่นได้อย่างเต็มที่ จนในที่สุดสามารถที่จะได้สัญญา
ว่าจ้างงานมา
นอกไปจากนั้นในการใช้งานรถ บริษัทไม่ต้องกังวลเกี่ยว
กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน การบำ�รุงรักษา
ซึ่งสแกนเนียพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการ
เทรนนิ่งพนักงานขับรถของบริษัทให้ใช้รถได้อย่างถูก
วิ ธี สามารถขั บ รถได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภัย

และรักษาเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อัมพร กล่าวว่า ทุกวันนี้อยุธยา นฤมิตรเป็นการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างคนสองรุ่น กลุ่มผู้สร้างผู้บุกเบิก รุ่นพ่อ
รุ่นอา น้า ซึ่งสร้างรากฐานของบริษัทจนสามารถยืนได้
อย่างมั่นคง ถัดจากนี้คือการทำ�ให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไป
ข้างหน้า เธอบอกว่าในอนาคตเมื่อกิจการเติบโต การ
เติ ม ยานพาหนะเพิ่ ม เข้ า สู่ ฟ ลี ท จะต้ อ งเป็ น สแกนเนี ย
อย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมานอกจากจะใช้รถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ยังสามารถใช้งานได้โดยปราศจากความ
กังวลใดๆ อีกทัง้ ยังมีสแกนเนียเป็นสเมือนพันธมิตรสำ�คัญ
ทางธุรกิจที่พร้อมสนับสนุนให้อยุธยา นฤมิตร สามารถ
แข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Logistics ขนส่งวัตถุอันตราย
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ผูช้ ายทีน่ งั่ อยูข่ า้ งหน้าเรา ผ่านร้อน ผ่าน
ฝน มาพอสมควร จากอดีตนายแบบใน
ยุค 80-90 มาสู่ผู้จัดการฟลีทรถขนส่ง
จนมาสูเ่ ซลขายและรับจ้างขนส่งน�ำ้ มัน
ข้ า มแดน จนกระทั่ ง มาเป็ น เจ้ า ของ
กิจการบริษทั ค้าและรับจ้างขนส่งนำ�้ มัน
ข้ามแดน “แขก” หรือ คุณ สมพงษ์
ชะชินรัมย์ เจ้าของบริษัท พะเยามงคล
ออยล์ แอนด์ ทราน จ�ำกัด
พะเยาในช่ ว งปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
อากาศเย็ น สบาย วั น ที่ เ ราแวะมาที่
สำ � นั ก งานของ พะเยามงคลออยล์
แอนด์ ทราน จำ � กั ด คลื่ น ความเย็ น
จากจีนแผ่ตัวลงมาละลอกใหญ่ และดู
ท่าว่าน่าจะเป็นละลอกสุดท้าย ทำ�ให้
บรรยากาศในการนั่งสนทนาในบ่ายวัน
นั้นเป็นไปอย่างสบายๆ
ย้อนความหลัง
เราขออนุญาตเรียกคุณสมพงษ์ด้วยชื่อ
เล่น และชื่อที่เพื่อนฝูงในวงการขนส่ง
น�้ำมันข้ามแดนเรียกหาคือ พี่แขก หมุน
เข็มนาฬิกาย้อนกลับไป การก้าวเข้ามา
สู่แวดวงขนส่งน�้ำมันข้ามแดนนั้นมา
จากการที่พี่แขกได้มีโอกาสไปท�ำงาน
กับบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้านนี้ ในการ
ช่วยบริหารจัดการรถ และ เป็นเซลล์หา
ลูกค้าผู้ซื้อน�้ำมันในฝั่งลาวให้กับบริษัท
“บริษัทที่ผมเข้าไปช่วย ก่อนหน้าที่ผม
จะมา เดือนหนึ่งเขาขายน�้ำมันได้แค่
ระดับหมื่นลิตร ผ่านไปหนึ่งเดือนหลัง
จากผมเข้ า มา ผมท�ำยอดไปถึ ง สอง
ล้านลิตรต่อเดือน” นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส�ำคัญ ที่ท�ำให้พี่แขกเห็นโอกาส เมื่อ
รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ เมื่ อ ตรวจสอบ
ช่องทางต่างๆ ที่ตนเองมีอยู่ในมือ เห็น
ว่าสามารถลงมือท�ำเองได้ จึงตัดสินใจ
ลาออกและลงมือเริ่มสร้างธุรกิจของ
ตนเองด้วยเงินทุนส่วนตัวที่มีอยู่ จาก
การขายทีด่ นิ ของตนเองทีจ่ งั หวัดพะเยา
ออกไป เพื่อน�ำเงินมาออกรถหนึ่งคัน

PHAYAO
MONGKOLOIL
&
TRAN
พะเยา มงคลออยล์ & ทราน
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“สิ่งสำ�คัญที่สุดในการทำ�ธุรกิจนี้
คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต กับลูกค้า
สำ�คัญมาก”
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เหตุผลสำ�คัญเพราะ สินค้าทีข่ นส่งนัน้ มีโอกาสถูกทุจริตสูง
รวมทัง้ การขนส่งต้องใส่ใจสูงเพราะหากเกิดเหตุผดิ พลาด
ขึ้นมาความเสียหายที่บริษัทต้องรับผิดชอบนั้นสูงมาก

ผ่านไปประมาณหกเดือน ก็เพิ่มรถอีกหนึ่งคัน และจด
ทะเบียนบริษัทเป็นทางการ กิจการเติบโตต่อเนื่องหลัง
จากจดทะเบียนบริษทั โดยมีการเพิม่ รถเรือ่ ยมาตามความ
ต้องการใช้รถ เพื่อสนับสนุนลูกค้า ทว่าการลงทุนนั้นเป็น
ไปอย่างระมัดระวัง ไม่ท�ำ อะไรเกินตัว เพราะพะเยามงคล
ออยล์ฯ เป็นบริษัทขนาดเล็กที่บริหารจัดการโดยพี่แขก
คนเดียว ปัจจุบนั มีลกู ชายและหลานชายเข้ามาช่วยแบ่ง
เบารับผิดชอบในการช่วยเรือ่ งการจัดรถ และงานดูแลรถ

ขนส่งน�้ำมันข้ามแดน มีช่องว่างให้ร่ัวไหล และเสียหาย
สูง หากไม่ระมัดระวัง หากไม่มาฟังผูท้ อี่ ยูใ่ นแวดวงธุรกิจ
เกีย่ วกับขนส่งนำ�้ มันข้ามแดนเล่าให้ฟงั คนนอกอย่างเรา
คงนึกไม่ถงึ ว่าการบริหารจัดการฟลีทขนส่งน�ำ้ มันในเรือ่ ง
ของการควบคุมการทุจริตนัน้ ไม่ใช่งานง่ายเลย โดยเฉพาะ
ในส่วนของคนขับรถ

ในช่วงเริ่มต้นพะเยามงคลออยล์ฯ เคยใช้รถร่วมมาช่วย
วิง่ งาน ทว่าแทนทีจ่ ะช่วยงานกลับกลายเป็นสร้างปัญหา
ทีท่ �ำ ให้ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วพะเยามงคลออยล์ฯ ต้องตามไปแก้
หลังจากนั้นเป็นต้นมาการวิ่งงานจึงใช้รถตัวเอง 100%
พยายามหลีกเลี่ยงรถร่วม หากมีความจำ�เป็นต้องตรวจ
สอบกันละเอียดสำ�หรับรถที่จะช่วยวิ่งงาน

ขนาดฟลีทของพี่แขกที่มีรถไม่มากระดับเกือบยี่สิบคัน
ยังไม่สามารถควบคุมรอยรั่วตรงนี้ได้ ฟลีทระดับกลาง
ระดับใหญ่จะต้องเผชิญกับปัญหาน่าปวดหัวในระดับไหน
ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องคนขับให้
ต้องดูแล แต่เมื่อมองโดยรวมแล้ว ธุรกิจซื้อขายและ
จัดส่งน�้ำมันข้ามแดนนี้นับเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี
ส�ำหรับผู้ประกอบการ แน่นอนว่าไม่ต่างกับการขนส่งใน

MONGKOLOIL
&
TRAN

โดยรถคันแรกนัน้ พีแ่ ขกขับเองและมีลกู น้องหนึง่ คนสลับ
กันขับ โดยพี่แขกท�ำหน้าที่หางานทั้งรับจ้างวิ่งและรับซื้อ
จัดส่งน�้ำมันให้กับลูกค้าทางฝั่งลาวด้วย
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PHAYAO

หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานง่ายๆ ส�ำหรับผู้ไม่รู้จริง ด้วยเหตุ
นี้จึงมีหน้าใหม่เข้ามาเสมอ ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ไม่
สามารถไปต่อได้

พะเยามงคลออยล์ฯ ที่บริษัทน�้ำมันในลาวรู้จักกันเป็น
อย่างดีกค็ อื พีแ่ ขก จะว่าไปแล้วพีแ่ ขกก็เสมือนเป็นเสมือน
โลโก้เป็นแบรนด์ของพะเยามงคลออยล์นั่นเอง

ทีผ่ า่ นมาพะเยามงคลออยล์ฯ แม้จะต้องเจอกับโจทย์ยาก
ในหลายครั้ง พี่แขกก็สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ แต่กับ
วิกฤตโรคระบาดในคราวนี้ พี่แขกบอกว่า หนักหนาพอ
สอมควร โดยเฉพาะปี 2021 ทีผ่ า่ นมา ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบ
การต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจากค่าพลังงาน และ
การตรวจเรื่องโควิดก่อนข้ามแดนของพนักงานขับรถซึ่ง
ต่อเดือนถือว่าสูงมาก

“สิ่งสำ�คัญที่สุดในการทำ�ธุรกิจนี้คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต
กับลูกค้า สำ�คัญมาก” พีแ่ ขกกล่าว เพราะเมือ่ ลูกค้าไม่ไว้
วางใจ สามารถเปลี่ยนไปทำ�กับบริษัทอื่นได้ทันที เกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปแล้วไม่ย้อนกลับมาอีกเลย “บริษัท
ขนส่ง ถ้าควบคุมทุจริตไม่ได้จบทุกราย ทุจริตในองค์กร
อันตรายที่สุด” พี่แขกกล่าว

กลุม่ ลูกค้าของผูร้ บั จ้างขนส่งและซือ้ ขายนำ�้ มัน คือบรรดา
บริษทั ค้านำ�้ มันชาวลาวทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐบาลลาวใน
การประกอบการธุรกิจซื้อขายน�้ำมัน ซึ่งจะตั้งคลังน�้ำมัน
อยู่ตามชายแดนไทยลาว ที่เป็นช่องทางด่านสากล เพื่อ
รับน�้ำมันที่น�ำส่งจากฝั่งไทยเข้าไป จากนั้นกระจายน�ำไป
ขายให้กับลูกค้าของตนเองต่อไป

ในแวดวงขนส่งน�ำ้ มันข้ามแดน ผูป้ ระกอบการมีสองแบบ
คือท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ ผูจ้ ดั หานำ�้ มันและให้บริการขนส่ง กับ
ให้บริการเฉพาะขนส่ง ซึ่งพี่แขกกล่าวว่า ถ้าด�ำเนินการ
สองแบบโอกาสที่จะอยู่รอดมีสูง หากให้บริการแค่ขนส่ง
อย่างเดียวจะเหนือ่ ยมากและโอกาสทีจ่ ะอยูไ่ ด้ยาวมีนอ้ ย
พี่แขกเล่าให้ฟังว่า เศรษฐกิจลาวในยุคหลังมีการเติบโต

บริษัทอยู่ได้คนขับอยู่ได้ จัดหาอุปกรณ์ในการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพให้ทีมงาน
ซึ่งสำ�หรับพะเยามงคลออยล์ฯ ก็คือรถ สแกนเนียมิเพียงตอบโจทย์ด้านการ
ทำ�งาน ที่ทั้งเจ้าของฟลีทและคนขับทำ�งานได้อย่างมีความสุข สแกนเนียยัง
สนับสนุนเพื่อให้เจ้าของฟลีทสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้
โปรแกรมทางด้านการเงินที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ซึ่งพี่แขกกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
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ขยายตัว รถใหม่มีเพิ่มขึ้นมาก ปริมาณการใช้น�้ำมันจึงเติบโต
ตามเศรษฐกิจ นอกไปจากนั้นผู้ประกอบการคลังน�้ำมันเกิด
ใหม่ก็เพิ่มตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ๆ ที่อายุยัง
น้อย นอกไปจากนั้นหลายคลังยังข้ามมาเปิดบริษัทขนส่งที่ฝั่ง
ไทยโดยให้รนุ่ ลูกมาดูแลกิจการ โฉมหน้าของธุรกิจขนส่งนำ�้ มัน
ข้ามแดนเปลี่ยนโฉมไปจากอดีตพอสมควร
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของผู้ประกอบการชาวไทย
ย่ อ มได้ รั บ ผลกระทบ แต่ สำ � หรั บ บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ค งเป็ น
ข้อยกเว้น เพราะรูปแบบการซื้อขายเป็นการดำ�เนินการใน
ลักษณะรัฐต่อรัฐ เช่นปตท.กับรัฐบาลลาว
ส�ำหรับพะเยามงคลออยล์ฯ รถที่ใช้ในการขนส่งน�้ำมันตั้งแต่
แรกเริ่มเป็นรถยุโรปทั้งหมด มีมาช่วงหลังนี้ที่ได้ทดลองซื้อรถ
ญี่ปุ่นมาใช้งาน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลดู ซึ่งพี่แขกสรุปให้ฟัง
ว่า แม้ว่ารถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆ จะพัฒนาขึ้นในหลายๆ ด้าน แต่
โดยรวมแล้วยุโรปก็ยังดีและคุ้มค่ากว่า ทั้งต้นทุนการใช้งาน
การซ่อมบ�ำรุงในระยะยาว ความปลอดภัยในการใช้งานซึ่ง
ประเด็นนี้ส�ำคัญที่สุด

สแกนเนียเป็นรถที่พี่แขกบอกว่าคุ้มค่าที่สุด เรื่องอัตราการสิ้น
เปลืองนัน้ โดดเด่นมาก การลงทุนเรือ่ งรถนัน้ สำ�คัญ เพราะหาก
เกิดอุบตั เิ หตุขนึ้ มาความเสียหายมากกว่าราคารถและหางรวม
กัน ยังไม่นบั รวมเรือ่ งความน่าเชือ่ ถือทีล่ กู ค้ามีตอ่ บริษทั อีก ซึง่
ประเมินค่าไม่ได้ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน พี่แขกทำ�ประกัน
รถ ประกันสินค้า รวมไปถึงประกันชีวิตให้คนขับรถด้วย แม้ว่า
จะเป็นต้นทุนที่สูง แต่เวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานั้นผ่อน
หนักเป็นเบาได้มาก
พี่แขกพูกกับคนขับเสมอว่า ทุกคนต้องตระหนักคิดให้ดีเวลา
ทำ�งาน ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยสูงสุดมาเป็นอันดับแรกๆ
เพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นนั้น คนที่เดือดร้อนไม่ใช่ตัวคนขับคน
เดียว ยังมีสมาชิกครอบครัวที่อยู่ข้างหลังอีกหลายชีวิตที่จะ
ต้องเดือดร้อนตามไปด้วย
หลักในการดูแลคนขับรถของพะเยามงคลออยล์ฯ คือเขาอยูไ่ ด้
เราอยู่ได้ พี่แขกบอกว่าถ้าเขาท้องอิ่ม ปัญหาไม่ค่อยมี แต่ถ้า
เขามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเมื่อไหร่ โอกาสที่จะทุจริต
มีสูงมาก ที่พะเยามงคลออยล์ฯ มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียง
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กับบริษัทอื่นๆ แต่พี่แขกให้ค่าเที่ยวกับคนขับสูง เพื่อให้เกิด
ความสบายใจในการท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้เขาไม่ต้องไปหา
เติมจากทางอื่น เรื่องทุจริตน�้ำมันปัจจุบันน�ำเอาระบบบัตร
เติมน�้ำมันมาใช้ซึ่งตอบโจทย์การบริหารจัดการเรื่องน�้ำมัน
ในการใช้งานได้เป็นอย่างดี
แต่ปัญหาเรื่องการทุจริตเอาน�้ำมันจากแท๊งค์ใหญ่ที่เป็น
ของลูกค้านั้น ก็ยังเย้ายวนใจบรรดาคนขับที่เคยท�ำมาก่อน
อยู่เสมอ เมื่อน�้ำมันที่น�ำส่งลูกค้าขาด ใครคือผู้รับผิดชอบ
แน่นอนย่อมเป็นบริษัทผู้ที่ท�ำหน้าที่ขนส่งที่ต้องชดเชยเป็น
เงินคืนกลับไป
พี่แขกกล่าวว่า “ความโลภนั้นดึงดูดใจคนขับที่ไม่เถรตรง
เสมอ ในแวดวงนี้คนขับรถที่ดีที่ชำ�นาญและความประพฤติ
ดีหายาก คนขับทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ หาง่ายมีให้เลือกเต็มไปหมด”
พะเยามงคลออยล์ฯ ต้องทำ�งานอย่างหนักกว่าจะผ่านบท
พิสูจน์กับลูกค้า ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน ลูกค้า
พูดว่าเมื่อทำ�งานกับพี่แขก (พะเยามงคลออยล์ฯ) เมื่อเกิด
อะไรผิดพลาดขึ้นมา พี่แขกรับผิดชอบเต็มร้อยเสมอ
บริษัทสามารถเดินหน้าไปเต็มก�ำลังได้ เพื่อมุ่งหน้าไปสู่
เป้ า หมายที่ ว างไว้ นอกจากวางแผนอย่ า งรั ด กุ ม ตรวจ

“ถ้า 100 คือเต็มผมคิดว่าน่าตัวเอง
อยู่ที่ 80 ซึ่งเป็นจุดที่ไม่เลว พะเยา
มงคลออยล์ไม่ได้ต้องการจะขยายเป็น
ฟลีทที่ใหญ่โต สำ�คัญคืออยู่ในระดับ
ที่บริหารจัดการได้ มีเหลือแบ่งเข้า
บริษัท แบ่งให้ลูกน้อง และทั้งหมดเดิน
หน้าไปด้วยกัน” พี่แขกกล่าว

สอบติดตามการท�ำงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ บริหารจัดการ
ทรั พ ยากรคนขั บ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก้ า วไปด้ ว ยกั น
บริษัทอยู่ได้คนขับอยู่ได้ จัดหาอุปกรณ์ในการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพให้ทมี งาน ซึง่ ส�ำหรับพะเยามงคลออยล์ฯ คือรถ
สแกนเนียมิเพียงตอบโจทย์ดา้ นการท�ำงาน ทีท่ งั้ เจ้าของฟลีท
และคนขับท�ำงานได้อย่างมีความสุข สแกนเนียยังสนับสนุน
เพือ่ ให้เจ้าของฟลีทสามารถมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
ได้ โปรแกรมทางด้านการเงินที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ซึ่งพี่แขก
กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
ทุกวันนี้กับสถานะของบริษัท พี่แขกบอกว่า “ถ้า 100 คือ
เต็มผมคิดว่าน่าตัวเองอยู่ที่ 80 ซึ่งเป็นจุดที่ไม่เลว พะเยา
มงคลออยล์ไม่ได้ตอ้ งการจะขยายเป็นฟลีททีใ่ หญ่โต สำ�คัญ
คืออยูใ่ นระดับทีบ่ ริหารจัดการได้ มีเหลือแบ่งเข้าบริษทั แบ่ง
ให้ลูกน้อง และทั้งหมดเดินหน้าไปด้วยกัน”
ฤดูร้อนมาถึงแล้ว โลกยังคงวุ่นวาย ทั้งโรคระบาดที่ยังไม่
สงบ ตามมาด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทุกย่าง
ก้าวของผูป้ ระกอบการขนส่งจึงต้องระมัดระวังและรอบคอบ
อย่างยิ่ง

Sale & Service

K-MAN
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Auto
Service
เค-แมน ออโต้ เซอร์วสิ
คุ ณ ยุ ท ธนา สมประยู ร
กรรมการผู้ จั ด การของ
K-MAN Auto Service
บอกว่า หากจะนับกันจริงๆ
แล้ว ปีที่ K-MAN เริ่มต้น
ขายรถเอ็ ม เอ เอ็ น ใน
ประเทศไทย ภายใต้การเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็น
ทางการของ เอ็ม เอ เอ็น
ประเทศไทย คือปี 2021
เป็ น ปี ที่ สิ่ ง แวดล้ อ มโดย
รอบในการดำ�เนินธุรกิจนัน้
ไม่ใช่งานง่ายเลย ซึง่ เป็นผล
มาจากเรือ่ งของโรคระบาด
ใหญ่อย่างที่ทราบกัน

21 Asian Trucker

“การทำ�งานเป็นทีม
สำ�คัญ ทั้งทีมภายใน
ของ เค-แมน เอง และ
การทำ�งานร่วมกัน
เป็นทีมระหว่างเค-แมน
กับ เอ็ม เอ เอ็น
ทรัคส์ แอนด์ บัส
ประเทศไทย”
คุณยุทธนา สมประยูร
กรรมการผู้จัดการ K-MAN Auto Service
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การสนั บ สนุ น จากเอ็ ม เอ เอ็ น ทรั ค ส์ แอนด์ บั ส
ประเทศไทย โดยการทำ�งานของคุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์
ผู้อำ�นวยการ เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย
อย่างจริงจัง มีสว่ นช่วยทำ�ให้ดลี เลอร์ท�ำ งานได้งา่ ย ราคา
รถสามารถแข่งขันในตลาดได้ การออกโปรบำ�รุงรักษาฟรี
ทีผ่ า่ นมาตลาดผูใ้ ช้รถเพือ่ การพาณิชย์อยากจะมีโปรดักซ์ ห้าปี ทำ�ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ไม่ยาก รวมทั้งการทำ�งาน
ใหม่ๆ มาใช้งาน โดยเฉพาะโปรดักซ์ที่มีคุณภาพ แต่ดู ใกล้ชิดกันระหว่างเอ็ม เอ เอ็น ประเทศไทยกับดีลเลอร์
เหมือนว่าทางเลือกอาจจะมีไม่มากนัก แม้ว่ารถบรรทุก เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
เอ็ม เอ เอ็น จะเข้ามาในตลาดประเทศไทยระยะหนึ่ง
แล้ว แต่ไม่ใช่การทำ�การโดยตรงจากเอ็ม เอ เอ็น เยอรมัน คุณยุทธนาเปิดเผยว่านอกจากเค-แมน ออโต้ เซอร์วิส
จะจำ�หน่ายและให้บริการดูแลบำ�รุงรักษารถที่ตนเอง
จนกระทั่งเมื่อบริษัทแม่จากเยอรมันเริ่มขยับตัว มอง จำ�หน่ายให้กับลูกค้าแล้ว ยังดูแลบรรดารถเอ็ เอ เอ็น ที่
ตลาดในเอเซียแปซิฟิคใหม่ ซึ่งกลุ่มประเทศเอเซียตะวัน ใช้งานอยู่ในประเทศไทยด้วย รวมไปถึงรถเอ็ม เอ เอ็น ที่
ออกเฉียงใต้อย่างไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ตลาดที่มีโอกาส ใช้งานอยู่ในกิจการหน่วยงานของราชการด้วย
และมีพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างประเทศไทยจึงถูกเลือกให้
เป็นพื้นที่ส�ำ คัญแห่งหนึ่ง ทำ�ให้มีการจัดตั้ง เอ็ม เอ เอ็น ปัจจุบนั รถล็อตแรกทีน่ �ำ เข้ามาจำ�หน่ายนัน้ ยังเหลืออยูใ่ น
ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทยขึ้นมาอย่างเป็นทางการ สต็อคไม่มากแล้ว คาดว่าจบไตรมาสสองน่าจะสามารถ
เพื่อดูแลตลาดประเทศไทย โดยทำ�หน้าที่นำ�รถบรรทุก จำ�หน่ายออกได้หมด กลางปีต้องมารอดูกันอีกทีว่าจะ
เอ็ม เอ เอ็น เข้ามาทำ�ตลาดในประเทศไทย ผ่านรูปแบบ นำ�โฉมใหม่เข้ามาจำ�หน่ายหรือไม่ แต่คุณยุทธนากล่าว
การจัดหาพันธมิตรมาเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า โดยได้ ว่า ไม่ว่าจะเป็นโฉมไหน ราคาเดิมที่ลูกค้าได้อยู่ในช่วงนี้
คงต้องปรับขึน้ เนือ่ งมาจากเรือ่ งของเงินเฟ้อ เพราะฉะนัน้
รับการสนับสนุนจากเอ็ม เอ เอ็น โดยตรง
ใครที่กำ�ลังรีรออยู่ควรจะรีบตัดสินใจ
ไตรมาสที่หนึ่งปี 2022 เมื่อไวรัสโอไมครอนปรากฏตัว
ในไทย ค่าเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่ขยับตัวสูงขึ้น เป็นอีก เราถามว่าเค-แมน ออโต้ เซอร์วิส เตรียมพร้อมสำ�หรับปี
ที่สองอย่างไรบ้างกับโจทย์ที่ท้าทาย คุณยุทธนาบอกว่า
โจทย์ยากที่กระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาคขนส่งยังนับว่าโชคดีทกี่ จิ การต่างๆ ยังต้องพึง่ พา มอง
คุณยุทธนากล่าวว่า แม้ว่าภาคธุรกิจโดยรวมจะได้รับ ภาพรวมแล้วยังไปได้ แต่ก็ต้องทำ�งานหนักอย่างไม่ต้อง
ผลกระทบ แต่ กั บ ภาคขนส่ ง หลั ก ที่ เ ป็ น ขนส่ ง หนั ก ที่ สงสัยสำ�หรับเค-แมน ออโต้ เซอร์วิส เพราะยังอยู่ในช่วง
เกี่ยวข้องกับการส่งออกก็ยังไปได้ดี จากการกลับมาฟื้น ลงทุน ด้วยเหตุนี้การทำ�งานเป็นทีมสำ�คัญ ทั้งทีมภายใน
ตัวของหลายๆ ส่วนของโลก ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้ยังมีการ ของ เค-แมน เอง และการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมระหว่าง
เค-แมน กับ เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย
ลงทุนเกี่ยวกับยานพาหนะอยู่
ถึงกระนั้นเมื่อปี 2021 สิ้นสุดลง ยอดจำ�หน่ายที่ เค-แมน
ออโต้ เซอร์วิส ทำ�ได้จำ�นวนหกสิบกว่าคันนั้น นับว่าไม่
ธรรมดาเลยทีเดียว โดยเอ็ม เอ เอ็น มียอดจดทะเบียน
รวมเกือบทะลุร้อยคัน

สำ�หรับเค-แมน ออโต้ เซอร์วิสนั้นจะว่าไปแล้วถือได้ว่า “เค-แมน ต้ อ งส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ส่ ง มอบบริ ก าร
เป็นผู้บุกเบิกตลาดรถบรรทุกแบรนด์เอ็ม เอ เอ็น ในยุค คุณภาพให้กบั ลูกค้า” คุณยุทธนากล่าว “การทีเ่ รามีสนิ ค้า
ใหม่นี้ได้เลย เพราะเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเจ้าแรกที่ได้รับ ที่ดี มีคุณภาพ มันก็ช่วยให้เราทำ�งานง่ายขึ้น”
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
สำ�หรับอนาคตของเค-แมน ออโต้ เซอร์วิส คุณยุทธนา
สำ � ห รั บ ก า ร ทำ � ต ล า ด นั้ น คุ ณ ยุ ท ธ น า ก ล่ า ว ว่ า กล่าวว่า “เราไม่มองไกลมาก เราอยู่กับปัจจุบัน ลงมือทำ�
ผู้ประกอบการขนส่งจำ�นวนไม่น้อยรู้จักแบรนด์เอ็ม เอ มองหา Solution ต่างๆ เตรียมการไว้ให้พร้อม ไม่ว่าอะไร
เอ็น จากเยอรมันดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงสินค้า เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรับมือได้ ตั้งแต่ปี 19 ที่ผ่านมาเรา
เป็นเรื่องยาก อีกทั้งขาดความมั่นใจในการใช้งานเพราะ มาถึงทุกวันนี้ได้ เราก็อึดพอสมควร”
ความไม่ชัดเจนในหลายๆ เรื่อง เมื่อเอ็ม เอ เอ็น บริษัท
แม่เข้ามาทำ�ตลาดเอง ทำ�ให้ผู้ที่ต้องการจะใช้งานรถเกิด
ความเชื่อมั่น ว่าตลอดการใช้งานรถจะได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
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สแกนเนีย เผยโฉมรถบัสที่ ใช้งานในเมือง

Scania Interlink ใหม่
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Scania Interlink
รถโดยสาร 2 เพลา
ที่ยาวขึ้นพร้อม
ความจุผู้โดยสาร
ที่เพิ่มขึ้น มีขีด
ความสามารถในการ
ประหยัดพลังงานที่
ยอดเยี่ยม ด้วยระบบ
พลังงานทางเลือก

สแกนเนีย เผยโฉมรถบัสทีใ่ ช้งานในเมือง Scania Interlink ใหม่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบพลังงานทางเลือกแบบผสมผสาน
Scania Interlink ใหม่ รถบัสทีถ่ กู ออกแบบมาสำ�หรับใช้งานในเมือง
และการจราจรระหว่างเมืองเป็นหลัก มีแชสซีสแ์ ละตัวถังแบบใหม่
ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึงร้อยละ 8 ควบคู่ไปกับตัวเลือก
ข้อมูลจำ�เพาะที่หลากหลาย คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้น
สูง พืน้ ทีค่ นขับทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงอย่างใส่ใจเพือ่ เพิม่ ความสะดวก
สบายในการทำ�งานของคนขับ
Scania Interlink รถโดยสาร 2 เพลาทีย่ าวขึน้ พร้อมความจุผโู้ ดยสาร
ที่เพิ่มขึ้น มีขีดความสามารถในการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม
ด้วยระบบพลังงานทางเลือก “ระบบส่งก�ำลังคาร์บอนต�่ำที่หลาก
หลายก็เป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นเช่นกัน เราจัดหาไบโอดีเซล
(FAME), HVO, ก๊าซชีวภาพ และตัวเลือกไฮบริดทีช่ ว่ ยลดการปล่อย
CO2 ได้อย่างมากในปัจจุบัน” Karolina Wennerblom หัวหน้า
ฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Scania Buses & Coaches กล่าว
สแกนเนีย อินเตอร์ลิงค์ ใหม่ มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงพร้อม
การประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมาก มากถึง 8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์และกระปุกเกียร์ดขี นึ้ ด้วยฟังก์ชนั หยุด/
สตาร์ทใหม่และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตทิ มี่ สี ว่ นช่วยในการ
ลดเพิม่ เติม มีระบบกันสะเทือนหน้าอิสระทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบาย
ในการขับขี่ในขณะที่เพิ่มน้ำ�หนักบรรทุกได้ 500 กก.
รถได้รบั การออกแบบเพือ่ จำ�กัดความเสียหายและหลีกเลีย่ งการเสีย
รูปของส่วนประกอบต่างๆ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบบำ�บัดภาย
หลัง หรือแบตเตอรี่ ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการหยุดทำ�งาน
และค่าซ่อมที่มีค่าใช้จ่ายสูง
การออแบบภายนอกใหม่มีความร่วมสมัยด้วยหน้าต่างด้านข้างที่
ใหญ่ขึ้น ไฟหน้า Bi-LED หรือ Bi-Halogen และไฟด้านข้างและ
ไฟท้ายแบบใหม่ ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า รถมีระยะเวลาทำ�งานสูง
ขึ้นและค่าบำ�รุงรักษาต่ำ� ส่วนภายในวัสดุใหม่ช่วยลดเสียงรบกวน
การตกแต่งภายในที่ใหม่และสว่างขึ้น ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจ
ของผู้โดยสาร

Special Report
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SCANIA 2022
สแกนเนีย 2022
มุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงสูร่ ะบบการขนส่งทีย่ งั่ ยืน

นายโจฮัน คลาสัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย และการตลาด

นายโจฮัน คลาสัน ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายขาย
และการตลาด และหัวหน้างานด้านความ
ยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จำ�กัด
เปิดเผยว่า ในปี 2565 สแกนเนียยังคง
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน พร้อมกับการ
ขับเคลื่อนผลกำ�ไรให้กับลูกค้าของเรา
ด้ ว ย โดยภายในปี 2564 ที่ ผ่ า นมา
สแกนเนี ย เป็ น บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รถบรรทุ ก
และรถโดยสารเพียงรายเดียวที่เข้าร่วม
รับรองในบันทึกความเข้าใจระดับโลกที่
ร่วมกันให้คำ�มั่นสัญญาที่จะทำ�ให้ยาน
ยนต์ในประเทศของตนปลอดมลภาวะ
ภายในปี 2583 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น
และความเป็นผูน้ ำ�ในอุตสาหกรรมรถเพือ่
การพาณิชย์

นอกจากนี้ สแกนเนีย ได้เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ทั้งการสร้างระบบการขนส่งที่ยั่งยืนพร้อมสร้างผลกำ�ไรให้ลูกค้า
ไปพร้อมกัน ด้วยการนำ�หลักการขนส่งที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่
1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Fuel Efficiency) ซึ่งหมายถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ช่วยทำ�ให้ใช้พลังงาน
น้ำ�มันสำ�หรับการเผาไหม้น้อยลง ปล่อยมลพิษน้อยลง และแน่นอน
ว่าต้นทุนขนส่งก็ลดลงไปด้วย เป็นการช่วยเพิ่มผลกำ�ไรให้ธุรกิจไป
พร้อมกัน
2. เชื้อเพลิงทางเลือกและพลังงานไฟฟ้า (Alternative Fuels and
Electrification) สแกนเนียส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องทำ�การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการลด
การปล่อยคาร์บอนโดยตรง และการนำ�พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในภาค
ธุรกิจการขนส่ง
3.การขนส่งทีช่ าญฉลาดและปลอดภัย (Smart and Safe Transport )
ปัจจุบนั รถสแกนเนียมีการติดตัง้ ระบบทีจ่ ะช่วยดูแล แจ้งสถานะการ
ทำ�งาน และตำ�แหน่งของรถได้แบบเรียลไทม์ เพื่อประเมินช่วงเวลา
ในการบำ�รุงรักษารวมทัง้ แจ้งเตือนความผิดปกติของรถก่อนทีข่ ดั ข้อง
ทำ�ให้ลูกค้าวางแผนการทำ�งานได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิด
เหตุขัดข้องระหว่างการทำ�งาน ซึ่งส่งผลให้มีผลกำ�ไรสูงขึ้นและมี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยลง
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นายโจฮัน กล่าวว่า “ พลังงานไฟฟ้า และ eMobility จะเป็น
ส่วนหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน สแกนเนียให้ความสำ�คัญ
ในการลงทุนและเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีใหม่ โดยในปีที่
ผ่านมา เรามีการเปิดตัวรถทั้งไฮบริด และปลั๊กอินไฮบริด ซึ่ง
เป็นก้าวสำ�คัญสู่การผลิตรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และถือเป็น
แบรนด์แรกของรถบรรทุก
โดยสแกนเนี ย ได้ ท ดสอบเปรี ย บเที ย บรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ใ ช้
แบตเตอรีก่ บั รถยนต์ทมี่ เี ครือ่ งยนต์สนั ดาปเพือ่ ดูถงึ ผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
มีผลดีตอ่ โลกมากกว่า นอกจากนัน้ เรายังได้สง่ มอบรถบรรทุก
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ กับลูกค้า เช่น SCA, Jula Logistics
และ Wibax สิ่งนี้แสดงให้ทั้งลูกค้า และเราเห็นว่ารถบรรทุก
ไฟฟ้าสามารถขนส่งทางไกล และขนส่งของที่หนักมาก เช่น
ไม้ซุง ได้เช่นกัน สำ�หรับรถบรรทุกไฟฟ้าในประเทศไทยยังคง
อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น ซึง่ ต้องใช้เวลาทำ�ความเข้าใจกับข้อกำ�หนด
เบือ้ งต้นของตลาด ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรูปแบบ
ธุรกิจเสียก่อน ”
“ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปี 2565 จะเป็นอีกปีที่ท้าทาย แม้ว่าเรา
เชือ่ ว่าจะมีการฟืน้ ตัวในตลาด แต่กย็ งั อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มาก
เรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนลูกค้าของเราให้มีการฟื้นตัวอย่าง

รวดเร็ว และร่วมกันกำ�หนดทิศทางสำ�หรับอนาคตด้วยโซลูชั่น
ที่ขับเคลื่อนผลกำ�ไรของลูกค้าของเราอย่างแท้จริง ทั้งความ
สามารถในการปรับแต่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงบริการที่เป็นเลิศ เช่น การเงิน สัญญาบริการ
และการฝึกอบรมผู้ขับขี่ เราสร้างทางเลือกที่ง่ายสำ�หรับลูกค้า
และทำ�ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ
ของพวกเขาได้อย่างไร โดยเป้าหมายของเราในปี 2565 คือ
รักษาความเป็นผูน้ �ำ และสร้างความแข่งแกร่ง ด้วยการทำ�งาน
อย่างใกล้ชดิ กับลูกค้า เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา Solution Sales
ของเราให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ”นายโจฮัน
กล่าวทิ้งท้าย

ปี 2564 ที่ผ่านมา สแกนเนียเป็นบริษัท
ผู้ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารเพียง
รายเดียวที่เข้าร่วมรับรองในบันทึก
ความเข้าใจระดับโลกที่ร่วมกันให้คำ�มั่น
สัญญาที่จะทำ�ให้ยานยนต์ ในประเทศของ
ตนปลอดมลภาวะภายในปี 2583 เพื่อ
แสดงถึงความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำ�ใน
อุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์

Special Report
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เอ็ม เอ เอ็น
ทรัคส์
แอนด์
บัส
ประเทศไทย

ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์
ผู้อำ�นวยการ เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย
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รถเอ็ม เอ เอ็น ทั้งสองรุ่นที่ส่งเข้าสู่ตลาดคือ รุ่น 360 และ
400 ขับเคลื่อนในระบบ 6x2 สามารถตอบโจทย์การ
ใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานได้เป็นอย่างดี ใน
หมวดของการขนส่งหนักที่วิ่งระยะทางไกล ซึ่งผลตอบ
รับที่สะท้อนกลับมาคืออัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่
ดี ไม่มีการเบรคดาวน์ของรถ สามารถ uptime ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
สิ่ ง ที่ ดำ � เนิ น การผ่ า นมาสองปี คื อ การเปิ ด ราคารถที่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ งานบริการหลังการขายที่มี
ฟรีเซอร์วิสให้กับลูกค้าห้าปี การมีบริการโมบายเซอร์วิส
Onsite ให้กบั ลูกค้า รวมไปถึงในเรือ่ งบริการทางด้านการ
เงินที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถได้
ปี 2021 ที่ ผ่ า นมา เอ็ ม เอ เอ็ น ทรั ค ส์ แอนด์ บั ส
ประเทศไทยสามารถกวาดยอดขายจนเกือบทะลุหนึ่ง
ร้อยคัน (ยอดจดทะเบียน) ครองตลาดรถในกลุม่ ยูโรเปีย้ น
ทรัคส์ เป็นอันดับสาม

เริม่ ต้นเดือนแรกของปีเสือ 2022 เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์
บัส ประเทศไทย โดยคุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้อำ�นวย
การ เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย กล่าวถึงผล
การดำ�เนินการของ เอ็ม เอ เอ็น ในประเทศไทย กับปี 2021
ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นปีที่ท้าทายสำ�หรับแทบจะทุกธุรกิจ
เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย เริม่ ต้นประกาศ
ทำ�ตลาดอย่างจริงจังในประเทศไทยเมื่อปี 2020 ซึ่งเป็น
ปีที่สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบไปทั่วโลก ถึงกระนั้น
ก็ ต ามที การทำ � ตลาดภายใต้ บ ริ ษั ท แม่ โ ดยตรงจาก
เยอรมัน โดยเปิดตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการใน
รูปแบบของไพรเวทดีลเลอร์เจ้าแรกขึน้ คือ เค-แมน ออโต้
เซอร์วิส สามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี
ต่อเนื่องมาในปี 2021 สถานการณ์โรคระบาดยังไม่มี
ทีทา่ ว่าจะจบลง แต่เศรษฐกิจโลกดูเหมือนว่าจะสามารถ
กลับมาดำ�เนินการได้ การส่งออกของไทยกลับมาเติบโต
ภาคการผลิตหลายส่วนสามารถกลับมาดำ�เนินการได้
กิจกรรมทางสังคมเริ่มกลับมาอีกครั้ง
เมื่อจบปี 2021 ภายใต้การทำ�การตลาดร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง เอ็ม เอ เอ็น ประเทศไทย กับตัวแทน
จำ�หน่าย ทำ�ให้สามารถปิดปี 2021 ด้วยอัตราการเติบโต
ทีน่ า่ ประทับใจ มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงถึง 17% ขยับจาก
ปี 2021 ที่มีส่วนแบ่ง 9% ตลาดในภาคกลางและภาคใต้
เติบโตได้ดี ในส่วนของภาคใต้มีการเปิดดีลเลอร์เพิ่มอีก
หนึ่งแห่งคือ ริช แอนด์ เบสท์ วิฮีเคิล

ปี 2022 ยังคาดการณ์ได้ยากว่าสถานการณ์โดยรวมจะ
เป็นอย่างไร ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่ท้าทายของทั้ง
โลกรวมทั้งปัจจัยภายในประเทศด้วย ทั้งในเรื่องของการ
ผลิตรถที่อุตสาหกรรมยานยนต์ประสบปัญหาเรื่องชิฟ
เรื่องของอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งราคาพลังงานมันที่ปรับตัว
สูงขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง
คุณจักรพงษ์ ศานติรตั น์ มองว่าในท่ามกลางสถานการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ เอ็ม เอ เอ็น ประเทศไทยยังเชื่อมั่นว่า จะยัง
คงสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
การทำ�งานอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของเอ็ม เอ เอ็น
ประเทศไทย และ การทำ�งานร่วมกันกับดีลเลอร์ของ เอ็ม
เอ เอ็น ทั้งสองรายอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเปิดกว้าง
สำ�หรับผูท้ สี่ นใจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว เอ็ม
เอ เอ็น โดย เอ็ม เอ เอ็น ประเทศไทยมองจุดที่ตั้งสำ�คัญ
ไว้ที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือ (นครราชสีมาและ
เชียงใหม่) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปที่ เอ็ม เอ
เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทยได้
ปี 2022 เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ยังคงไม่สามารถที่จะบอกกล่าว
อะไรได้อย่างชัดเจน ทว่าเมื่อมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่ม
ต้นของเอ็ม เอ เอ็น ในปี 2020 ต่อเนือ่ งจนจบปี 2021 การ
ดำ�เนินการอย่างมีทิศทาง การมีสินค้าที่ดีอยู่ในมือ การ
ทำ�งานร่วมกันเป็นทีมระหว่างเอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์
บัส ประเทศไทยกับดีลเลอร์ มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ทำ�ให้เป้าหมายที่คุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้อำ�นวยการ
เอ็ม เอ เอ็น ทรัคส์ แอนด์ บัส ประเทศไทย วางไว้คือทะลุ
ร้อยคันนั้นไม่ใ่ชเรื่องที่ยากเกินไป

Buses
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RACHA INTER GROUP
ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป
ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป
“ชื่อเสียง กับ ชื่อเสีย ผลลัพธ์ของมันต่างกันมาก ที่เราต้อง
สร้างและรักษาไว้คอื ชือ่ เสียงทีด่ ี ทีต่ อ้ งระมัดระวังคือไม่ท�ำ ให้
ชื่อหรือแบรนด์ของเรากลายเป็นชื่อเสีย”
คุณพจนีย์ หงษ์โต และคุณสายัญ บุญเติม สองผู้บริหาร
ของราชา อินเตอร์ กรุ๊ป นั่งลงสนทนากับ Asian Trucker ที่
สำ�นักงานใหญ่ของ ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป
ฝนหลงฤดูเร่งเร้าให้เราต้องรีบถ่ายภาพคุณพจนียห์ รือคุณอุม้
กับยานพาหนะของบริษทั เพราะรถมีภาระกิจประจำ�วันทีจ่ ะ
ต้องไป Standby รับส่งพนักงานตามจุดของตัวเอง การตรง
ต่อเวลาเป็นเรื่องสำ�คัญ
เมือ่ เริม่ ต้นบทสนทนาไปได้เพียงครูเ่ ดียวสายฝนก็เทตัวลงมา
สำ�นักงานใหญ่ของราชา อินเตอร์ฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำ เภอ
ศรีราชา นอกไปจากนั้นยังมีสำ�นักงานย่อยอีกสามสาขาคือ
บางปะอิน ปราจีนบุรี และทีบ่ างวัว(ชลบุร)ี ซึง่ อยูใ่ กล้กบั นิคม
อุตสาหกรรมที่มีโรงงานของลูกค้าตั้งอยู่ เพื่อสะดวกกับการ
ให้บริการลูกค้าในแต่ละจุด
คุณอุ้มกล่าวว่า สิ่งสำ�คัญที่สุดของการทำ�งานคือคุณภาพ
ในการทำ�งานที่ดี ที่ราชา อินเตอร์ฯ ส่งมอบให้ลูกค้า เป็นสิ่ง
ทีม่ าเป็นอันดับแรก พนักงานทุกคนต้องใส่ใจ ช่วยกันในการ
ทำ�งาน เพื่อส่งมอบงานบริการคุณภาพให้กับลูกค้า
ราชา อินเตอร์ฯ เริ่มต้นมาจากบริษัทเล็กๆ มาจากติดลบ
สร้างธุรกิจขึ้นมาจนประสบความสำ�เร็จในปัจจุบันมาจาก
การทำ � งานอย่ า งทุ่ ม เทของคุ ณ อุ้ ม คุ ณ สายั ญ และที ม
งานทุกๆ คน
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“ชื่อเสียง กับ ชื่อเสีย ผลลัพธ์ของมันต่าง
กันมาก ที่เราต้องสร้างและรักษาไว้คือ
ชื่อเสียงที่ดี ที่ต้องระมัดระวังคือไม่ทำ�ให้ชื่อ
หรือแบรนด์ของเรากลายเป็นชื่อเสีย”

คุณพจนีย์ หงษ์โต
Managing Director
ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป
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คุณอุ้มเริ่มต้นสายงานด้านนี้จากพนักงานประจำ� ทำ�งานใน
บริษัทที่ด�ำ เนินกิจการเกี่ยวกับ Transport เมื่อมองเห็นโอกาส
ในการทำ�ธุรกิจ และได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายเก่าให้
ออกมาสร้างธุรกิจของตนเอง จึงทำ�งานอย่างทุ่มเท รักษา
มาตรฐานในการทำ�งานตลอดระยะเวลาที่ด�ำ เนินธุรกิจมา ส่ง
ผลให้วันนี้ราชา อินเตอร์ฯ มาไกลเกินกว่าเป้าหมายแรกเริ่มที่
ทั้งคู่วางไว้มาก
แต่ในความเป็นจริง การดำ�เนินธุรกิจรับจ้างรับส่งพนักงานให้
กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่
งานง่ายๆ ในธุรกิจสายนี้มีการแข่งขันกันสูงไม่ต่างจากธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ ยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบันหลังการเกิดขึ้นของ
วิกฤตโรคระบาดทีม่ ผี ลกระทบอย่างหนักกับรถบัสทีว่ งิ่ งานทัวร์
ทำ�ให้บริษทั ใหญ่หลายแห่งทีม่ รี ถบัสอยูเ่ ริม่ ปรับแผนเข้ามารุก
ตลาดรถบัสรับส่งพนักงาน ทำ�ให้มีผู้ด�ำ เนินกิจการในธุรกิจรถ
รับส่งพนักงานมีเพิ่มขึ้น
มาตรฐานและคุณภาพที่สูงของราชา อินเตอร์ฯ คือสิ่งที่ท�ำ ให้
ลูกค้าของราชา อินเตอร์ฯ ทีเ่ ป็นคูค่ า้ กันตัง้ แต่ยคุ เริม่ ต้นบริษทั
ยังคงใช้บริการกันยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
คุ ณ สายั ญ กล่ า วว่ า แม้ ว่ า งานที่ ทำ � จะดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ร าชา
อิ น เตอร์ ฯ ก็ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง ต้ อ งพั ฒ นาตนเองอยู่ ต ลอดเวลา
“มาตรฐานดี ทุกบริษัทสามารถพูดได้หมดว่ามี แต่เราจะเอา
อะไรมาวัดว่าดี สำ�หรับราชา อินเตอร์ นอกจากการยืนยันจาก
ลูกค้า คือการได้รบั การตรวจสอบยืนยันจากองค์กรทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ราชา อินเตอร์ฯ จึงทำ� iso ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารการ
จัดการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน มี
ครบทุกตัวเพือ่ แสดงให้กบั ลูกค้าได้เห็น ราชา อินเตอร์ฯ มีครบ
ทุกตัว” การทำ�ระบบ iso 9001 และ 39001 มิเพียงเป็นการ
แสดงออกให้สาธารณะได้รบั รู้ ยังช่วยสร้างให้ระบบการทำ�งาน
ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ บริหารจัดการใหม่ ให้การ
ทำ�งานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปในตัวด้วย
ธุ ร กิ จ ของราชา อิ น เตอร์ ฯ นั้ น เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม เรี ย กได้ ว่ า เป็ น ส่ ว นประกอบสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้
กิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสามารถขับเคลือ่ นได้ เพราะหาก
ปราศจากพนักงานในสายการผลิตแล้ว กิจกรรมของโรงงาน
ย่อมไม่สามารถดำ�เนินการได้

โรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้มาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรม จึงให้
ความสำ�คัญกับส่วนนี้ โดยคัดเลือกบรรดาผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพเข้ามารับงาน ดำ�เนินการรับส่งพนักงานให้กบั โรงงาน
ประสบการณ์ ใ นแวดวงนี้ ก ว่ า 25 ปี ของคุ ณ อุ้ ม ทำ �ให้ มี
ความเข้าใจในทุกแง่มุมของธุรกิจ รู้ความต้องการของลูกค้า
รู้ระบบการดำ�เนินการ การจัดการ การหา Supplyer การ
จัดรถ เมื่อปรับตัวเองจากลูกจ้างมาสู่เจ้าของกิจการ ทำ�ให้
สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีความเข้าใจ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สำ�คัญคือการมี Connection ในสายงานด้าน
นี้ประกอบด้วย
ในช่วงแรกเริ่มของการทำ�บริษัท คุณอุ้มเริ่มต้นด้วยการมีหุ้น
ส่วน แต่เป็นช่วงสั้นๆ ก่อนจะทำ�เองร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำ�ให้การ
ทำ�งานมีความราบรื่น เพราะสามารถตัดสินใจในทุกๆ เรื่องได้
ด้วยตนเอง พอบริษัทเริ่มอยู่ตัวงานเริ่มมากขึ้น คุณสายัญที่
แต่เดิมทำ�งานอยูใ่ นสายโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ลาออกจาก
บริษัทมาช่วยกันทำ�งาน
จากประสบการณ์ท�ำ งานในโรงงาน คุณสายัญได้น�ำ ระบบการ
ทำ�งานที่เป็นสากลเป็นระบบเข้ามาใช้ในการบิรหารจัดการ
งานของราชา อินเตอร์ฯ ทำ�ให้บริษัทเติบโตแบบมีทิศทาง การ
ทำ�งานของทีมงานมีมาตรฐาน ปัจจุบันงานหลังบ้านนั้นเป็น
ส่วนรับผิดชอบของคุณสายัญ ส่วนงานด้านหน้าบ้านพบปะ
ลูกค้า หางาน หารถ การตลาดเป็นความรับผิดชอบของคุณอุม้
บริษทั ราชา อินเตอร์ฯ มีการประชุมทีมงานสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ตรวจ
สอบการท�ำงาน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพือ่ ให้งานที่
ส่งมอบให้กับลูกค้านั้นได้มาตรฐานตามที่วางไว้
แน่ น อนว่ า งานขนส่ ง ผู้ โ ดยสารในรู ป แบบของการรั บ ส่ ง
พนักงาน ย่อมมีปญ
ั หาไม่แตกต่างจากงานธุรกิจขนส่งประเภท
อื่น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรบุคคล (คนขับรถ) แต่บริหาร
จัดการอย่างไรเพื่อให้การปัญหานั้นเกิดขึ้นน้อยที่สุด
รูปแบบของการดำ�เนินการของราชา อินเตอร์ฯ เป็นการผสม
ผสานรถของตัวเองกับรถร่วม เพื่อกระจายความเสี่ยง รวมทั้ง
กระจายโอกาสในการเติบโตให้กับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมวิ่ง
งานด้วย ทุกวันนีเ้ ฉพาะรถของราชา อินเตอร์ฯ เอง ทัง้ รถตูแ้ ละ
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“ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป อยากเป็นบริษัทแรกๆ
ที่เริ่มต้นทำ�เรื่องรถบัสไฟฟ้า ในการให้บริการ
กับลูกค้า เพราะการเริ่มก่อนทำ�ให้เรามีข้อมูล
ทั้งเรื่องการใช้งาน การบำ�รุงรักษา สามารถ
นำ�ข้อมูลนั้นมาปรับใช้ ปรับปรุง วางแผน
เพื่อทำ�ให้การใช้งาน การให้บริการกับลูกค้ามี
ประสิทธิภาพ”
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รถบัสรวมกันมีจ�ำ นวนสีร่ อ้ ยกว่าคัน โดยมีสดั ส่วนของรถ
ตู้มากกว่า รวมกับรถร่วมที่มาร่วมวิ่งอีก 500 คัน เท่ากับ
ว่าจำ�นวนรถทั้งหมดทั้งรถตู้และรถบัสมีร่วมหนึ่งพันคัน
ที่ออกวิ่งงานให้กับลูกค้าในทุกๆ วัน

ของราชา อินเตอร์ฯ เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับ
พันธมิตร ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกระบวนการคัดสรร คนที่
จะมาร่วมวิ่งงาน ต้องมีคุณภาพ การตรวจสอบท�ำอย่าง
สม�่ำเสมอ ต้องมีมาตรฐานในระดับที่ทางราชา อินเตอร์
ตั้งไว้

“ให้พันธมิตรของเราโตไปกับเรา ให้พนักงานของเรา
ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ” คุณสายัญ
กล่าว เมื่อพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำ�หรับบริษัท
กระบวนการ รวมทั้งวิธีการ ที่จัดการให้พนักงานมีความ
รักในองค์กรใส่ใจในการทำ�งาน แต่ละบริษทั มีวธิ คี ดิ และ
การลงมือทำ�แตกต่างกันไป ทีร่ าชา อินเตอร์ฯ การทำ�งาน
ร่วมกันนัน้ ดูแลแบบครอบครัว สำ�หรับคนขับรถทีท่ �ำ งาน
ได้ดี บริษัทเปิดโอกาสในการให้น�ำ รถเข้ามาร่วมวิ่ง เปิด
โอกาสให้เป็นเจ้าของรถโดยบริษัทลงทุนให้ก่อน ความ
รู้สึกของการเป็นเจ้าของงานร่วมกันจึงเกิดขึ้น เป็นการ
ร่วมกันดูแลผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ราชา อิ น เตอร์ ฯ สร้ า ง
มาตรฐาน ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม จนได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ ส่งมอบ
สัญญาจ้างงานให้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันราชา อิน
เตอร์ฯ ได้แบ่งปันผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั มาให้กบั ทีมงาน ให้
กับพันธมิตร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำ�เร็จ
ด้วยกัน คุณสายัญกล่าวว่า พันธมิตรสำ�คัญมากในการ
ดำ�เนินธุรกิจ พันธมิตรทั้งในฝั่งของคู่ค้าที่เป็นลูกค้าของ
ราชา อินเตอร์ฯ พันธมิตรที่เป็นรถร่วมที่มาทำ�งานร่วม
กันทั้งรายเล็กรายใหญ่

คุณอุ้มกล่าวว่า เธอบอกกับพนักงานทุกคนเสมอว่า เรา
ท�ำงานไม่ได้หาเลี้ยงตัวเราคนเดียว ยังมีครอบครัวของ
เราด้วย เวลาจะท�ำอะไรต้องคิดให้รอบคอบ เช่นเดียวกัน
การเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมวิ่งงานในนาม

“มองไปข้างหน้าเสมอ ไม่หยุดนิ่ง”
ตอนนีร้ าชา อินเตอร์ฯ กำ�ลังทำ�การบ้าน ศึกษาข้อมูลเรือ่ ง
EV Bus อย่างจริงจัง ทั้งที่ท�ำ ในส่วนของ ราชา อินเตอร์ฯ
เอง และในส่วนทีท่ �ำ ร่วมกันกับลูกค้าผูว้ า่ จ้าง คุณสายัญ
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กล่าวว่า ยานยนต์ไฟฟ้าสำ�หรับการรับส่งพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมาแน่นอน และอาจจะเปลีย่ นแปลง
เร็วกว่าที่คาดคิด
ทัง้ จากประเด็นในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม เรือ่ งของพลังงาน
เรือ่ งของคาร์บอนเครดิตทีต่ วั โรงงานสามารถนำ�ไปใช้ได้
เพราะรถที่มารับส่งพนักงานให้โรงงานนั้นก็ถือเป็นส่วน
หนึง่ ของกิจการในโรงงานด้วยเช่นเดียวกัน ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คุณสายัญกล่าวว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุน เพราะ
ระยะยาวนั้นยานยนต์ระบบไฟฟ้าสามารถลดต้นทุน
ได้สูง
“ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป อยากเป็นบริษัทแรกๆ ที่เริ่มต้นทำ�
เรือ่ งรถบัสไฟฟ้า ในการให้บริการกับลูกค้า เพราะการเริม่
ก่อนทำ�ให้เรามีขอ้ มูล ทัง้ เรือ่ งการใช้งาน การบำ�รุงรักษา
สามารถนำ�ข้อมูลนั้นมาปรับใช้ ปรับปรุง วางแผน เพื่อ
ทำ�ให้การใช้งาน การให้บริการกับลูกค้ามีประสิทธิภาพ”
คุณสายัญกล่าว
ราชา อินเตอร์ฯ เริ่มต้นจากรถตู้ จากไม่มีรถเป็นของตัว
เอง ก้าวสู่การมีรถเป็นของตัวเอง จากไม่ถึงสิบเป็นร้อย

RACHA INTER GROUP

สิ่งทีสำ�คัญที่สุดของการ
ทำ�งานคือคุณภาพในการ
ทำ�งานที่ดี ที่ราชา อิน
เตอร์ฯ ส่งมอบให้ลูกค้า
เป็นสิ่งที่มาเป็นอันดับ
แรก พนักงานทุกคนต้อง
ใส่ใจ ช่วยกันในการทำ�งาน
เพื่อส่งมอบงานบริการ
คุณภาพให้กับลูกค้า

และหลายร้อย จากรถตู้เพียงอย่างเดียวเติมรถบัสเข้า
สู่ฟลีท และมีแผนที่จะขยับขยายเรื่องรถบัสเพิ่มเติม
โดยเฉพาะในส่วนของ EV BUS ไม่เพียงเท่านั้น ตอนนี้
กำ�ลังศึกษาทำ�การบ้านอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มเติมธุรกิจ
Logistics

เมื่อได้นั่งลงสนทนา กับทั้งคุณอุ้มและคุณสายัญ Asian
Trucker เห็นความมุ่งมั่น เห็นความสนุกสนานในการ
ทำ�งาน เชื่อว่าราชา อินเตอร์ฯ จะยังคงก้าวไปข้างหน้า
อย่างเต็มเปีย่ มไปด้วยพลัง ด้วยความเป็นทีม แน่นอนว่า
ไปอย่างรู้จักตัวเอง เปิดกว้างรับข้อมูล เพื่อก้าวไปพร้อม
กับทุกความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจอย่างแน่นอน อย่างที่
ทั้งสองคนกล่าว “ราชา อินเตอร์ ทุกวันนี้มาไกลเกินกว่า
ที่คิดมาก ถ้าถามว่าสำ�เร็จแล้วหรือยัง มันก้าวเลยจุดนั้น
มาแล้ว ตอนนี้เราพาคนอื่นๆ ไปด้วย ให้โอกาสพนักงาน
ของเราได้เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน สร้างพันธมิตรใน
ธุรกิจ ให้ได้เติบโตไปด้วยกัน”

Special Talk
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THAIOIL
AND
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สามปีโดยประมาณ ถ้าจำ�ไม่ผดิ Asian Trucker เคยแวะมาทีส่ รุ าษฎร์ธานี
เพื่อสนทนากับผู้บริหารของไทยออยล์ แอนด์ โลจิสติกส์ ห้วงเวลานั้น
ฟลีทของไทยออยล์ฯ โดดเด่นด้วยการเปลี่ยนมาใช้ฮีโน่วิคเตอร์สีม่วงโดด
เด่นทั้งฟลีท
เมื่อพบหน้าคุณกิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ อีกครั้งในคราวนี้ ในห้วงเวลาของ
สถานการณ์โควิด ที่อะไรหลายๆ อย่างในสังคมปรับเปลี่ยนไป ปัจจุบัน
คุณกิตติศักดิ์กล่าวว่าส�ำหรับในส่วนของของไทยออยล์ฯ ที่แยกตัวออก
มาจากบางสวรรค์น�้ำมันปาล์ม เพื่อด�ำเนินการในเรื่องขนส่งอย่างเดียว
ต้องท�ำงานหนักมากขึ้น เพราะค่าขนส่งสินค้ามีการแข่งขันกันสูง แม้ว่า
รถของไทยออยล์ฯ จะมีภาระกิจหลักในการวิ่งสินค้าให้กับบริษัทในกลุ่ม
บางสวรรค์น�้ำมันปาล์ม แต่ก็ต้องวิ่งงานรับจ้างด้วยเช่นกัน เพื่อหาราย

ได้เข้าบริษัท เพราะในส่วนของบางสวรรค์เองนั้นสินค้า
ตลอดทั้งปีก็มีช่วงเวลาที่ผลผลิตปาล์มมีมากมีน้อย ช่วง
ที่งานหลักน้อย รถก็ต้องออกไปวิ่งรับงานอื่น
ปัจจุบันทั้งวิกฤตโควิด ทั้งเรื่องของสงครามรัสเซียกับ
ยูเครน ท�ำให้ราคาพลังงานถีบตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับ
ผู้ประกอบการขนส่งอย่างยากหลีกเลี่ยง ด้วยเหตุนี้รถ
ที่ประหยัดน�้ำมันมีความจ�ำเป็นส�ำหรับฟลีท การตัดสิน
ใจเพิ่มรถหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฟลีทรถจึงมองที่
คุณสมบัติข้อนี้เป็นอันดับต้นๆ
คุณกิตติศักดิ์กล่าวว่า เมื่อท�ำการบ้าน เมื่อหาข้อมูลรอบ
ด้าน พบว่ารถสแกนเนียมีความโดดเด่น แต่ในเบื้องต้นก็
ยังไม่ได้ตัดสินใจ จนกระทั่งทีมงานของสแกนเนียมาน�ำ
เสนอ และได้น�ำรถมาทดสอบวิ่งงานจริง พบว่าตัวเลข
ด้านต่างๆ ที่ได้นั้นโดยเฉพาะเรื่องอัตราการสิ้นเปลือง
น�้ำมันโดดเด่นมาก ท�ำให้มองเห็นความคุ้มค่าที่จะลงทุน
รถของไทยออยล์ฯ มีทั้งวิ่งสายสั้นและสายยาว สาย
ยาวนั้นหากปรับมาใช้สแกนเนียจะสามารถลดต้นทุนใน
การดำ�เนินการได้มาก เมื่อผลของการทดลองใช้งานรถ
ออกมาดี คุ้มค่ากับการที่จะลงทุน ทางไทยออยล์ฯ จึง
ตัดสินใจที่จะทดลองนำ�รถยุโรปอย่างสแกนเนียเข้ามา
ใช้งานในฟลีท โดยเริ่มต้นสองคัน ร่วมกับบรรดารถจาก
ญี่ปุ่นของเดิมที่ปัจจุบันมีอยู่ราวสามสิบคัน
ท่ามกลางสถานการณ์โลกทีว่ นุ่ วาย คุณกิตติศกั ดิก์ ล่าวว่า
ธุรกิจโดยรวมยังไปได้อยู่ สำ�หรับในส่วนของไทยออยล์ฯ
นั้น คุณกิตติศักดิ์กล่าวว่า “รถของเราวิ่งกิจการของเรา
เป็นหลัก เมื่อสินค้าน้อย เราก็เอารถไปช่วยวิ่งคนอื่น”
ในยุคปัจจุบนั การจะลงทุนอะไรต้องรอบคอบ ต้องมัน่ ใจ
ว่าเป็นการลงทุนที่ถูกเรื่อง ถูกหลัก สามารถท�ำให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร ด้วยเหตุนี้การเติมรถในยุคปัจจุบัน
มองที่คุณภาพของรถเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของ
อัตราประหยัดน�้ำมันของรถ
เมื่อก่อนเคยคิดเรื่องรถยุโรป แต่คิดว่าราคาสูง ศูนย์
บริการน้อย พอได้คยุ กับสแกนเนีย เรือ่ งระยะเวลาในการ
ประกันการบำ�รุงรักษา เรือ่ งราคา เป็นข้อเสนอทีน่ า่ สนใจ
คุณกิตติศักดิ์กล่าว
ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจ ทางสแกนเนียได้นำ�รถสแกนเนีย
มาใช้งานจริงดู วิ่งขนส่งสินค้าตามปกติที่ไทยออยล์ฯ
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เมื่อท�ำการบ้าน เมื่อหาข้อมูลรอบด้าน พบว่า
รถสแกนเนียมีความโดดเด่น แต่ในเบื้องต้นก็
ยังไม่ได้ตัดสินใจ จนกระทั่งทีมงานของสแกน
เนียมาน�ำเสนอ และได้น�ำรถมาทดสอบวิ่ง
งานจริง พบว่าตัวเลขด้านต่างๆ ที่ได้นั้นโดย
เฉพาะเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันโดดเด่น
มาก ท�ำให้มองเห็นความคุ้มค่าที่จะลงทุน
คุณกิตติศักดิ์กล่าว
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ในยุคปัจจุบัน การจะ
ลงทุนอะไรต้องรอบคอบ
ต้องมั่นใจว่าเป็นการ
ลงทุนที่ถูกเรื่อง ถูก
หลัก สามารถท�ำให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร ด้วย
เหตุนี้การเติมรถในยุค
ปัจจุบัน มองที่คุณภาพ
ของรถเป็นส�ำคัญ โดย
เฉพาะในเรื่องของอัตรา
ประหยัดน�ำ้ มันของรถ
ดำ�เนินอยู่ เพื่อดูอัตราสิ้นเปลือง ทดลองวิ่งทั้งสายสั้น สายยาว
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เรียกได้ว่าอัตราความสิ้นเปลืองนั้นโดด
เด่นจนทำ�ให้การตัดสินใจลงทุนไม่ใช่เรื่องยากเลย เมื่อมองถึง
ผลที่คืนกลับมาในอนาคต
ดูอะไรเมื่อเอารถมาทดสอบ?
“ดูเรื่องการรับประกัน แรกเริ่มเราก็สงสัยว่าทำ�ไมยาวถึงห้าปี
เราเปรียบเทียบกับรถที่เราใช้งานอยู่ ศึกษาข้อมูล เรื่องความ
ทนทานต่างๆ เห็นได้ชัด จึงเข้าใจว่าทำ�ไมเขากล้ารับประกัน
ถึงห้าปี โดยเฉพาะอัตราสิ้นเปลืองนี่เห็นได้ชัดเลย คนขับก็
รู้สึกดีเพราะสะดวกสบาย คนขับเหนื่อยน้อยลง ทำ�งานได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”
หลังจากผลทดสอบการใช้งานออกมาดี ทำ�ให้ตัดสินใจได้
โดยง่ายในการเติมรถสแกนเนียเข้าฟลีทสองคัน คุณกิติศักดิ์
กล่าวว่า ในอนาคตเมื่อใช้งานแล้วถ้าตอบโจทย์ ก็จะเพิ่มรถ
สแกนเนียเติมเข้าฟลีทอย่างแน่นอน
ในการด�ำเนินกิจการเรื่องน�้ำมันปาล์มนั้น ไม่ว่าผลผลิตออก
น้อยหรือมากล้วนมีผลกับการบริหารจัดการเรื่องรถ ผลผลิต
ออกมากรถไม่ เ พี ย งพอ ผลผลิ ต ออกน้ อ ยรถที่ มี เ กิ น ความ
ต้องการใช้งาน เพราะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการเรื่องรถ
ส�ำคัญมาก
การเริม่ ต้นออกรถสแกนเนียมาเป็นคูค่ อื สองคัน ทำ�ให้สามารถ
เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคนขับและรถได้เป็นอย่างดี สามารถ
เปรียบเทียบคนขับได้ รถแบบเดียวกัน คนขับคนไหนทำ�ได้ดี

กว่า จะได้เห็นถึงพัฒนาการของคนขับ ช่วยพัฒนา
เรื่องทรัพยากรบุคคล
คุณกิตติศกั ดิก์ ล่าวว่าราคาตัง้ ต้นของสแกนเนียนัน้ คุม้
ค่าสำ�หรับ ไทยออยล์ฯ ได้ครบทุกอย่าง เป็น one stop
service สแกนเนียจัดการรถให้พร้อมวิง่ งานได้เลย รถ,
GPS, โปรแกรมบำ�รุงรักษา, โปรแกรมการเงิน
การเป็นลูกค้าสแกนเนียนั้น ไทยออยล์ฯ ได้รับงาน
บริ ก ารที่ น่ า ประทั บ ใจ ฝ่ า ยบริ ก ารของสแกนเนี ย
ติดตามการใช้งานอย่างดี เมือ่ ใกล้ถงึ เวลาทีร่ ถต้องเข้า
รับบริการโทรแจ้งลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถนำ�รถเข้า
ศูนย์บริการสาขาไหนก็ได้ทใี่ กล้และสะดวก ทางศูนย์ฯ
จะส่งข้อมูลอะไรต่างๆ เกีย่ วกับรถ (ตามเลขแชสซีย)์ ให้
บริษทั (ลูกค้า) ผูจ้ ดั การฟลีทสามารถนำ�เข้ามูลเกีย่ วกับ
การใช้งานรถของคนขับไปบริหารจัดการ เพือ่ ทำ�ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดำ�เนินการได้
“เวลาจะซื้อหา ลงทุนอะไร เราต้องหาข้อมูล อย่าง
ละเอียด การปรับรถเป็นยุโรป ก็ถือเป็นการพัฒนา
ตนเองด้านหนึ่งของไทยออยล์ฯ ลูกค้าที่เป็นโรงงาน
เห็นรถเก่ามากก็ไม่อยากให้เข้าโรงงาน ปัจจุบนั โรงงาน
ต่างๆ มีขอ้ กำ�หนดเยอะเรือ่ งความปลอดภัยต่างๆ ด้วย
เหตุนี้สินค้าที่เราขนส่งให้ลูกค้า รถที่ใช้ขนจึงสำ�คัญ
เป็น รายละเอีย ดการทำ�งานส่วนหนึ่งที่ทำ �ให้ลูกค้า
สามารถไว้วางใจไทยออยล์ฯ ได้” คุณกิตติศักดิ์กล่าว

Special Talk

Asian Trucker 40

KIJSETTHI
กิจเศรษฐี
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การมีแบรนด์เมอร์เซเดสอยู่ในมือด้วย ทำ�ให้กิจเศรษฐี
มีช่องทางในการทำ�ตลาดเพิ่มขึ้น ก่อนสถานการณ์โค
วิดจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม กิจเศรษฐีถือว่าทำ�
ยอดการจำ�หน่ายแชสซียร์ ถบัสเล็กของเมอร์เซเดส เบนซ์
ได้ดีเลยทีเดียว อีกทั้งเป็นการจำ�หน่ายแบบต่อตัวถังให้
เรียบร้อยเป็นรถพร้อมใช้งานเลย ซึ่งมีตลาดกระจายไป
ทั่วทั้งประเทศ
ในส่วนของแบรนด์ฟูโซ่นั้น ต้องยอมรับว่าต้องทำ�การ
ตลาดอย่ า งตรงกลุ่ ม เป้ า หมายจริ ง ๆ ซึ่ ง ฟู โ ซ่ ภ าย
ใต้กิจเศรษฐี ในมุมมองของ Asian Trucker ที่ได้สัมผัส
ทั้งจากการสนทนากับคุณภูกิจ เศรษฐบัณทัต คุณพ่อ
ของคุณแคท รวมทั้งตัวคุณแคท ในหลายๆ ครั้งที่ผ่าน
มา นอกจากซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าซื้อความเชื่อมั่นและซื้อ
บริการจากกิจเศรษฐีที่สามารถสนับสนุนลูกค้าได้เป็น
อย่างดีในการใช้งานรถ
เราแวะไปนัง่ คุยกับ แคท หรือ ชลากร เศรษฐบัณทัต แห่ง
กิจเศรษฐี ที่ทุ่มเททำ�งานช่วยกิจการของครอบครัวมาได้
หลายปีแล้ว จากความไม่คุ้นเคยกับแวดวงรถเพื่อการ
พาณิชย์ ปรับเข้าสู่โหมดเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจรถเพื่อ
การพาณิชย์อย่างเต็มตัว

ผสมผสานการทำ�งานระหว่างคนสองรุ่น
คุณภูกิจ ผู้บริหารใหญ่ของกิจเศรษฐี มีแนวทางการ
ทำ�งานการทำ�ตลาดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวอย่างแท้จริง
ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า การยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่าง
แข็งแกร่งนัน้ เป็นเพราะรูปแบบแนวความคิดทีไ่ ม่เหมือน
ใคร

“อุปสรรค หรือ โอกาส”
ใครจะรู้ได้ดีเท่ากับผู้ที่เผชิญหน้ากับสิ่งนั้น เพราะบางที
มันอาจเป็นเพียงแค่เส้นบางๆ ที่กั้นอยู่ แต่เราเชื่อว่า
ชลากรมองว่ าโจทย์ ย ากที่ เ ธอได้ รั บ มานั้น เป็น โอกาส
มากกว่าอุปสรรค

ปั จ จุ บั น หลั ง จากเข้ า มาช่ ว ยงานคุ ณ พ่ อ อย่ า งเต็ ม ตั ว
ค่อยๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เติมช่องว่างที่ยังขาดอยู่ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ลงไปในการทำ�งาน ซึ่งแม้ว่าจะผ่าน
มาระยะหนึง่ แล้วแต่กย็ งั มีสงิ่ ทีต่ อ้ งปรับและเรียนรูอ้ ยูท่ กุ
วัน แต่คุณแคทบอกว่า ดีขึ้นกว่าในช่วงเริ่มต้นมาก

หากมองเข้าไปในอุตสาหกรรมขนส่ง รถเพือ่ การพาณิชย์
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้ใช้งาน ความจริงที่เด่น
ชัดที่สุดคือ ฟูโช่ ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้ประกอบการจะ
นึกถึง ยังไม่นับเรื่องของการรับรู้ที่ทุกวันนี้จ�ำ กัดอยู่ในวง
ที่แคบพอสมควร

ในส่วนของคุณแคทนอกจากการดูแลในเรื่องการสร้าง
การรับรู้ของตลาดต่อกิจเศรษฐี ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์แล้ว เธอยังรับผิดชอบในการดูแลการขายของ
รถบรรทุกเมอร์เซเดส เบนซ์ด้วย ซึ่งเธอบอกว่าเป็นงาน
ที่ท้าทายมาก จากหญิงสาวที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถ
ใหญ่เลย ค่อยๆ ทำ� ศึกษาตลาด คุยกับลูกค้า จนกระทั่ง
สามารถขายรถให้กับลูกค้าได้ จากหนึ่งคัน เพิ่มจำ�นวน
จนกลายมาเป็นจำ�นวนถึงสิบแปดคันล่าสุด ซึ่งเพิ่งเริ่ม
ทยอยส่งมอบงานให้กับลูกค้าไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา

แต่ถึงกระนั้นก็ตามที วิธีการทำ�การตลาดของตัวแทน
จำ�หน่ายอย่างกิจเศรษฐี ก็สามารถที่จะนำ�พาฟูโซ่ เดิน
หน้าทำ�การตลาดส่งมอบรถสูล่ กู ค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง ภาย
ใต้การดูแลของ DCVT ดีลเลอร์อย่างกิจเศรษฐี ยังได้รับ
สิทธิ์ในการจำ�หน่ายและให้บริการรถบรรทุกเมอร์เซเดส
เบนซ์ และ รถบัสเมอร์เซเดส เบนซ์ด้วย ซึ่งชลากรบอก
ว่าทำ�ให้กิจเศรษฐีมีลูกค้าสองกลุ่มที่แตกต่างกันอยู่ใน
มือ เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี

แม้ว่ายุคปัจจุบันจะมีความท้าทายหลายอย่างให้ต้อง
รับมือ แต่ดเู หมือนว่ายังมีชอ่ งทางให้สามารถเดินหน้าได้
แต่ตอ้ งลงมือทำ�งานอย่างจริงจัง และเชือ่ มัน่ ในทิศทางที่
ได้เริม่ ต้นไปแล้ว นีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ ราจับใจความได้หลังจากทีไ่ ด้
นั่งลงสนทนากับคุณแคท

market update

Asian Trucker 42

ผู้ประกอบการขานรับรถบัสสแกนเนีย
ตอบโจทย์การแข่งขันปัจจุบันที่เหนือกว่า
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ตลาดรถบัสท่องเที่ยวในประเทศไทยจะประสบปัญหาจาก
โควิดมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดการแข่งขันเข้มข้นในกลุ่ม
รถบัสรับส่งพนักงาน สแกนเนียนำ�เสนอโซลูชั่นตอบโจทย์ผู้
ประกอบการขนส่งได้อย่างเหนือกว่า คุ้มค่าการลงทุน โดย
ล่าสุดส่งมอบรถบัสสแกนเนีย 13 คันมูลค่ากว่า 60 ล้าน
บาท รองรับธุรกิจขนส่งพนักงานโรงงาน ด้านสแกนเนีย
เผยมัน่ ใจยอดขายปลายปีเพิม่ หลังใช้กลยุทธ์พนั ธมิตรทาง
ธุรกิจมัดใจลูกค้า
นางสาวดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติ
การงานขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำ�กัดเปิดเผยว่า
กลยุทธ์การตลาด และการขายรถบัสของสแกนเนียในปีนี้
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ หลังจากมีการปรับ
แผนให้ตรงกับความต้องการ และงานของลูกค้า ซึ่งจาก
สภาพตลาดปัจจุบันทำ�ให้เน้นกลุ่มลูกค้าที่ทำ�ธุรกิจรถบัส
ขนส่งพนักงานตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็น
หลัก โดยพนักงานฝ่ายขายของสแกนเนียไม่เพียงช่วยให้ค�ำ
ปรึกษา แต่ยังให้การประสานบริการที่ครบถ้วนอย่างดี เช่น
บริการสัญญาซ่อมบำ�รุงรักษา บริการฝึกอบรมพนักงานขับ
ที่ช่วยให้ขับรถได้อย่างปลอดภัย ประหยัดน้ำ�มัน รวมถึงยืด
ระยะเวลาการใช้งาน นอกจากนี้ฝ่ายขายยังเป็นพันธมิตร
สนับสนุนไปถึงการนำ�เสนองานร่วมกับลูกค้า ซึง่ เหล่านีเ้ ป็น
สิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินงานของธุรกิจขนส่ง
“สแกนเนียมีนโยบาย “Sustainable Transportation” จะ
เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนในเรื่องของการขนส่ง และให้
ลูกค้าเติบโต มั่งคั่ง ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน เรามีไฟแนนซ์
ช่วยให้ลกู ค้าเป็นเจ้าของรถได้งา่ ยขึน้ โดยสแกนเนียมีบริษทั
สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง (SSL) ทำ�การอนุมัติสินเชื่อ โดยมี
ความยืดหยุน่ สูงมาก สามารถตกลงเงือ่ นไขทีห่ ลากหลายให้
เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้าได้ เช่น ไม่ต้องวางเงินดาวน์ ระยะ
เวลาการผ่อนนานถึง 6 ปี ขอเอกสารหลักฐานน้อย ให้เครดิต
90 วัน วิง่ ก่อนจ่ายทีหลัง เป็นต้น นอกจากนัน้ ฝ่ายขายจะทำ�
หน้าที่เป็นศูนย์กลางงานบริการให้กับลูกค้า และเป็นร่วม

เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมเดินทางไปกับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้บริการอย่างยั่งยืน” นางสาวดวงใจกล่าว
ด้านนายเอนก นฤมิตร กรรมการผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด
อยุธยานฤมิตร และเจ้าของรถบัสสแกนเนียจำ�นวน 13 คัน
ล่าสุด กล่าวว่า หจก. อยุธยานฤมิตรเปิดให้บริการรถบัส
ขนส่งผูโ้ ดยสารครัง้ แรกเมือ่ ปี 2526 ปัจจุบนั มีรถบัสโดยสาร
ให้บริการ 100 กว่าคัน และรถตู้ 40 กว่าคัน ส่วนเหตุผลที่
เลือกซื้อรถบัสสแกนเนียจำ�นวน 13 คันในวงเงินกว่า 60
ล้านบาทนั้น เนื่องจากสแกนเนียเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ
“รถบัสสแกนเนียคันแรกที่ใช้งานซื้อมานานกว่า 10 ปี จึง
ท�ำให้เห็นถึงความคุม้ ค่า และประโยชน์สงู สุดในการท�ำธุรกิจ
รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เรื่องของการประหยัดน�้ำมัน
และค่าซ่อมบ�ำรุงซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในธุรกิจ อะไหล่
มีความสมบูรณ์ใช้งานได้นาน ราคาไม่แพง สมรรถนะ
เครื่องยนต์และช่วงล่างยอดเยี่ยม มีระบบความปลอดภัย
มาตรฐานสูง ท�ำให้เรามีศกั ยภาพทีจ่ ะแข่งขันในตลาดลูกค้า
ระดับสูง มั่นใจมากในทุกสถานการณ์ และพร้อมให้ค�ำ
ปรึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง ทีส่ �ำคัญสแกนเนียท�ำให้เราเปลีย่ น
ทัศนคติหันมาใช้รถห้างแทนรถจดประกอบ”
นายอเนก เสริมเพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐาน ทางหจก.
อยุธยานฤมิตรได้รับใบประกาศรับรอง ISO 9001 (ระบบ
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคุณภาพในองค์กร) และ ISO39001 (ระบบการ
จัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic
Safety Management System : RTSMS) เพื่อให้องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจราจรทางถนนลดการสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้นทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการชน
ทางถนน) ซึ่งเจ้าหน้าที่ขายของสแกนเนีย ก็มีส่วนช่วย
สนับสนุนในลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายน�้ำอีกด้วย

สแกนเนียมีนโยบาย “Sustainable Transportation” จะเป็นการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในเรื่องของการขนส่ง และให้ลูกค้าเติบโต มั่งคั่ง ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน เรามี
ไฟแนนซ์ช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นโดยสแกนเนียมีบริษัทสแกนเนีย สยาม
ลีสซิ่ง (SSL) ทำ�การอนุมัติสินเชื่อ โดยมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถตกลง
เงื่อนไขที่หลากหลายให้เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้าได้
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UD TRUCKS / แข็งแกร่ง
พร้อมรับมือกับงานหนักในเหมือง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ยูดี ทรัคส์ได้ทำ�การส่งมอบรถรุ่น Quester
จำ�นวน 63 คัน ให้กับ “บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)” ผู้ให้บริการและผู้ดำ�เนินงานเฉพาะด้านการทำ�
เหมืองเปิดถ่านหิน และลิกไนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

เค แมน ออโต้เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมกับทีมงาน เอ็ม เอ เอ็น ประเทศไทย
ได้ทำ�การส่งมอบรถ MAN TGS ให้กับบริษัท เอช เอช ลัคกี้ จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดสงขลา

เมื่อคุณภาพของรถเป็นที่ถูกใจ เหมาะกับภาระกิจในการขนส่งสินค้าของบริษัท รวมทั้งงานบริการจากบริษัท เค แมน
ออโต้เซอร์วิส ตัวแทนจำ�หน่ายและบริการรถบรรทุกเอ็มเอเอ็น ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอ็มเอเอ็น ประเทศไทย อย่างเป็น
ทางการ ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดี จึงไม่ใช่เรื่องยากในการตัดสินใจลงทุน เพื่อนำ�ยานพาหนะมาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
วันพฤหัสที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา คุณยุทธนา สมประยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท เค แมน ออโต้เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมกับ
ทีมงาน MAN ประเทศไทย ได้ท�ำ การส่งมอบรถ MAN TGS 400 แรงม้า จำ�นวน 2 คัน และ TGS 440 แรงม้า จำ�นวน 2
คัน รวมทั้งหมด 4 คัน ให้กับบริษัท เอช เอช ลัคกี้ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดสงขลา
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บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือดีซีวีที
เผยถึงแผนกลยุทธ์ธุรกิจสำ�หรับประเทศไทยในปี 2565 ที่พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต

คุณราล์ฟ กล่าวว่า ดีซวี ที จี ะยังคงให้ความสำ�คัญกับรถบรรทุก
ฟูโซ่ รุ่น FJ2528RMC, TV3340S และ FN2527 ในปี 2565 นี้
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าคุ้มค่าและช่วย
เรือ่ งต้นทุนในการดำ�เนินงาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเดมเลอ
ร์ที่จะมาเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นในปีนี้ ได้แก่ รถเพื่อการพาณิชย์
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกและรถบัส โดย
เน้นที่การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะ
มีการเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยของรถบรรทุก ‘The
new Actros’ ใหม่ ในขณะทีแ่ ชสซี OH1626 จะพร้อมจำ�หน่าย
ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไร รถบรรทุกและรถ สำ�หรับรถบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์
บัสยังคงเป็นหัวใจหลักของระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกและตอบโจทย์ด้านการขนส่งสินค้าให้ไปถึงมือ สำ�หรับบริการหลังการขายนัน้ ดีซวี ที เี น้นย้�ำ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี หากปราศจากรถบรรทุกและรถบัส ลูกค้าเป็นหลัก โดยในปี 2565 จะเปิดบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของโลกจะเกิดปัญหาอย่างไม่ บนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึง Call Center ในปีนี้
ต้อสงสัย สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงการระบาดของ
ปัจจุบัน ดีซีวีทีมีเครือข่ายผู้จำ�หน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ
โควิด-19 ที่ยังคงดำ�เนินต่อไป
ประกอบไปด้วยผูจ้ �ำ หน่ายอย่างเป็นทางการ โดยมีศนู ย์บริการ
“ไม่วา่ จะเป็นบริษทั ขนส่งสินค้าทีข่ นสินค้าจากท่าเรือสำ�คัญ ๆ ฟูโซ่ 16 แห่ง รถบรรทุกเมอร์เซเดส-เบนซ์ 5 แห่ง และรถบัสเม
ของโลกไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต สถานทีก่ อ่ สร้าง และโรงพยาบาล อร์เซเดส-เบนซ์ 5 แห่ง ทั่วประเทศ นอกเหนือจากผู้จำ�หน่าย
ไปจนถึงผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่รับส่งคนไปทำ�งานหรือ อะไหล่แท้ของฟูโซ่ 3 ราย และผูใ้ ห้บริการประกอบตัวถัง 2 ราย
ไปโรงเรียน หรือระบบการจัดการขยะสาธารณะที่ช่วยให้ถนน นอกจากนี้ ดีซีวีทียังวางแผนที่จะขยายเครือข่ายพันธมิตรทาง
และบ้านเมืองของเราสะอาด ดีซวี ที มี งุ่ มัน่ ทำ�งานเพือ่ ขับเคลือ่ น ธุรกิจเพิม่ เติม เพือ่ รองรับเครือข่ายด้านการขายและบริการหลัง
โลกใบนี้ สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของเรา” คุณราล์ฟ เครเมอร์ การขายในภาพรวม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล
ในด้านการตลาด ดีซีวีทีจะขยายช่องทางการสื่อสารให้เข้า
วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าว
ถึงทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าในปัจจุบัน ทั้ง Instagram และ
“ดีซีวีที มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกความเคลื่อนไหวทั่ว LinkedIn เพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
โลก รวมถึงประเทศไทยด้วยรถบรรทุกเดมเลอร์ จากมุมมอง ความร่วมมือต่าง ๆ จากผู้จำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ รวมไป
ของเรา ผู้ที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ คือ ลูกค้าของเรา เพราะเราเชื่อ ถึงเพิม่ การบริการทีม่ งุ่ เน้นความสะดวกให้กบั ลูกค้า ทีส่ นใจใน
อย่างจริงใจว่า ‘ลูกค้าของเราขับเคลื่อนโลก (Our Customers การทดลองขับรถบรรทุกหรือรถบัสฟูโซ่หรือเมอร์เซเดส-เบนซ์
Move the World)’
บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
หรือดีซีวีที เผยถึงแผนกลยุทธ์ธุรกิจสำ�หรับประเทศไทยในปี
2565 ที่พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่รถบรรทุกฟู
โซ่ รวมถึงรถบรรทุกและรถบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์ พร้อมเสริม
ด้วยโปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้านการ
บริการหลังการขายที่เตรียมเปิดตัวสู่ลูกค้าในปี 2565 รวมไป
ถึง update ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในส่วนของทรัคส์ และ บัส ที่
จะทำ�ตลาดในประเทศไทยสำ�หรับปี 2565
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เดินทางด้วยรถบัส Green Bus
เชียงรายสู่เชียงใหม่

ด้วยความอยากสัมผัสกับบรรยากาศการเดินทางด้วยรถบัส
ประจำ�ทาง หลังจากครั้งสุดท้ายที่ได้นั่งรถบัสปรับอากาศนั้น
นานมากเหลือเกิน
มีภาระกิจให้ตอ้ งมาเชียงราย และต้องเดินทางต่อไปเชียงใหม่
จึงประจวบเหมาะที่จะได้นั่งรถบัสที่วิ่งระยะทางไม่ไกลมาก
นัก อีกทั้งเส้นทางยังมีช่วงขึ้นลงเขา ผ่านทิวทัศน์ที่สวยงาม
ทำ�ให้ได้สัมผัสกับคุณภาพของรถที่นั่ง รวมทั้งประสิทธิภาพ
การให้บริการด้วย
ผู้ บ ริ ห ารรถสายของบริ ษั ท เก่ า แก่ ใ นจั ง หวั ด ใหญ่ ข อง
ภาคอิ ส านรายหนึ่ ง เคยบอกให้ ฟั ง ว่ า ผู้ โ ดยสารรถบั ส ใน
ยุ ค นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนรุ่ น ใหม่ การให้ บ ริ ก ารต้ อ งอำ � นวย
ความสะดวกให้เขา เช่นบริการการจองและซื้อตั๋วรถต้องมี
เทคโนโลยีให้สามารถซือ้ ได้งา่ ย สะดวก ไม่ตอ้ งมาซือ้ ทีท่ �ำ การ
หรือสถานี รถที่ให้บริการต้องมีคุณภาพ และที่สำ�คัญต้อง
ตรงต่อเวลา
เมื่ อ เราสอบถามชาวเชี ย งรายถึ ง ข้ อ มู ล การเดิ น ทางจาก
เชียงรายไปเชียงใหม่ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า บัส
เขียวดีที่สุด
การดำ�เนินการผ่านระบบออนไลน์ของ Green Bus เมื่อได้
ทดลองใช้งานพบว่าสะดวก ง่าย ดำ�เนินการไม่กี่ขั้นตอน เรา
ก็ได้ SMS ส่งมาที่โทรศัพท์ โดยใช้เป็นหลักฐานแสดงในการ
ใช้บริการรถได้เลย ซึ่งเป็นส่วนที่เราชื่นชอบ
เที่ยวรถที่เราเลือกเป็นรถโดยสารปรับอากาศที่ทาง Green
Bus ใช้รหัส ม.1 (ก) ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชนิด
พิเศษ ทีน่ ง่ั วีไอพีสามทีน่ งั่ /แถว เนือ่ งด้วยเป็นการบริการระยะ
สั้น และช่วงโควิดจึงไม่มีบริการเสริมอื่นๆ บนรถ

โดยรถเป็ น สแกนเนี ย ความยาว 15 เมตร (ดู จ ากรอย
สติ๊กเกอร์ข้างรถ เป็นรถที่เคยวิ่งประจำ�เส้นทางยาวจาก
ภาคเหนือไปภาคใต้ ปัจจุบันนำ�มาใช้วิ่งเส้นทางเชียงรายเชียงใหม่)
เราขึ้นรถที่สถานีขนส่ง (เดิม) ซึ่งอยู่กลางเมืองเชียงราย นับ
ว่าสะดวกมาก เป็นรถเทีย่ วสุดท้ายของวัน ออกจากเชียงราย
บ่ายสามเศษถึงเชียงใหม่คำ�่ ๆ ช่วงเวลาการเดินทางได้สมั ผัส
กับบรรยากาศแสงสุดท้ายบนภูเขาพอดี บรรยากาศนอก
หน้าต่างสวยงาม
ช่วงล่างของสแกนเนียไม่ทำ�ให้ผิดหวัง นุ่มนวล ตลอดระยะ
การเดินทางไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเขา การเข้าโค้ง ออกโค้ง ใน
ความรู้สึกของผู้โดยสารเป็นไปอย่างนุ่มนวลไม่รู้สึกว่ารถ
เหวี่ยงไปซ้ายขวาตามเส้นทาง ช่วงขึ้นเนินสัมผัสได้ถึงพละ
กำ�ลังของเครื่องยนต์ที่ทำ�หน้าที่ได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องส่ง
พละกำ�ลังพิชติ เนินชันได้อย่างสบายๆ นอกจากความสบาย
เรายังรับรูไ้ ด้ถงึ ความปลอดภัยจากความเสถียรของการเกาะ
ถนนของรถ
แม้ว่าตัวรถนั้นผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วแต่ระบบช่วง
ล่างและเครื่องยนต์ทำ�งานได้ดี จับความรู้สึกจากเราใน
ฐานะที่เป็นผู้โดยสาร เข้าใจว่ารอบการดูแลบำ�รุงรักษาของ
Green Bus จะทำ�อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นรายละเอียด
สำ�คัญสำ�หรับรถที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ที่ผู้
ให้บริการต้องใส่ใจ เพราะถือเป็นลำ�ดับความสำ�คัญสูงสุด
ในการให้บริการเลยทีเดียวในมุมมองของเรา
แน่นอนว่าหากจะต้องเดินทางระหว่างเชียงราย - เชียงใหม่
Green Bus เป็นหนึ่งในทางเลือกที่นับได้ว่าสะดวกสบาย
จริงๆ ดังที่เพื่อนชาวเชียงรายแนะนำ� และสแกนเนีย Long
Bus ก็ไม่ทำ�ให้ผิดหวังเลย
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