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Editor’s Note
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เปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวต่อไป
ต้นปี 2021 หลายคนคงไม่คาดคิดว่ากำ�ลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง
เริ่มปรับตัวได้ โควิดรอบสองกลับมาสร้างผลกระทบอีกครั้ง โชคดี
ที่ภาวะตื่นตระหนกไม่รุนแรงเท่ารอบแรก หลังจากวุ่นวายกันอยู่
ชั่วขณะหนึ่ง ทุกอย่างก็สามารถควบคุมได้
แต่ก็ท�ำ ให้ปลายไตรมาสสี่ของปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาถึงต้นไตรมาส
แรกของปี 2021 ได้รับผลกระทบในหลายภาคส่วน ที่หนักหน่อย
เห็นจะได้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งแต่เดิมก็หนักอยู่แล้ว
ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ Asian Trucker มีโอกาสได้สนทนากับ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในหลายหมวด ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และภาคใต้
แน่นอนว่ามีหลายมุมที่น่าสนใจ แต่โดยสรุปคือ สำ�หรับธุรกิจ
ขนส่งกิจการยังคงเดินหน้าต่อได้ แต่กับบางหมวดอาจจะได้รับ
ผลกระทบบ้างเช่นในหมวดการก่อสร้าง หมวดขนส่งผู้คน แต่ใน
ส่วนของสินค้าอุปโภบริโภคยังคงรักษาสถานะของกิจการได้เป็น
อย่างดี
เรายังมีโอกาสได้สนทนากับผู้ประกอบการรถบัสเจ้าเก่าแก่ของ
อุบลราชธานี ซึ่งได้เห็นว่าผู้ประกอบการรถบัสต้องปรับตัวอย่าง
มาก หากไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสไปต่อเป็นงานหินอย่างมาก
Asian Trucker ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับบรรดาผู้คนในแวดวงขนส่ง
เพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ ที่ต้องปรับตัว
เปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอดและก้าวต่อไปให้ได้เช่นเดียวกัน
ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

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

12 ปี
บริษัทเพชรอินทรี
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คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต จำ�กัด

12 ปีที่ผ่านทุ่มเทพลังทำ�งานให้กับ
บริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด ซึ่ง
เป็นการทำ�งานที่ทางบริษัทเพชรอินทรี
ทรานสปอร์ต มีความสบายใจ ได้รับ
ความมั่นคง พัฒนาเติบโตเคียงคู่กัน
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12 ปี บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต จำ�กัด
12 ปี ของบริษัทเพชรอินทรี ตั้งแต่วันแรกในปี
2552 ก้าวเดินมาจนถึงวันนี้ เสมือนจากเด็กน้อย
เติบโตมาจนเป็นวัยรุ่น วันนี้ร่างกายเข้มแข็ง กล้าม
เนื้อต่างๆ ในร่างกายกำ�ลังมีความพร้อมอย่าง
เต็มที่ คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต จำ�กัดกล่าว
บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต เริ่มต้นก้าวแรกและ
เติบโตเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการได้รับโอกาส
สำ�คัญ นั่นคือการได้รับสัญญาขนส่งคอนกรีตผสม
สำ�เร็จ ให้กับบริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด ในเขต
พื้นที่เชียงใหม่ ลำ�พูน
บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ
ปี 2552 โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นคุณเชิดพงศ์ เริ่มต้นกับ
รถบรรทุก UD 8 คัน ซึ่งคุณเชิดพงศ์ บอกว่าเป็นรถที่
ถูกสร้างมาสำ�หรับงาน Mixer อย่างแท้จริง ทนทาน
สมบุกสมบัน ทุกวันนี้ UD ที่เริ่มต้นมาพร้อมๆ กับบริษัท
ก็ยังคงใช้งานอยู่
บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต เติบโตทุกปี เมื่อบริษัท
ขยายตัวทำ�ให้ต้องจัดหารถเพิ่มเติมเข้ามาในฟลีทของ
เพชรอินทรี ทรานสปอร์ต ฟลีทใหญ่ที่สุดที่สั่งซื้อคือ
Fuso FJ จำ�นวน 40 คัน (ในช่วงราวปี 2558)
ปัจจุบันบริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต มีรถในฟลีท
115 คัน เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งสินค้า คอนกรีตผสม
สำ�เร็จ ให้กับลูกค้าของบริษัท ซึ่งคือบริษัทนครหลวง
คอนกรีต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนหน่วยผลิต
คอนกรีต 12 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ตามจุดสำ�คัญๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน และปทุมธานี
อะไรคือกุญแจสู่ความสำ�เร็จของบริษัทเพชรอินทรี
คุณเชิดพงศ์ กล่าวว่า ต้องสร้างระบบที่ดีมาบริหาร
จัดการ ระบบต้องมาก่อน ต่อจากนั้นสร้างพนักงาน
(คนขับรถ) ให้มีจิตสำ�นึกที่ดี ที่บริษัทเพชรอินทรีใช้แนว
ความคิดแบบตะวันออก คือ นำ�ธรรมะเข้ามาเป็นส่วน
ช่วยในการบริหารจัดการ
ทำ�อย่างไรให้คนขับรับรู้ว่านี่เป็นอาชีพเป็นงานที่ดี เพื่อ
ให้เขาทุ่มเทรับผิดชอบกับงานของตนเอง สิ่งที่บริษัท
เพชรอินทรีท�ำ คือสร้างจิตใจของคนขับให้เข้มแข็ง “เรา
ต้องช่วยเขา ดูแลเขาไม่ให้ไปข้องแวะกับอบายมุข
ต่างๆ ให้อยู่ในศีลห้า เมื่อไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข

หลักสำ�คัญที่ใช้ในการดูแลทีมงานให้มีขีดความ
สามารถ มีประสิทธิภาพในการทำ�งานคือ ไม่ว่าจะ
อย่างไรทุกคนต้องมีความสุขในการทำ�งาน องค์กร
ของบริษัทเพชรอินทรี ให้ก�ำ ลังใจซึ่งกันและกัน ให้
อภัยเมื่อทำ�ผิดพลาด ให้โอกาส ชื่นชมเมื่อทำ�งานได้
สำ�เร็จลุล่วง ให้ความใกล้ชิด ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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คนขับเลิกงานก็มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัว ร่างกายก็จะ
แข็งแรง ตื่นเช้ามาก็สามารถทำ�งานได้ดี แต่ถ้าเขาทำ�ไม่ได้
เช้ามาทำ�งานวันนั้นทั้งวันก็จะมีแต่ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส�ำ คัญ
ถ้าเราสามารถสร้างให้เขาได้ งานของเราก็จะมีปัญหาน้อย”
คุณเชิดพงศ์ กล่าว
“รถของเราร้อยกว่าคันนี้ เราขับคนเดียวไม่ได้ คนขับนั้น
สำ�คัญ เราต้องพึ่งพาเขา เราบอกกับคนขับรถว่า รถเป็น
เหมือนหม้อข้าวหม้อแกงของพวกเรา เป็นผู้มีพระคุณ เราดูแล
รถดี รถก็ดีกับเรา เรามีกินมีใช้เพราะรถ ในขณะเดียวกันเรา
เป็นหัวหน้าเขาสอนงานเขา เราก็ต้องทำ�ตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้
เขาดูด้วย” คุณเชิดพงศ์ กล่าว
ในธุรกิจก่อสร้าง คอนกรีตผสมสำ�เร็จถือเป็นวัตถุดิบที่สำ�คัญ
บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตต้องการผู้ขนส่งมาทำ�หน้าที่ขนส่ง วิ่ง
บริการให้กับลูกค้า สามารถส่งคอนกรีตถึงมือลูกค้าได้ตาม
เป้าหมาย โดยไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีเรื่องร้องเรียน มีปริมาณรถ
เพียงพอในการจัดส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าได้ตามต้องการ
หน้าที่ที่สำ�คัญของบริษัทเพชรอินทรีคือส่งสินค้าตรงตามเวลา
มีรถพร้อมกับความต้องการใช้งาน ที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เมื่อมีการประเมินการ
ทำ�งานจากทางผู้ว่าจ้างคือ บริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด
บริษัทเพชรอินทรีได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด
ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า และ คุณภาพ
ของรถ เครื่องมือที่ใช้ในการทำ�งาน
เมื่อประสิทธิภาพในการทำ�งานถูกรักษาและพัฒนามาโดย
ตลอดจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ความเป็นพันธมิตรและคู่ค้ากัน
ระหว่างบริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด กับ บริษัทเพชร
อินทรี ทรานสปอร์ต จำ�กัด จึงยืนยาวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12
แล้ว
คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า ความสำ�เร็จของบริษัทเพชรอินทรี เกิด
ขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัทเพื่อทำ�สัญญาจ้างงานวิ่งขนส่ง
คอนกรีตมิกซ์ส�ำ เร็จรูปให้กับบริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด
ปีครบรอบ 12 ปี เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด แต่บริษัทเพชรอินทรีก็ยังสามารถปรับตัวรับ
กับสถานการณ์เช่นนี้ได้ คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า เพราะบริษัท
เพชรอินทรี ทำ�ธุรกิจแบบพอเพียง การทำ�งานมุ่งเน้นอยู่กับ
ปัจจุบัน รับผิดชอบปัจจุบันให้ดีที่สุด
ความมั่นคงของบริษัทเพชรอินทรีคือการได้รับโอกาส ได้รับ
ความไว้วางใจ ในการได้ร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
นครหลวง คอนกรีต จำ�กัด ด้วยเหตุนี้หน้าที่ส�ำ คัญของบริษัท

เพชรอินทรี คือรับผิดชอบดำ�เนินการทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย
มาให้สำ�เร็จ โดยทำ�งานอย่างเต็มที่ มีทั้งประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการทำ�งาน รักษามาตรฐานในการทำ�งานไว้สูงสุด
งานขนส่งคอนกรีตมิกซ์สำ�เร็จนั้น แม้จะเป็นการขนส่งที่มี
ระยะทางไม่ไกล แต่เป็นการทำ�งานที่ไม่สามารถวางแผนการ
เดินทางได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะปลายทางในการขนส่งสินค้า
นั้น รับรู้เกือบจะเป็นวันต่อวัน จุดหมายปลายทางเปลี่ยน
ตลอด เส้นทางที่เข้าสู่ site งานของลูกค้า ส่วนมากไม่ได้เป็น
ถนนดำ�ราบเรียบ เหล่านี้ทำ�ให้ทีมงานต้องมีสติและสมาธิอยู่
กับงานในแต่ละวันอย่างเต็มร้อย
12 ปีที่ดำ�เนินกิจการมา บริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต มี
ลูกค้าเพียงรายเดียวคือ บริษัทนครหลวง คอนกรีต จำ�กัด
12 ปีที่ผ่านมาทุ่มเทพลังทำ�งานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการทำ�งาน
ที่ทางบริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต มีความสบายใจ ได้
รับความมั่นคง พัฒนาเติบโตเคียงคู่กับบริษัทนครหลวง
คอนกรีต จำ�กัด
สำ�หรับทีมงานของบริษัทเพชรอินทรี ทรานสปอร์ต
คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า หลักสำ�คัญที่ใช้ในการดูแลทีมงานให้มี
ขีดความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทำ�งานคือ ไม่ว่าจะ
อย่างไรทุกคนต้องมีความสุขในการทำ�งาน องค์กรของบริษัท
เพชรอินทรี ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยเมื่อทำ�ผิดพลาด
ให้โอกาส ชื่นชมเมื่อทำ�งานได้สำ�เร็จลุล่วง ให้ความใกล้ชิด
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
รถบรรทุกที่บริษัทเพชรอินทรีใช้ในการขนส่งนอกจาก
แสดงออกว่าเป็นของบริษัทเพชรอินทรีแล้ว ยังแสดงออกถึง
ความเป็นแบรนด์ของอินทรี คอนกรีตด้วย เพราะฉะนั้นรถจะ
ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมเสมอ เวลา
ที่รถวิ่งไปส่งสินค้า ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง เพราะรถ
สะท้อนความเป็นอินทรี คอนกรีตอยู่ด้วย
คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า ระหว่างบริษัทเพชรอินทรี กับ บริษัท
นครหลวง คอนกรีต จำ�กัด เป็นความผูกพัน เป็นความเชื่อมั่น
ที่มีต่อกัน ตลอด 12 ปีที่ผ่านมาหน้าที่ที่สำ�คัญของบริษัทเพชร
อินทรีคือสนับสนุนให้การดำ�เนินการของนครหลวง คอนกรีต
สำ�เร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายมา
และจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป
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บางพลีใหญ่
ขนส่ง
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คุณสุวิทย์ ดุรงค์พันธ์

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บางพลีใหญ่ ขนส่ง

ผู้คนในแวดวงขนส่ง มักจะเข้าใจว่า
บริษทั ของคุณสุวทิ ย์มชี อื่ ว่าพรโสภา
เพราะรถของบางพลีใหญ่ขนส่งจะ
ติ ด ชื่ อ บริ ษั ท ไว้ ที่ ป ระตู ร ถทั้ ง สอง
ข้าง แต่บริเวณหัวรถตรงปีกหมวก
บังลมว่าจะติดสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ว่า
“พรโสภา”
คุ ณ สุ วิ ท ย์ อ ธิ บ ายให้ ฟั ง ว่ า พร
โสภาคื อ “พรของแม่ ” คุ ณ แม่
ของคุ ณ สุ วิ ท ย์ มี ชื่ อ ว่ า โสภา เพื่ อ
ความเป็ น สิ ริ ม งคลในการทำ � งาน
คุณสุวิทย์จึงนำ�ชื่อของแม่มาติดไว้ที่
รถทุกคัน พรโสภาในความหมายทีแ่ ท้
จริงคือ พรของแม่นนั่ เอง พรโสภาถูก
ติดรถไว้ตั้งแต่เริ่มทำ�ธุรกิจในยุคแรก
เริ่ม
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บางพลีใหญ่ ขนส่ง
ผลสำ�เร็จระยะยาว สำ�คัญกว่าผลสำ�เร็จระยะสั้น
เติ บ โตมาอย่ า งมั่ น คง เราอาจกล่ า วคำ � นี้ ไ ด้ สำ � หรั บ
บางพลีใหญ่ ขนส่ง ของคุณสุวิทย์ ดุรงค์พันธ์ ผู้บริหาร
และผู้ก่อตั้ง
ก่อนหน้าที่เราจะมาเยือนบางพลีใหญ่ ขนส่ง K-MAN
Auto Service เพิ่งส่งมอบรถหัวลาก MAN จำ�นวนห้า
คันให้กบั บางพลีใหญ่ ขนส่ง เพือ่ ใช้งานขับเคลือ่ นกิจการ
เป็นเวลาสามสิบกว่าปีแล้วที่คุณสุวิทย์คลุกคลีอยู่ใน
แวดวงขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
การนำ�เข้าส่งออก ที่ท�ำ มาตั้งแต่แรกเริ่ม
คุณสุวิทย์ ย้อนความให้ฟังว่า ในยุคแรกที่ทำ�นั้นใช้รถ
หกล้อ สิบล้อ เพราะสินค้าทีจ่ ะส่งออกในสมัยนัน้ รับจาก
ต้นทางทีบ่ ริษทั ของลูกค้า จากนัน้ จึงวิง่ ไปบรรจุตทู้ ที่ า่ เรือ
ไม่ได้บรรจุตเู้ รียบร้อยตัง้ แต่ตน้ ทางก่อนไปท่าเรือเหมือน
ในยุคนี้ การขนส่งพัฒนามาตามลำ�ดับ พร้อมๆ กับการ
เติบโตของบริษัทบางพลีใหญ่ ขนส่ง จากรถหกล้อ สิบ
ล้อ มาสู่รถหัวลาก พร้อมหาง เพื่อลากตู้สินค้าของลูกค้า
ผูค้ นในแวดวงขนส่ง มักจะเข้าใจว่าบริษทั ของคุณสุวทิ ย์
มีชื่อว่าพรโสภา เพราะรถของบางพลีใหญ่ ขนส่งจะติด
ชื่อบริษัทไว้ที่ประตูรถทั้งสองข้าง แต่บริเวณหัวรถตรง
ปีกหมวกบังลมว่าจะติดสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ว่า “พรโสภา”
คุณสุวิทย์อธิบายให้ฟังว่า “พรโสภา” คือพรของแม่ คุณ
แม่ของคุณสุวทิ ย์มชี อื่ ว่าโสภา เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลใน
การทำ�งาน คุณสุวิทย์จึงนำ�ชื่อของแม่มาติดไว้ที่รถทุก
คัน พรโสภาในความหมายทีแ่ ท้จริงคือ พรของแม่นนั่ เอง
“พรโสภา” ถูกติดรถไว้ตั้งแต่เริ่มทำ�ธุรกิจในยุคแรกเริ่ม
แน่นอนคำ�ถามทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจแทบจะทุกหมวดน่าจะ
ต้องโดนถาม สถานการณ์โดยรวมของธุรกิจ ในท่ามกลาง
สถานการณ์วิกฤตโควิด
คุณสุวิทย์บอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตที่ท�ำ
ธุรกิจ ทุกๆ สิบปีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเสมอ “สำ�หรับ

บางพลีใหญ่ ขนส่ง จะเรียกว่าเป็นโชคดีก็ได้ ทุกครั้งที่
วิกฤตมา เราผ่อนหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นการลงทุนของเราหมดพอดี
แทบจะทุกครั้ง” สำ�หรับวิกฤตในรอบนี้คุณสุวิทย์บอกว่า
ผ่อนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของบางพลีใหญ่ ขนส่งหมด
พอดี ทำ�ให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้ยังคงเดิน
หน้าต่อไปได้
นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง แต่สิ่งที่ท�ำ ให้บางพลีใหญ่ ขนส่ง
สามารถเติบโตมาอย่างต่อเนือ่ งนัน้ ทีส่ �ำ คัญคือมาตรฐาน
งานบริ ก ารที่ บ างพลี ใ หญ่ ขนส่ ง มี ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง
คุณสุวิทย์ให้ความสำ�คัญและรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่
ดำ�เนินกิจการด้านการขนส่งภายใต้ชอื่ บางพลีใหญ่ ขนส่ง
ลูกค้าสามร้อยกว่ารายที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้
บริการ เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี ที่สำ�คัญลูกค้าเก่าที่
ทำ�งานร่วมกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก็ยังคงอยู่
ผลสำ�เร็จระยะยาวสำ�คัญกว่าผลสำ�เร็จระยะสั้น
เมื่ อ มองถึ ง เป้ า หมายระยะยาวคื อ การเติ บ โตอย่ า ง
ยั่งยืน การเลือกรับงานของบางพลีใหญ่ ขนส่งจึงมองที่
ประสิทธิผล คุณภาพ ไม่ใช่จ�ำ นวนเงิน นัน่ คือบางพลีใหญ่
ขนส่ง มีมาตรฐานเรื่องราคาชัดเจนในการวิ่งงาน ไม่ลง
ไปเล่นเรื่องราคาเพื่อที่จะให้ได้งานมา ลูกค้าของบางพลี
ใหญ่ ขนส่ง ได้รับการบริการตามคิวที่จองเข้ามา ไม่มี
เลือกว่าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเสมอภาค
ไม่มนี โยบายทีจ่ ะกวาดรับงานทุกอย่างทีเ่ ข้ามาเพือ่ ทำ�ตัว
เลขอย่างเด็ดขาด เพราะคุณสุวิทย์มองว่าการทำ�เช่นนั้น
ไม่ส่งผลดีในระยะยาว
หลังจากย้ายที่ตั้งมาหลายที่ ในที่สุดบางพลีใหญ่ ขนส่ง
ก็สร้างสำ�นักงานถาวรบนพืน้ ทีส่ ามสิบกว่าไร่ ไม่ไกลจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ แม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดจะยังไม่สมบูรณ์
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหลือการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
เท่านั้น ลานจอดรถขนาดใหญ่พอท่ี่จะรองรับรถทั้งหมด
ของบางพลีใหญ่ ขนส่ง โรงซ่อมบำ�รุงทั้งฝั่งเครื่องยนต์
และฝั่งตัวถัง คลังอะไหล่ จัดวางอย่างเป็นระบบ อาคาร
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สวัสดิการที่พักสำ�หรับพนักงานขับรถ
สองหลัง
การลงทุนสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงความมีมาตรฐาน
ของบางพลีใหญ่ ขนส่ง ในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น คุ ณ สุ วิ ท ย์ ใ ห้
ความส�ำคัญกับพนักงานขับรถ เพราะ
ถือเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการด�ำเนิน
กิจการ อาคารที่พักที่ลงทุนหลายล้าน
บาท เพื่อให้ทีมคนขับรถได้พักอาศัย
โดยจ่ า ยแต่ เ พี ย งค่ า บ�ำรุ ง รั ก ษาส่ ว น
กลางเดือนละพันกว่าบาท น�้ำ ไฟ จ่าย
ตามการใช้จริง เพือ่ ทีจ่ ะให้คนขับมีเวลา
พักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ขับรถกลับมาจากการวิ่งงานแต่ละวัน
จอดรถเสร็จ สามารถเดินเข้าที่พักได้
เลย เมื่ อ คนขั บ พั ก ผ่ อ นได้ เ ต็ ม ที่ ก าร
ท�ำงานก็มีประสิทธิภาพ
นอกไปจากนั้นบางพลีใหญ่ ขนส่ง ยัง
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เครื่ อ งมื อ ในการ
ทำ�งานคือรถ ในฟลีทของบางพลีใหญ่
มีทั้งรถญี่ปุ่นและยุโรป ทั้งหมดเป็นรถ
ใหม่มือหนึ่ง มีอายุการใช้งานที่ชัดเจน
ครบกำ � หนดเวลาเปลี่ ย นรถเก่ า ออก
ทดแทนเข้ า มาด้ ว ยรถใหม่ เหตุ ผ ล
สำ�คัญคือคนขับ บางพลีใหญ่ ขนส่ง
ดู แ ลคนขั บ เสมื อ นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัว เมื่อรถมีคุณภาพ คนขับไม่
เหนื่อยมาก การขับขี่ก็มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย สินค้าของลูกค้าถึงที่หมาย
ตามกำ�หนดเวลา ผู้ร่วมใช้ท้องถนนก็
ปลอดภัย ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด
แน่นอนว่าการใช้เครื่องมือมีคุณภาพ
ราคาของบางพลีใหญ่ ขนส่งอาจสูง
กว่าเจ้าอื่นๆ แต่ก็มีลูกค้าที่ยอมจ่าย
เหตุผลสำ�คัญคือ เครื่องมือที่ดี คนขับที่
ดี มาตรฐานงานที่ดี ทำ�ให้เกิดความน่า
เชื่อถือ ดีกว่าเลือกถูกแต่ต้องกังวลว่า
สินค้าจะถึงปลายทางแบบไหน อย่างไร
“เราบอกลูกค้าถึงเหตุผลที่ราคาของ
บางพลีสูงกว่าคนอื่น” คุณสุวิทย์กล่าว
“เราใช้รถดี คนขับเราไม่เหนื่อยในการ
เดินทาง คุณภาพในการขับรถเขาก็ดี

คุณสุวิทย์กล่าวว่า การเลือกใช้ เอ็ม เอ เอ็น ไม่ใช่
เหตุผลที่ว่ารถดีอย่างเดียว เรื่องคุณภาพรถของ
เยอรมันเป็นสิ่งที่การันตีได้อยู่แล้ว แต่ทว่าที่สำ�คัญ
คืองานบริการ ใครเป็นคนขายรถให้ ใครจะเป็นคน
คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถ รายละเอียด
ตรงจุดนี้สำ�คัญมาก เอ็ม เอ เอ็น ตั้งแต่ชุดแรก
จนถึงชุดปัจจุบันที่ซื้อเพิ่มของบางพลีใหญ่ ได้
รับการดูแลจาก K - MAN Auto Sevice อย่าง
ดี ทำ�ให้บางพลีใหญ่สามารถทุ่มเทสมาธิไปกับการ
บริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาพะวงเรื่อง
การดูแลรถ
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สินค้าที่ขนส่งก็มีความปลอดภัยสูงใน
การไปถึงที่หมาย”
รถนั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ
สำ � หรั บ บริ ษั ท ขนส่ ง ล่ า สุ ด ก่ อ นพบ
กัน บางพลีใหญ่ ขนส่งเพิ่งรับมอบรถ
หัวลากแบรนด์ เอ็ม เอ เอ็น โดยมี K MAN Auto service ตัวแทนจำ�หน่าย
รถหัวลาก เอ็ม เอ เอ็น ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งจาก เอ็ม เอ เอ็น จากเยอรมันอย่าง
เป็นทางการ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มี
เอ็ม เอ เอ็น สีฟา้ สดใสห้าคันเข้าประจำ�
การ ทำ�งานให้กับบางพลีใหญ่ ขนส่ง
ซึ่งมาตรฐานของเอ็ม เอ เอ็น เป็นที่
น่าพอใจอย่างยิ่ง มาในปีนี้จึงซื้อเพิ่ม
เข้าฟลีทอีกห้าคัน เพื่อเสริมศักยภาพ
ในการทำ�งานวิ่งงานให้กับลูกค้าของ
บางพลีใหญ่ ขนส่ง
คุ ณ สุ วิ ท ย์ ก ล่ า วว่ า การเลื อ กใช้
เอ็ม เอ เอ็น ไม่ใช่เหตุผลที่ว่ารถดีอย่าง
เดียว เรื่องคุณภาพรถของเยอรมันเป็น
สิ่งที่การันตีได้อยู่แล้ว แต่ทว่าที่ส�ำ คัญ
คืองานบริการ ใครเป็นคนขายรถให้ ใคร
จะเป็นคนคอยดูแลตลอดอายุการใช้
งานของรถ รายละเอียดตรงจุดนีส้ �ำ คัญ
มาก เอ็ม เอ เอ็น ชุดแรกของบางพลี
ใหญ่ ได้ รั บ การดู แ ลจาก K - MAN
Auto Sevice อย่างดี ทำ�ให้บางพลีใหญ่
ขนส่ ง สามารถทุ่ม เทสมาธิไ ปกับการ
บริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้อง
มาพะวงเรื่องการดูแลรถ
แม้ ว่ า จะมี ร าคาสู ง กว่ า รถญี่ ปุ่ น แต่
คุ้ ม ค่ า กว่ า เมื่ อ ใช้ ง าน ทั้ ง ค่ า บำ � รุ ง
รักษา คุณภาพ ความปลอดภัย ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ ไปวิ่ ง งานให้ กั บ ลู ก ค้ า
บางพลีใหญ่ ขนส่ง มีลูกค้าเป็นบริษัท
มหาชน และบริษัทขนาดใหญ่หลาย
บริษทั ด้วยเหตุนกี้ ารสร้างมาตรฐานใน
การทำ�งานทัง้ เรือ่ งของทรัพยากรบุคคล
และเครื่องมือในการทำ�งาน จึงมีความ
สำ�คัญ เพราะรถเมื่อไปวิ่งขนส่งสินค้า
ให้ลูกค้าถือเป็นภาพลักษณ์ส่วนหนึ่ง
ของลูกค้าด้วยเช่นกัน

โตไปด้วยกัน
รูปแบบการวิ่งงานและการแบ่งปันผล
ประโยชน์ระหว่างบางพลีใหญ่ ขนส่ง
กั บ คนขั บ รถ คุ ณ สุ วิ ท ย์ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า
ปั จ จุ บั น การท�ำงานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ กั บ บ ริ ษั ท คื อ
บางพลีใหญ่แบ่ง 45% จากราคางานที่
รั บ มาแต่ ล ะงานให้ กั บ คนขั บ ไปเลย
น�้ำมันเป็นของคนขับรถ มีข้อแม้ว่าคน
ขับต้องเติมน�้ำมันกับบริษัท ในแต่ละ
เดือนบริษัทจะหักค่าน�้ำมันในการวิ่ง
งานออกจากส่วนแบ่งแต่ละงานที่คน
ขับได้รับไป
แรกเริ่ ม ที่ น�ำแนวความคิ ด นี้ ม าใช้
คนขับไม่คุ้นชินและมีต่อต้านอยู่บ้าง
แต่เมื่อได้ลอง เริ่มต้นจากความสมัคร
ใจผสมผสานรูปแบบใหม่กับรูปแบบ
เดิม ในท้ายที่สุดระบบใหม่แสดงผลให้
เห็นว่ามีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์
กับคนขับมากกว่าเดิม ท�ำให้ในท้าย
ทีส่ ดุ แล้วระบบการแบ่งปันค่าตอบแทน
ของบางพลีใหญ่ ขนส่งจึงเป็นการแบ่ง
สัดส่วนของค่าจ้างการขนส่งให้กับคน
ขับ 45% น�้ำมันเป็นของคนขับ เป็น
มาตรฐานในการท�ำงาน
ระบบนี้ ส ร้ า งวิ นั ย การขั บ รถขึ้ น โดย
ปริยาย เพราะคนขับต้องการให้เกิดการ
ประหยั ด สู ง สุ ด เพื่ อ เหลื อ ส่ ว นต่ า ง
ค่าน�้ำมันกลับคืนสู่กระเป๋า เมื่อรถขับ
โดยไม่ใช้ความเร็วเกินความจ�ำเป็น จึง
น�ำมาสูค่ วามปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุบน
ท้องถนน ทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั้ บริษทั ตัวคน
ขับ และส่วนรวมคือประชาชนผู้ใช้ท้อง
ถนน
วันนีบ้ างพลีใหญ่ถอื ได้วา่ ยืนอยูใ่ นจุดที่
มั่นคง และยังรักษาอัตราการเติบโตได้
อย่างสม�่ำเสมอ อย่างเช่นที่คุณสุวิทย์
กล่าว ความส�ำเร็จระยะยาวส�ำคัญกว่า
ความส�ำเร็จระยะสั้น

ขนส่งแดนใต้
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การมีเครื่องมือทำ�งานที่มีคุณภาพอยู่ในบริษัท ให้ประโยชน์หลายด้าน รถสแกนเนียทำ�ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ประหยัดขึ้น รถยุโรปรอบการบำ�รุงรักษายาวนานกว่า คุณธนูยังกล่าวว่า ลูกค้าเห็นรถของถนอมก็มีความ
ไว้วางใจในการมอบหมายให้ขนส่งสินค้า เวลาถนอมจะรับงานจากลูกค้าใหม่ก็ได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น แต่
แน่นอนว่างานบริการที่ทำ�ดีมาแต่เดิมก็ต้องรักษาไว้ เครื่องมือที่ดีมาเติมทำ�ให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีเพิ่มขึ้นไปอีก

ธนู หมายแร่
กรรมการผู้จัดการ

เรื่องชวนหัวที่สุดในการสนทนาที่คุณธนู หมายแร่
เจ้าของบริษัทถนอม ทรานสปอร์ต เล่าให้ฟัง เมื่อ
ครั้งที่เราแวะไปเยือน คือ ในช่วงเริ่มต้นกิจการใน
ยุคแรกนั้น ยังใช้รถมือสอง รถบรรทุกเก่าอยู่ มี
ทั้งที่สภาพดีและสภาพที่สมบุกสมบันจากการใช้
งาน มีอยู่วันหนึ่งแวะไปหาลูกน้องที่บริษัทแห่งหนึ่ง
บริเวณลานจอดรถ ขณะกำ�ลังมองหาคนขับของ
ตัวเองอยู่แถวลานจอดรับสินค้า ผู้ว่าจ้างผ่านมา
พอดี เห็นรถของถนอมเข้า ก็กล่าวกับผู้คนที่ยืน
อยู่แถวนั้นทำ�นองว่าไอรถโกโรโกโสคันนี้ของใคร
ยังวิ่งได้อยู่อีกหรือ คุณธนูยืนอยู่แถวนั้นได้ยินเข้า
พอดี รถคันนั้นตัวเองเป็นเจ้าของ ได้ยินแล้วสะดุ้ง
ตกใจรถเรานี่นา คุณธนูเล่าพร้อมหัวเราะ
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นับแต่นั้นมารถของบริษัทถนอมก็ปรับปรุง เริ่ม
เติมรถใหม่เข้าสู่ฟลีท เพราะเห็นความสำ�คัญ
ของยานพาหนะที่น�ำ มาวิ่งงาน รถที่มีคุณภาพ
นั้นสำ�คัญ นอกจากเรื่องของความปลอดภัย
แล้ว ยังเป็นเรือ่ งของภาพลักษณ์องค์กรทัง้ ของ
บริษัทถนอม และบริษัทลูกค้าที่บริษัทถนอม
ไปรับวิ่งขนส่งสินค้าให้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณธนู
ให้ความสำ�คัญเสมอมาในการดำ�เนินกิจการ
รับจ้างขนส่งสินค้า

นี้สองคันแรกที่เริ่มวิ่งงานนั้น คนขับยังต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับรถใหม่
อยู่ จากเดิมที่คุ้นชินกับการขับรถญี่ปุ่นเกียร์ธรรมดา มาสู่เกียร์ออโต้ใน
รถสแกนเนีย รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวก
สบายให้กับคนขับรถ (เมื่อปลายเดือนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมา สแกนเนีย
ส่งมอบ P360 อีกสามคันให้กับบริษัทถนอม ทรานสปอร์ต)

ตลอดหนึ่งชั่วโมงของการสนทนา แม้ว่า
เรื่องราวจะกระโดดไปมา ย้อนไปอดีตบ้าง วน
กลับมาที่ปัจจุบันบ้าง แต่ทุกจุดที่การสนทนา
นำ�ไป ก็มีแง่มุมที่น่าสนใจให้ได้จดเก็บไว้มา
เล่าสู่กันฟัง

กับการบริหารงานเรื่องรถ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำ�ให้ท�ำ งานได้ง่าย
ขึ้น เมื่อก่อนปล่อยรถออกไปแล้ว รถวิ่งอยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้เลย มีบางครั้ง
เพื่อนฝูงผ่านไปเจอ โทรมาบอก เห็นรถไปจอดอยู่นานแล้ว ไปจอดทำ�
อะไรตรงนั้น ตัวเจ้าของรถเองไม่รู้เลย นึกว่ารถวิ่งงานอยู่ พอมี GPS มา
หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเลย

Asian Trucker แวะลงมาภาคใต้ ได้มีโอกาส
สนทนากับเจ้าของกิจการหลายท่าน ซึ่ง
แต่ละคนก็บุกเบิกกิจการของตนเองมาตาม
แนวทาง วิถีทางของตนเอง บุคคลิกของผู้คน
ทางภาคใต้แตกต่างจากภาคอิสานที่เราแวะ
เป็นเยือนมาบ่อยครั้ง แต่ทุกบริษัทที่เติบโต
จากอดีตมาจนปัจจุบัน จะมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยง
เข้าหากันได้ นั่นคือ ทุกคนดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ระมัดระวัง ให้ความสำ�คัญกับมาตรฐานในการ
ทำ�งานอย่างสูง เพราะเชื่อมั่นว่าคุณภาพใน
การทำ�งานให้ลูกค้านั้นสำ�คัญ

ปัจจุบันบริษัทถนอม รับวิ่งขนส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทใหญ่ทั้งของคนไทย
และบริษัทข้ามชาติหลายบริษัท โดยเฉพาะน�้ำยางเป็นวัตถุดิบหลัก
ที่ทางบริษัทถนอมขนส่งให้กับลูกค้าอยู่ ในอดีตบริษัทถนอมเคยรับ
ขนส่งน�้ำมันปาล์มมาก่อน แต่ปัจจุบันในหมวดน�้ำมันปาล์มมีอยู่ใน
รายการขนส่งไม่มากนัก คุณธนูกล่าวว่าน�้ำมันปาล์มนั้นแข่งขันเรื่อง
ราคาในการขนส่งกันสูง ไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะไปแข่งขันเพื่อให้ได้งานมา

คุณธนูคลุกคลีกอยู่กับแวดวงขนส่งมาสามสิบ
กว่าปีแล้ว เริม่ ตัง้ แต่ขบั รถเอง วิง่ หางานเอง
ตั้งแต่ท�ำ งานร่วมกับพี่ชาย จนกระทั่งมา
เปิดกิจการเป็นของตนเอง กับบริษัทถนอม
ทรานสปอร์ต สร้างกิจการจากรถบรรทุกเก่า
มือสอง จากรถสองคัน ก้าวสู่รถใหม่ทั้งฟลีท
ปรับตัวตามสถานการณ์รอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม จนกระทั่งปัจจุบันรถในฟลีทที่ใช้ขับ
เคลื่อนธุรกิจอยู่มีทั้งหมดสิบสามคัน ผสม
ผสานระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป
กับรถยุโรปนั้นบริษัทถนอม ทรานสปอร์ต เพิ่ง
จัดเข้าฟลีท โดยเลือกใช้สแกนเนีย P360 (สอง
คันแรกรับมอบไปเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปี
2020) ซึ่งคุณธนูบอกว่าประทับใจในคุณภาพ
ของสแกนเนียเป็นอย่างมาก เริ่มจากอัตรา
การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงที่ท�ำ ได้จริง จาก
การการันตีของทีมงานสแกนเนีย แม้ว่าตอน

คุณธนูบอกว่าสมัยที่ยังขับเองเมื่อก่อนนั้น ถนนจากภาคใต้ขึ้นกรุงเทพฯ
ไม่ได้สะดวกสบายเช่นนี้ แต่ในสมัยนั้นก็สนุกมาก ผู้คนบนท้องถนนไม่
ได้ขับรถน่ากลัวเช่นทุกวันนี้

คุณธนูกล่าวว่า ปริมาณรถที่มีอยู่ตอนนี้นับได้ว่ากำ�ลังพอดี เคยขยายไป
มากกว่านี้แล้วไม่ไหว ต้องทุ่มเทพลังในการบริหารจัดการเยอะ จำ�นวน
รถสิบกว่าคันในตอนนี้กำ�ลังพอเหมาะ ถึงยุ่งก็ไม่ยุ่งมาก สัดส่วนของ
ญี่ปุ่นกับยุโรปก็กำ�ลังดี ในอนาคตถ้าสแกนเนียที่เพิ่งเริ่มนำ�เข้ามาใช้งาน
ให้ผลลัพธ์ที่ดี หากมีการปลดรถญี่ปุ่นเมื่อครบอายุการใช้งานออกก็อาจ
จะปรับเป็นรถยุโรปทดแทน
เราถามถึงความยากง่ายในสายอาชีพธุรกิจขนส่งที่ทำ�อยู่นี้คืออะไร
สำ�หรับคุณธนู “โดยส่วนตัวผมว่ามันท้าทายดี มันมีปัญหาให้แก้ไขอยู่
เรื่อย สนุกกับมัน มีความสุขทุกวันที่ได้ทำ�งาน” คุณธนูกล่าว
ปัจจุบันไม่เพียงแต่วิ่งงานของตนเองเท่านั้น รถของบริษัทถนอมยังช่วย
วิ่งงานให้บริษัทเพื่อนๆ ที่เป็นพันธมิตรกันด้วย เช่นเดียวกันงานของทาง
บริษัทถนอมบางครั้งก็มีรถของเพื่อนมาวิ่งให้ด้วย การดำ�เนิธุรกิจที่มีการ
รวมกลุ่มกันเฉกเช่นนี้ทำ�ให้ไม่ต้องเพิ่มรถมากเกินความจำ�เป็น เพราะ
งานบางงานนั้นไม่ได้ผูกกันยาว เวลางานหมดแต่รถยังต้องผ่อนโดยไม่
ได้วิ่งงานนั้นไม่ใช่เรื่องสนุก การแชร์รถที่มีอยู่ช่วยงานกันจึงเป็นระบบ
ที่ดี แต่ก็ต้องดูพันธมิตรที่มาทำ�งานด้วยว่ามีรูปแบบการทำ�งานเป็น
อย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่ สามารถพูดคุยกันได้หรือไม่
ทุกวันนี้สินค้าหลักอย่างน�้ำยางและกาว แท๊งค์ของบริษัทถนอมสามารถ
ใช้วิ่งงานได้สองประเภท ช่วยในเรื่องต้นทุนได้ ไม่ต้องลงแท๊งค์สองแบบ
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คนขับเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญสำ�หรับธุรกิจขนส่ง คุณธนูกล่าวว่า ถึงแม้ว่า
ตนเองจะเข้าใจธรรมชาติคนขับรถทุกอย่าง เพราะเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้าง
ตัวจากการเป็นคนขับมาก่อน การบริหารจัดการคนขับรถนับเป็นปัญหา
ที่ปวดหัวที่สุด “ถ้าเป็นไปได้ผมอยากมีคอมพิวเตอร์มาขับรถ กดปุ่ม
เสร็จรถวิ่งไปส่งสินค้าให้เรา” คุณธนูกล่าวพร้อมหัวเราะ เมื่อเราถามถึง
การบริหารจัดการเรื่องคนขับรถ
“บริษัทถนอม ขนส่งสินค้า ต้องทำ�ให้ลูกค้าไว้วางใจ เวลาที่ไปวิ่งงานให้
กับบริษัทที่มีมาตรฐานสูง เราก็ต้องขยับมาตรฐานของเราให้สูงตามไป
ด้วย” คุณธนูเปิดเผยว่า “รถสแกนเนียไปวิ่งงานให้ลูกค้า เวลาที่ลูกค้า
เห็นเครื่องมือทำ�งานดีมีมาตรฐานสูง ลูกค้าเขาก็สบายใจ มันมีผลกับ
การได้รับงานด้วยเช่นกันแม้ว่าจะต้องดูเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วยก็ตาม
ยิ่งพอเป็นบริษัทต่างชาติเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือสำ�คัญมาก” คุณธนู
กล่าว
เมื่อรถที่ใช้งานในฟลีท ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่น เป็นรถใหม่โอกาส
ที่จะเกิดปัญหาก็น้อย คุณธนูอยู่ในแวดวงนี้มานาน เวลาคนขับทำ�อะไร
ก็จะรู้ทัน การบริหารทีมคนขับใช้หลักการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ในส่วน
ของลูกค้านั้น ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทัน
ท่วงที แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ฉับไว ไม่ปล่อยปัญหาให้ค้างคา
“ผมอาจจะมีโชคอยู่ด้วยนะ เวลาทำ�งาน ทุกทีเวลาลูกค้าโทรมาจะใช้
รถ รถเรามีพร้อมอยู่ตลอด บางครั้งเขาโทรไปที่อื่นแล้วไม่ได้ โทรมาที่เรา
เรามีให้ตลอด” คุณธนูกล่าว

บริษัทถนอม รักษามาตรฐานในการทำ�งาน
อย่างไร คุณธนูกล่าวว่า เบื้องต้นเข้มงวดกับ
คนขับเรื่องการดูแลรถ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมรับงานอยู่เสมอ เพราะกับ
บริษัทที่เป็นแบรนด์ต่างชาตินั้นเข้มงวดมาก
เรื่องรถที่จะเข้าไปในโรงงาน หากผิดพลาด
อะไรขึ้นมาต้องสูญเสียงานเพราะอุปกรณ์ไม่ได้
มาตรฐานไม่คุ้มค่าเลย
รักษาเวลาที่ใช้ในการขนส่ง คุณธนูกล่าวว่า
บอกลูกน้องที่เป็นทีมคนขับเสมอว่า ง่วงจอด
นอนไม่เป็นไร แต่ต้องโทรแจ้งบริษัทด้วย เพื่อ
จะได้วางแผนในการตอบคำ�ถามกับลูกค้าใน
กรณีที่รถไปถึงล่าช้า มารยาทของคนขับรถ
สำ�คัญ คุณธนูกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า “คนขับ
รถชาวใต้โดยบุคคลิกก็จะพูดเสียงดังบ้าง แต่
จริงๆ แล้วไม่มีอะไร”

สถานะของบริษัทถนอม ทรานสปอร์ตในวันนี้ ค่อนข้างจะมั่นคง แต่ก็
อย่างที่คุณธนูกล่าว ถ้ายังดำ�เนินธุรกิจอยู่ ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้อง
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การตัดสินใจเติมรถสแกนเนียเข้าสู่ฟลีท
นับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำ�คัญของบริษัทถนอม ทรานสปอร์ต
การมีเครื่องมือการทำ�งานที่มีคุณภาพอยู่ในบริษัท ให้ประโยชน์หลาย
ด้าน รถสแกนเนียทำ�ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประหยัดขึ้น
รถยุโรปรอบการบำ�รุงรักษายาวนานกว่า คุณธนูยังกล่าวว่า ลูกค้าเห็น
รถของถนอมก็มีความไว้วางใจในการมอบหมายให้ขนส่งสินค้า เวลา
ถนอมจะรับงานจากลูกค้าใหม่ก็ได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น แต่
แน่นอนว่างานบริการที่ทำ�ดีมาแต่เดิมก็ต้องรักษาไว้ เครื่องมือที่ดีมา
เติมทำ�ให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีเพิ่มขึ้นไปอีก

ขนส่งแดนใต้
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เมื่อเราถามถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของส.แม่ขรี คุณเสาวณีย์ตอบแทบจะทันทีว่า งานบริการและ
รถ โดยเฉพาะรถ รถของ ส.แม่ขรี ไม่มีรถเก่า เรื่องรถเสียกลางทางไม่มี แต่ถ้าเกิดปัญหาเรา
ส่งรถไปเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที ไม่ต้องรอ เรื่องเครื่องมือในการทำ�งานเป็นสิ่งที่ ส.แม่ขรีให้ความ
สำ�คัญ “เรื่องงาน เรารับปากลูกค้าแล้ว เราต้องทำ�ให้ได้ตามที่สัญญากันไว้”

ส.แม่ขรี โลจิสติกส์ จำ�กัด
สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าหมวดอิเลคทรอนิคส์ที่เดินทางข้ามจาก
มาเลเซียผ่านไทยไปจีน และจากจีนผ่านไปมาเลเซียทางถนน โดยตู้
คอนเทนเนอร์นั้น นับได้ว่าเป็นช่องทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด และเป็นรูปแบบการชนส่งที่ทำ�งานร่วมกันระหว่างบริษัทขนส่ง
ของอาเซียนร่วมกับจีนในการส่งต่อตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าจาก
ต้นทางไปยังปลายทาง
ที่อำ�เภอหาดใหญ่วันนั้น อากาศยามบ่ายไม่ร้อนเกินไปนัก ศาลา
ไม้หลังเล็กที่วางตัวอยู่หน้าบ้านของคุณอลงกรณ์ วงษ์เพชร และ
คุณเสาวณีย์ ชินสกุลเจริญ สองผู้บริหาร ส.แม่ขรี โลจิสติกส์ จำ�กัด
มีสายลมโชยผ่าน บรรยากาศเย็นสบาย
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Asian Trucker ได้รับโอกาสพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยว
กับบริษัท ส.แม่ขรี ซึ่งนับเป็นบริษัทที่ดำ�เนินกิจการ
รับขนส่งสินค้าจากมาเลเซียส่งต่อไปจนถึงลาว ก่อนมี
การรับช่วงส่งต่อไปจนถึงจีน และรับส่งสินค้าจากจีน
ที่ล่องมาจนถึงชายแดนไทย-ลาวกลับมา ส่งต่อไปยัง
มาเลเซีย รวมทั้งสินค้าจากพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ
ที่ส่งออกไปยังมาเลเซียด้วย
ทั้งคู่เริ่มจากเป็นพนักงานในบริษัทขนส่ง ก่อนจะขยับ
ออกมาทำ�เอง เมื่อมองเห็นโอกาส แต่ช่วงเวลาตอนที่
เริ่มต้นนั้นก็เป็นเพียงจุดเล็กๆ (ทำ�กันสองคน) ในแวดวง
ขนส่งสินค้าข้ามแดนเท่านั้นเอง แต่จุดเล็กๆ ที่ท�ำ อย่าง
มีทิศทาง มีความขยันขันแข็ง ระมัดระวัง ก้าวเดินอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป จึงเติบโตมาตามลำ�ดับ จากบุคคล
ธรรมดา ต่อเนื่องจนกระทั่งมาจดทะเบียนเป็นบริษัท
ส.แม่ขรี โลจิสติกส์
ปัจจุบันธุรกิจของคุณอลงกรณ์ วงษ์เพชร คุณเสาวณีย์
ชินสกุลเจริญ มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือ บริษัท
ส.แม่ขรี แอร์บัส ดำ�เนินการให้เช่ารถบัสไม่ประจำ�
ทาง และส.แม่ขรี โลจิสติกส์ ให้บริการรับขนส่งสินค้า
ตู้คอนเทนเนอร์
เราพูดคุยกันในส่วนของ ส.แม่ขรี โลจิสติกส์ เป็นหลัก
ปัจจุบันทั้งสองคนดำ�เนินกิจการขนส่งมาร่วม 17 ปี
แล้ว คุณเสาวณีย์ บอกว่า ส.แม่ขรีทุกวันนี้ถือว่ามั่นคง
ในระดับหนึ่ง จำ�นวนรถในฟลีทของบริษัทที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันประมาณสามสิบสี่คัน แต่ในการวิ่งงานนั้นยัง
มีรถร่วมจากบริษัทที่เป็นพันธมิตรกันมาร่วมวิ่งงานให้
ด้วย ซึ่งทั้งหมดที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้ลูกค้ามีรถวิ่ง
สินค้าอยู่ประมาณห้าสิบคัน

คุณอลงกรณ์รับหน้าที่ในการบริหารดูแลเรื่องคนขับรถ เรื่องของรถ
เป็นหลัก ส่วนคุณเสาวณีย์รับผิดชอบในส่วนของงานหลังบ้าน การ
รับงาน จ่ายงาน งานทางด้านการเงินบัญชี
คุณอลงกรณ์กล่าวว่าการที่คุณเสาวณีย์ดูแลบริหารจัดการเรื่อง
ต่างๆ ด้วยตนเอง ทำ�ให้งานที่ ส.แม่ขรี มีความคล่องตัวรวดเร็ว
ลูกค้าโทรมาติดต่อเรื่องงาน เรื่องรถ ราคา จะได้รับคำ�ตอบรู้เรื่องเลย
ไม่ต้องรอ เรียกได้ว่าเป็น One Stop Service เพราะคุณเสาวณีย์
รู้เรื่องราคาการขนส่ง รู้เที่ยวรถ รู้ว่ารถคันไหนว่าง คันไหนวิ่งงาน
อยู่ที่ไหน เมื่อลูกค้าติดต่อมาจึงจะได้รับคำ�ตอบในทันทีไม่ต้องรอ
เช็คจากคนอื่น นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าที่ทำ�งานกับ ส.แม่ขรีชอบ
เพราะไม่ต้องรอการประสานงานไปมา สามารถวางแผนงานได้ทันที
ดำ�เนินงานต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว
คุณเสาวณีย์เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกเริ่มที่ออกมาทำ�เองนั้นมีรถเพียง
คันเดียว สองสามีภรรยา ช่วยกันทำ�ทุกอย่าง ค่อยๆ ขยับเติบโต
สินค้าที่ ส.แม่ขรี รับขนส่ง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันยังเป็น
สินค้าในหมวดเดิม ลูกค้าที่ทำ�มากันตั้งแต่ยุคแรกก็ยังคงทำ�ด้วยกัน
อยู่ แสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
รูปแบบการทำ�งานของ ส.แม่ขรี ดำ�เนินการตามแผนงานที่วางไว้ จึง
ทำ�ให้การบริหารจัดการทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รถของ ส.แม่ขรีเป็นนโยบายที่กำ�หนดไว้ว่า จะใช้งานไม่เกินสิบปี
พอผ่านปีที่ห้ารถก็เริ่มจะเปลี่ยนออก แต่ทั้งนี้ก็ดูสภาพรถ การใช้
งานเป็นหลักด้วย ปัจจุบันรถที่มีอยู่มีทั้งญี่ปุ่นและยุโรป แต่ใน
อนาคต ส.แม่ขรีวางแผนไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นยุโรปทั้งหมด เพราะ
งานของ ส.แม่ขรีนั้น รถวิ่งระยะไกล รถยุโรปมีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า การบำ�รุงรักษาถูกกว่า
ในส่วนของคนขับรถ อยู่ในความดูแลของคุณอลงกรณ์เป็นหลัก
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แน่นอนว่า มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ให้ต้องบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนขับรถ แทบจะทุกบริษัทขนส่ง
ต้องเจอ แต่ในส่วนของ ส.แม่ขรี คุณอลงกรณ์ ขับรถเอง
มาตั้งแต่เริ่มกิจการ เข้าใจในเรื่องรายละเอียดของรถ
การขนส่ง ธรรมชาติส่วนใหญ่ของคนขับ การดูแลคนขับ
จึงไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยากเกินจัดการ
อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการขนส่งพัฒนาขึ้น
มากกว่าอดีต การติดตามตัวรถ การสื่อสาร มีความ
ก้าวหน้า ทำ�ให้การบริหารจัดการรถและคนขับมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพกว่าในอดีต
เมื่อเราถามถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ส.แม่ขรี
คุณเสาวณีย์ตอบแทบจะทันทีว่า “งานบริการและรถ
โดยเฉพาะรถ รถของ ส.แม่ขรีไม่มีรถเก่า เรื่องรถเสีย
กลางทางไม่มี แต่ถ้าเกิดปัญหาเราส่งรถไปเปลี่ยนให้
ลูกค้าทันที ไม่ต้องรอ” เรื่องเครื่องมือในการทำ�งาน
เป็นสิ่งที่ ส.แม่ขรีให้ความสำ�คัญ “เรื่องงาน เรารับปาก
ลูกค้าแล้ว เราต้องทำ�ให้ได้ตามที่สัญญากันไว้”
ก่อนวันที่เราแวะมาส.แม่ขรี สแกนเนีย สาขาหาดใหญ่
ได้เริ่มทยอยส่งมอบ P360 ให้กับ ส.แม่ขรีแล้ว บ่ายวัน
นั้น สแกนเนีย P360 สีม่วงสดใสคันหนึ่งเพิ่งได้รับป้าย
ทะเบียน และพร้อมที่จะวิ่งงาน ตามหลังคันก่อนหน้านี้
ที่ได้รับการส่งมอบไปแล้ว และยังมีที่รอส่งมอบอยู่อีก
ตามแผนงานที่ส.แม่ขรีวางไว้
คุณอลงกรณ์ เปิดเผยให้ฟังว่า ส�ำหรับรถยุโรปนั้น
ส.แม่ขรีผ่านประสบการณ์ใช้งานมาหลายแบรนด์แล้ว
แต่ปัจจุบันตัดสินใจเติมสแกนเนียรุ่นใหม่เข้าฟลีทแทน
รถเก่าที่ปลอดออก แน่นอนว่าเป็นเรื่องของความ
ประทับใจในคุณภาพของรถ อัตราประหยัดน�้ำมัน และ
ที่ส�ำคัญคืองานบริการที่ทางสแกนเนียมีให้ ตั้งแต่
พนักงานขาย ไปจนถึงส่วนบ�ำรุงรักษา สแกนเนียท�ำได้
ดี ท�ำให้ผู้ใช้รถสามารถไว้วางใจได้ในการใช้งานรถ
คนขับรถของ ส.แม่ขรี ประจำ�รถดูแลรถที่ตนเองขับ ใน
เรื่องการดูแลรถนั้น คุณอลงกรณ์ เล่าให้ฟังว่า เป็นสิ่ง
สำ�คัญ ที่คนขับต้องเอารถเข้าตามระยะที่ก�ำ หนด ใน
การเปลี่ยนถ่ายของเหลว การตรวจเช็คตามระยะทาง
ซึ่งจะพลาดไม่ได้ ในแต่ละเดือนส.แม่ขรีจะมีเงินพิเศษ
ในการดูแลรถให้คนขับเดือนละสามพันบาท รถกลับ
จากวิ่งงานต้องได้รับการดูแลทำ�ความสะอาด การ
ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนและหลังเดินทาง การเข้า
ตรวจเช็คตามรอบตามระยะทาง ซึ่งหากใครบกพร่องใน
รายละเอียดที่ตกลงกันไว้ เงินพิเศษก็จะถูกตัดออก ซึ่ง

หมายความว่าถ้าคนขับสามารถดูแลรถได้ดี ก็จะได้เงินพิเศษเดือน
ละสามพันทุกเดือนเป็นโบนัสเพิ่มเข้าไป ด้วยเหตุนี้รถของส.แม่ขรี
จึงได้รับการดูแลอย่างดี เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ เป็นเสมือนเบี้ยขยัน
คุณอลงกรณ์กล่าว
สำ�หรับการบริหารคนขับรถให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
นั้น แต่ละบริษัทในธุรกิจขนส่งต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป สำ�หรับ
การมีเบี้ยพิเศษในการดูแลรถเดือนละสามพันบาทนั้นนี่เป็นครั้งแรก
ที่เราได้รับรู้ คุณอลงกรณ์กล่าวว่า “แม้ว่าจะมีเบี้ยขยันให้แต่ก็ยังมี
คนที่ขาดความรับผิดชอบ โดนตัดเบี้ยขยันประจำ�เดือนอยู่ดี การจัด
ให้มีเบี้ยขยันเนื่องด้วยเพราะรถที่วิ่งงานนั้นถือเป็นสิ่งที่สำ�คัญ มิใช่
เพียงแต่กับตัวบริษัท ยังสำ�คัญกับคนขับรถด้วย เพราะสร้างเงินให้
ทั้งบริษัทและคนขับ รถที่ทรุดโทรมจะวิ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างไร รถทรุดโทรมคนขับก็ต้องทำ�งานหนักในการบังคับรถ ลูกค้า
เห็นรถที่ขาดการบำ�รุงรักษา ใครจะไว้ใจให้บริษัทไปวิ่งงานให้”
รถของส.แม่ขรีวิ่งทางยาว จบการเดินทางแต่ละครั้งจึงเป็นความ
จ�ำเป็นที่คนขับรถต้องตรวจเช็คเรื่องพื้นฐานของรถ อาทิ น�้ำกลั่นของ
แบตเตอร์รี่ การอัดจารบี สภาพยาง ซึ่งผลดีนั้นอันดับแรกเลยเกิด
กับคนขับไม่ใช่บริษัทเพราะเมื่อรถมีความพร้อมคนขับก็ขับรถได้
อย่างสบาย และปลอดภัย
คนขับรถของส.แม่ขรีเป็นคนท้องถิ่น 100% ซึ่งคุณอลงกรณ์บอกว่า
สะดวกในการพูดคุย ในการดูแลบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นการจ้าง
งานคนในพื้นที่ด้วย
ระบบงานของ ส.แม่ขรีปรับปรุงมาตลอดระยะเวลาในการดำ�เนิน
การทางธุรกิจ คุณเสาวณีย์บอกว่า ทุกวันนี้แม้จะยังไม่ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ได้ 70-80% แล้ว ส.แม่ขรีหยุดนิ่งไม่ได้ ทุกอย่าง
ต้องพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เราเห็นด้วยกับประเด็นนี้ ที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเรื่องของโควิด ไม่มี
ใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเป็นวิกฤตใหญ่ขนาดนี้และลากยาว
มาเข้าปีที่สองแล้ว แต่ส�ำ หรับงานขนส่งสินค้าในหมวดที่ ส.แม่ขรี
ดำ�เนินกิจกรรมอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังคงมี
ความต้องการสูงอยู่ อีกทั้งตลาดในประเทศจีน รัฐบาลจีนรับมือกับ
โควิดได้ดี ทำ�ให้ธุรกิจยังเติบโต มีความต้องการในเรื่องของสินค้า
ในหมวดอุปโภคบริโภคและอิเลคทรอนิคส์อยู่ ทำ�ให้ตั้งแต่เกิดวิกฤต
โควิดมา งานของ ส.แม่ขรียังคงดำ�เนินไปได้ด้วยดี
“อนาคตรถในฟลีทของ ส.แม่ขรี คงจะทยอยเปลี่ยนเป็นยุโรป
หมด ซึ่งเราจะลองดูผลของสแกนเนียลอตแรกที่เรานำ�เข้ามาใช้
งานว่าเป็นอย่างไร ถ้าเป็นไปตามที่เราตั้งไว้ ในอนาคตรถของ
ส.แม่ขรี จะเป็นยุโรปทั้งหมด เพราะมีความคุ้มค่าทางต้นทุน และมี
ประสิทธิภาพในการทำ�งานสูง”คุณเสาวณีย์กล่าว

Oversize Logistics
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BESTCO
บางกอกเอราวัณ

เซอร์วิสทรานส์ จำ�กัด
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ขนส่งงาน
Oversize
บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำ�กัด

นี่ดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่ Asian Trucker มีโอกาสได้สนทนากับผู้
ประกอบการขนส่งในหมวดขนส่งสินค้าประเภท Oversize หมวด
การขนส่งที่ต้องมีใบอนุญาตในการขนส่งแต่ละครั้ง และสินค้าที่
ขนส่งในแต่ละเที่ยวมักจะมีขนาดใหญ่ มีน�้ำหนักมาก
บรษัท บางกอกเอราวัณ นับเป็นบริษัทน้องใหม่ในแวดวงนี้ เปิดตัว
มาได้ไม่กี่ปี แต่มีผลงานในการดำ�เนินการโดดเด่นเป็นที่ไว้วางใจ
ของลูกค้า
“โอกาสเมื่อมาถึง เราคว้าไว้ ทำ�เต็มที่ เราจึงสามารถเกิดได้”
คุณโก้ หรือ ทรงฤทธิ์ สุดใจ ที่ปรึกษาของบริษัทบอกกับเรา “ธุรกิจ
การขนส่งสินค้า Oversize ที่ทำ�อยู่นี้ ตอนท่ี่เริ่มต้นรับงานไม่มี
ความรู้ ไม่มีแม้แต่กระทั่งเครื่องมือในการขนส่งเป็นของตัวเอง” แต่
เมื่อลูกค้าไว้ใจ ให้โอกาส คุณโก้จึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจรับงาน

Asian Trucker 28

สัญญาว่าจ้างระยะยาวหนึ่งปี ทำ�ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ เริ่ม
จากใช้พันธมิตรเข้ามาช่วย จนในท้ายที่สุดลงเครื่องไม้เครื่อง
มือบางส่วนเป็นของตนเอง
เมื่อเป็นงานแรกที่รับมาจึงทำ�อย่างเต็มที่ ทำ�ให้งานที่ออก
มามีคุณภาพ หนึ่งปีกับงานแรกทำ�ให้เห็นว่าสามารถไปต่อ
ในธุรกิจสายนี้ได้ คุณโก้และน้อยชายคุณบุญฤทธิ์ สุดใจ
หรือคุณกอล์ฟ ผู้ซึ่งทำ�หน้าที่จัดการบริหารธุรกิจบางกอก
เอราวัณแบบ Full Time จึงเดินหน้าเต็มตัวกับงานด้านขนส่ง
Oversize โดยเริ่มงานแรกในช่วงราวปี 2561 ซึ่งก่อนหน้า
นั้นบริษัทมีงานในส่วนของรถเครนที่ท�ำ มาก่อนจะจับงาน
ขนส่งสินค้า Oversize แต่เมื่อเริ่มต้นกับงานขนส่งสินค้า
Oversize งานทางด้านรถเครนก็ลดสัดส่วนลง จนในปัจจุบัน
งานรถเครนแทบจะไม่มีแล้ว งานหลักเป็นงานขนส่งสินค้า
Oversize เต็มตัว
รูปแบบงานขนส่งสินค้าในกลุ่ม Oversize นั้นตลาดใน
ประเทศไทยไม่ได้ใหญ่มาก แต่ในขณะเดียวกันบริษัทที่ให้
บริการขนส่งในหมวดนี้มีอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มาก ทำ�ให้การ
ดำ�เนินธุรกิจในหมวดนี้ไม่มีการแข่งขันกันสูงเหมือนหมวด
การขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ
งานขนส่งสินค้า Oversize เป็นงานขนส่งในหมวดที่เรียกว่า
งานขนส่งเชิงวิศวกรรม ต้องการมาตรฐานในการขนส่ง
เครื่องมือในการขนส่ง โดยเฉพาะหางลากที่ต้องมีขีดความ
สามารถในการรองรับน�้ำหนัก ที่ส�ำคัญต้องมีใบอนุญาตใน
การขนส่งสินค้า (เคลื่อนย้ายสินค้า)
คุณโก้กล่าวว่าสินค้าที่ทางบริษัท บางกอกเอราวัณ ให้บริการ
ขนส่งเป็นหลักคือ หมวดโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
ทางด่วน ทางรถไฟรางคู่ ซึ่งบริษัท บางกอกเอราวัณ รับ
หน้าที่ขนชิ้นส่วนคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทั้ง
พวก Segment ต่างๆ รวมทั้ง i - Girder, U- Girder

รถญี่ปุ่นได้ รถในฟลีทของบางกอกเอราวัณจึงผสมผสาน
ระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรป แม้ว่ารถญี่ปุ่นจะมีอัตราการกินน�้ำมัน
และอายุการใช้งานที่สู้ยุโรปไม่ได้ ในส่วนของน�้ำมันคุณโก้
กล่าวว่าเนื่องจากรถไม่ต้องใช้ความเร็วมาก อีกทั้งการสิ้น
เปลืองน�้ำมันกว่า เมื่อไปหักลบกับราคาของรถที่ต้องลงทุนไป
ก็อยู่ในสัดส่วนที่รับได้ นอกจากนั้นบริษัทไม่ได้ใช้รถยาวนาน
รูปแบบที่วางไว้คือเมื่อผ่อนหมดก็จะเปลี่ยนคันใหม่ (เมื่อได้
สัญญางานใหม่ โดยเลือกที่จะไม่ต้องแบกค่าบ�ำรุงรักษา ขาย
ออกเพื่อเอาเงินมาเป็นต้นทุนส�ำหรับคันใหม่)
อุปกรณ์ที่นับได้ว่ามีความส�ำคัญ ที่ต้องลงทุนคือในส่วนของ
หางลาก บางหางต้องเป็นหางแบบพิเศษเพื่อรองรับน�้ำหนัก
การบังคับทิศทาง หางหกเพลาขึ้นไป ซึ่งหางแบบพิเศษมีราคา
ค่อนข้างสูงเมื่อไปรวมกับหัวรถท�ำให้เป็นต้นทุนที่สูง
คุณโก้เปิดเผยว่าในปัจจุบันบางครั้งลูกค้าที่ว่าจ้างขนส่งไม่รู้
ว่า การขนส่งสินค้า Oversize ต้องการใบอนุญาตพิเศษใน
การขนส่ง การว่าจ้างบางครั้งไม่ได้เป็นการว่าจ้างโดยตรงกับ
บริษัทที่รับขนส่งสินค้า Oversize ก็มี
ที่ผ่านมาการเกิดขึ้นของสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด
ทำ�ให้บริษัท บางกอกเอราวัณได้รับผลกระทบพอสมควร
เพราะบางงานการก่อสร้างต้องหยุดลงชั่วคราว
คุณกอล์ฟ พาเราเดินดูรถและอุปกรณ์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถ
ของบริษัท สำ�หรับคนหนุ่มเช่นคุณกอล์ฟ งานบริหารจัดการ
ให้ทุกงานที่บริษัท บางกอกเอราวัณรับมาจากลูกค้าดำ�เนินไป
สู่เป้าหมายที่วางไว้ เป็นเรื่องท้าทาย การบริหารจัดการเครื่อง
มือ คนขับ ให้ทำ�งานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ เป็นการงานที่
ต้องการความละเอียด ใส่ใจ

คุณโก้บอกว่า การขนส่งสินค้า Oversize ที่บริษัท บางกอก
เอราวัณ ดำ�เนินการอยู่เป็นการใช้เส้นทางบนนถนนปกติ มี
เส้นทางวิ่งที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ด�ำ เนินการในช่วงเวลากลางคืน
วิ่งบนเส้นทางเดิมเกือบตลอดสัญญาว่าจ้าง

การขนส่งสินค้า Oversize มีความจำ�เป็นต้องวางแผนในการ
เดินทาง เส้นทางที่ใช้ขนส่ง เป็นเส้นทางที่ขอใบอนุญาตใน
การวิ่งขนส่งก่อนการดำ�เนินการขนส่ง ไม่ว่าจะวิ่งขนส่งสินค้า
1 คัน หรือมากกว่า 1 คัน ก็ต้องมีรถติดไฟแจ้งสัญญานให้เห็น
ชัดเจน นำ�หน้าและปิดท้ายขบวน ทำ�หน้าที่เป็นตาหน้าและ
ตาหลังให้กับรถลากสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

การขนส่งสินค้า Oversize ต้องมีรถน�ำขบวน และ รถปิดท้าย
ขบวน ในส่วนนี้เป็นต้นทุนที่บริษัทต้องมีในการเดินทางขนส่ง
แต่ละเที่ยว แม้ว่าสินค้าที่ขนส่งจะมีน�้ำหนักมาก แต่ก็ยังไม่
ถึงกับต้องพึ่งพาขีดความสามารถของรถหัวลากที่มีขีดความ
สามารถและพละก�ำลังอย่างรถยุโรปทั้งหมด ยังสามารถใช้

ปัจจุบันรถของบางกอกเอราวัณมีทั้งหมดราวยี่สิบกว่าคัน ใน
ส่วนของยุโรปมี Mercedes Benz Actros, Scania, Volvo
ญี่ปุ่นเป็นฮีโน่ ซึ่งในอนาคตหากสถานการณ์ต่างๆ กลับมา
ใกล้เคียงปกติ ในส่วนของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทยน่าจะต่อเนื่องไปอีกราวห้าปี ซึ่งทางบริษัท
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บางกอกเอราวัณ น่าจะเก็บเกี่ยวในหมวดนี้ไปได้อีกราวห้าปี
แน่นอนว่าจะต้องมีการวางแผนในการเพิ่มเติมเครื่องไม้
เครื่องมือเพื่อรองรับการทำ�งาน ซึ่งจะมีการลงทุนทั้งในส่วน
ของรถและหางลาก เพื่อให้พอกับจำ�นวนงานที่ต้องให้บริการ
กับลูกค้า
ในส่วนของรถนั้น บริษัท บางกอกเอราวัณเพิ่งได้ทดลองใช้
รถหัวลากของ MAN จาก K-MAN Auto Service ที่ส่งรถมา
ให้ได้ใช้ลากสินค้า จากการได้ทดลองใช้งาน ได้เห็นศักยภาพ
ของรถ อัตราการสิ้นเปลือง พละกำ�ลัง ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานเยอรมัน รวมทั้งเป็น
แบรนด์รถหัวลากที่ทั้งคุณโก้และคุณกอล์ฟเองมีความชื่น
ชอบ ได้ทำ�การบ้านเกี่ยวกับรถมาบ้าง คุณโก้กล่าวกับ Asian
Trucker ว่าประทับใจในคุณภาพของรถ แน่นอนว่าในส่วน
ของรถใหม่ที่จะลงทุนนั้นต้องเป็น MAN อย่างแน่นอน แต่ก็
ต้องคุยกันในรายละเอียดปลีกย่อยอีกทีเมื่อจะซื้อ ทั้งในเรื่อง
ของราคา ลิสซิ่ง การบริการ แต่เชื่อว่ารายละเอียดปลีกย่อย
ต่างๆ เหล่านี้สามารถจัดการได้ หลังจากที่ได้คุยเบื้องต้นกับ
K-MAN Auto Service แล้ว
สำ�หรับบริษัท บางกอกเอราวัณ ตอนนี้คือรอให้สถานการณ์
ต่างๆ กลับมาเข้าที่เข้าทาง ซึ่ง ณ ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นเป็นลำ�ดับ
บริษัท บางกอกเอราวัณ ยังมีสัญญาวิ่งงานที่ต้องดำ�เนิน
การให้จบ พร้อมกับการวางแผนในการรับงานใหม่ที่กำ�ลัง
จะเข้ามา ยานพาหนะยังเป็นความจำ�เป็นสำ�หรับบริษัทที่
จะขับเคลื่อนให้งานที่รับมา สำ�เร็จตามเป้าที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจมอบหมาย
งานให้กับบริษัท บางกอกเอราวัณ
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เชคแชมป์

มอเตอร์

แน่นอนในแวดวงกิจการขนส่ง ในหมวดของยานพาหนะ มีทางเลือกให้
ผู้ประกอบการได้ลงทุนกับยานยนต์ใช้แล้ว ไม่แตกต่างไปจากเครื่องมือ
ในการทำ�งานหมวดอื่นๆ
ธุรกิจซื้อ-ขายรถบรรทุกมือสอง เชื่อว่าเป็นธุรกิจที่มูลค่าไม่น้อย มี
ผู้ประกอบการที่อยู่ในหมวดนี้หลากหลาย มีตั้งแต่รายเล็กไปจนถึง
กระทั่งรายใหญ่ อาจจะมีแบ่งไปตามลักษณะของรถ แบ่งไปตามราคา
คุณภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้คนในแวดวงขนส่ง ที่อยากจะ
บริหารต้นทุน และที่ยังมีทุนไม่สูงพอสำ�หรับรถใหม่ป้ายแดง
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Asian Trucker ไม่มีความรู้ในแวดวงรถบรรทุกมือสอง
มาก่อนเลย แต่โชคดีที่คุณปรีชา บำ�เพ็ญบุญ สละเวลา
มานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวของแวดวงรถบรรทุกมือสองใน
ส่วนที่คุณปรีชา เกี่ยวข้องอยู่ให้ฟัง
คุณปรีชาคือใคร? คุณปรีชาคือเจ้าของ ผู้ก่อตั้ง บริษัท
เชคแชมป์ มอเตอร์ ที่ดำ�เนินกิจการ ซื้อ-ขาย รถบรรทุก
สิบล้อ หกล้อมือสองที่เราเชื่อว่าคงมีผู้คนในแวดวงรถ
บรรทุกมือสอง ทั้งผู้ใช้และผู้ขายรู้จัก บริษัท เชคแชมป์
ซึ่งมีฐานหลักอยู่ที่จังหวัดระยอง
กิจการนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยแนวความคิดง่ายๆ แต่ในท้าย
ที่สุดค้นพบว่ามันไม่ใช่ของง่าย กว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้
จึงผ่านกระบวนการเรียนรู้จากความผิดพลาด ค่อยๆ
สั่งสมประสบการณ์ความรู้มาตลอดระยะทางของการ
ทำ�ธุรกิจในแวดวงซื้อ-ขายรถบรรทุกมือสอง
บนลานกว้างของบริษัท เชคแชมป์ ที่จังหวัดระยอง มี
รถบรรทุกหลากหลายแบรนด์จอดอยู่ เมื่อเดินสำ�รวจ
โดยรอบ จะเห็นรถบรรทุกหลากหลายลักษณะ เท่าที่ดู
ด้วยสายตาทุกคันยังอยู่ในสภาพใหม่ บางคันถึงกับต้อง
บอกว่าดูใหม่มาก ในบริเวณพื้นที่กว้างขวาง ยังถูกจัด
แบ่งส่วนหนึ่งเป็นโซนสำ�หรับดูแลรถบรรทุก มีทั้งงาน
บำ�รุงรักษา และส่วนล้างรถ ที่บริหารจัดการไว้อย่างเป็น
ระบบ
จุดเริ่มต้นของบริษัท เชคแชมป์นั้น ต้องย้อนกลับไป
ร่วมสามสิบกว่าปี แน่นอนว่าเดิมนั้นศูนย์กลางของรถ
บรรทุกมือสองอยู่แถวกรุงเทพฯ แต่เมื่อกิจการธุรกิจแผ่
ขยายเติบโต ตามเศรษฐกิจของประเทศ ภาคตะออก
มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีโรงงานเกิดขึ้น ธุรกิจรถบรรทุก
มือสองในส่วนของภาคตะวันออกจึงเกิดขึ้นตาม
คุณปรีชาเริ่มต้นจากการทำ�งานอยู่ในแวดวงขนส่งใน
หมวดกิจการก่อสร้าง ซึ่งคุณปรีชากล่าวว่าเป็นกิจการ
เล็กๆ แรกเริ่มการซื้อขายรถเกิดขึ้นโดยการขายรถที่
ตนเองใช้อยู่ออกไป มองหารถคันใหม่เข้ามาใช้ ทำ�ให้
เริ่มสังเกตุเห็นผลกำ�ไรที่เกิดขึ้นจากการขายไปซื้อมานี้
ต่อมาได้เริ่มลองทำ�ควบคู่ไปกับกิจการร้านอุปกรณ์
ก่อสร้างของตนเอง จากขยับเข้าไปในแวดวงซื้อขาย
รถมือสองทีละนิด พัฒนาจนกระทั่งกลายมาเป็นธุรกิจ
หลักของตนเอง

แต่กว่าจะมาเป็นบริษัท เชคแชมป์ในทุกวันนี้ไม่ใช่
เรื่องง่าย มีบทเรียนหลายบทเรียนเป็นเรื่องเตือนใจ มี
เหตุการณ์สำ�คัญที่คุณปรีชาบอกว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่
สำ�คัญของวิธีการทำ�ธุรกิจไปเลย ในช่วงแรกๆ ที่ออกซื้อ
หารถบรรทุก จุดที่ถ้าพลาดคือพัง แต่โชคดีที่สามารถ
ก้าวผ่านมาได้และเหตุการณ์นั้นถือเป็นครู เป็นบทเรียน
สำ�คัญในการทำ�ธุรกิจซื้อ-ขายรถบรรทุกมือสองของ
ตนเอง
ในธุรกิจซื้อขายรถบรรทุกมือสอง กระบวนการในการได้
รถมามีทั้งบรรดานายหน้ามาเสนอขายให้ มีทั้งที่เจ้าของ
มาบอกขายเอง มีรถที่ได้มาจากลานประมูล ซึ่งใครถนัด
แบบไหนก็ไปตามช่องทางที่ตนเองมีความถนัด
สิ่งสำ�คัญที่สุดคือการต้องได้เห็นตัวจริงของรถที่จะซื้อ
ขาย แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีหลายครั้งที่การซื้อขาย
ในธุรกิจนี้เป็นการได้รถมาโดยที่ไม่ได้เห็นรถตัวจริง (ดู
จากรูปถ่าย) แน่นอนว่ามีทั้งได้รถที่มีสภาพตามที่ผู้ขาย
บอก และ เช่นเดียวกันมีที่ไม่เป็นไปตามที่บอกหรือบอก
กล่าวไม่หมด สุดท้ายแล้วแทนที่จะเป็นงานง่ายก็อาจ
จะกลายเป็นโจทย์ยากไปในทันที
คุณปรีชาเล่าให้ฟังว่าในยุคแรกที่ทำ� รถที่ซื้อเข้าผ่าน
นายหน้า ผ่านการแนะนำ�บอกต่อกันมา เวลาจะซื้อก็
ต้องเดินทางไปดูรถ เจรจา จ่ายเงิน และนำ�รถกลับ การ
ซื้อรถก็ซื้อจากทั่วประเทศไทย เช่นเดียวกันการขายรถ
ผู้ที่มาซื้อจากบริษัท เชคแชมป์ก็มาจากทั่วประเทศเช่น
เดียวกัน
ปีแรกๆ ที่เริ่มทดลองหาซื้อรถมาขาย มีความคิดว่า
สภาพรถที่ได้มาไม่ส�ำคัญมากถ้าราคาถูกน่าจะขายได้
ง่าย เคยตัดสินใจซื้อรถหกล้อสองแถวราคาถูกแต่สภาพ
เก่ามาคันหนึ่ง ปรากฏว่าไม่สามารถขายได้เพราะสภาพ
รถไม่ดี จนในท้ายที่สุดต้องยอมปล่อยรถต�่ำกว่าราคาที่
ซื้อมาไป ท�ำให้ได้บทเรียนว่า ไม่ใช่ว่าราคาถูกแล้วจะ
ขายง่ายเสมอไป
ในสายธุรกิจนี้คุณปรีชามีมิตรสหายที่ดำ�เนินกิจการซื้อ
ขายรถอยู่ด้วยเช่นกัน คำ�แนะนำ�จากผู้ที่อยู่มาก่อนเป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่สำ�คัญที่คุณปรีชานำ�มาปรับปรุงแก้ไข ผสม
ผสานกับรูปแบบที่เป็นของตนเอง จนในท้ายที่สุดแล้ว
บริษัท เชคแชมป์ก็ปรับจนมีทิศทางเป็นของตนเองอย่าง
ชัดเจน
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กิจการนี้เริ่มต้นขึ้นด้วย
แนวความคิดง่ายๆ แต่ในท้าย
ที่สุดค้นพบว่ามันไม่ใช่ของ
ง่าย กว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้จึง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด ค่อยๆ สั่งสม
ประสบการณ์ความรู้มาตลอด
ระยะทางของการทำ�ธุรกิจ
ในแวดวงซื้อ-ขายรถบรรทุก
มือสอง

ปัจจุบันบริษัท เชคแชมป์ มอเตอร์ ซื้อ-ขาย รถบรรทุก
สิบล้อ หกล้อ ป้ายแดงมือสอง คำ�ว่าป้ายแดงมือสอง
คือ เป็นมือสองแรกนั่นเอง คุณปรีชาเล่าให้ฟังว่าช่วง
หนึ่งบริษัท เชคแชมป์มีรถบรรทุกมือสองสภาพดีๆ เข้า
มาเยอะเพราะเป็นรถที่ได้จากลานประมูล ซึ่งช่วงหนึ่ง
มีผู้คนไม่มากที่ได้รถมาจากลานประมูล เพราะในช่วง
นั้นตลาดหาซื้อรถเป็นการเสาะแสวงหาจากช่องทาง
อื่น ปัจจุบันรถจากลานประมูลมีผู้ซื้อเข้าไปหารถกัน
มาก อีกทั้งรูปแบบการประมูลยังเปลี่ยนไปเป็นประมูล
ออนไลน์ ทำ�ให้การจะได้รถที่มีต้นทุนเหมาะกับการมา
ต่อยอดทำ�ธุรกิจนั้นไม่ง่ายเหมือนในอดีต
สิ่งที่ท�ำให้บริษัท เชคแชมป์ ได้รับความเชื่อมั่นจาก
ลูกค้า ที่มาหาซื้อรถบรรทุกมือสองไปใช้งานคืองาน
บริการ และความซื่อสัตย์ในการท�ำการค้า ส่งผลให้
ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้ำและบอกต่อๆ กัน
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สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ธุรกิจของเชคแชมป์ยังคงเดินหน้า คือความรักความ
ชอบในงานที่ท�ำ อยู่นี้ของคุณปรีชา “มันมีความสุข เราได้ทำ�งานกับรถ
บรรทุกที่เราชอบ มีความท้าทายทุกครั้งในการซื้อขายรถแต่ละคัน เรา
อยากตื่นเช้ามาทำ�งานทุกวันนะ” คุณปรีชากล่าว
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รถที่ซื้อมาจะถูกล้างให้สะอาด คงสภาพเดิมของรถไว้
ทั้งหมด (มีการดูแลในรายละเอียดบางอย่าง ที่มองแล้ว
ว่าต้องทำ�เพื่อให้รถสมบูรณ์กลับไปเป็นตามลักษณะ
ของรถแต่ละคัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดเล็กๆ
รอบๆ ตัวรถ) คุณปรีชากล่าวว่าสำ�หรับบริษัท เชคแชมป์
ไม่มีการการย้อมรถเพื่อหลอกขายให้กับลูกค้าอย่าง
เด็ดขาด รถได้มาสภาพอย่างไรบอกกล่าวลูกค้าอย่าง
ตรงไปตรงมา ที่บริษัท เชคแชมป์รถที่ซื้อเข้ามาจะถูก
เปลี่ยนเป็นยางใหม่ทุกเส้น เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่ให้
ลูกค้าเมื่อซื้อรถแล้วสามารถนำ�ไปวิ่งานได้เลยทันที การ
ติดยางใหม่ให้กับรถเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบเพราะช่วยลด
ต้นทุนในการดูแลรถต่อเนื่องหลังจากซื้อไปใช้งาน รถมี
ความพร้อมสมบูรณ์ในการไปวิ่งงานสร้างเงินต่อได้เลย
ในกระบวนการทำ�งานที่บริษัท เชคแชมป์มีทีมงานที่ขับ
เคลื่อนอยู่หลายแผนก ทีมซื้อ-ขายรถ ทีมเซอร์วิสซ่อม
บำ�รุงรถ บัญชี การตลาด รวมไปถึงพนักงานขับรถซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำ�คัญ เพราะรถที่ซื้อเข้ามานั้นมา
จากทั่วประเทศไทย เมื่อตกลงซื้อขายกันได้แล้ว ทีมคน
ขับรถของบริษัท เชคแชมป์จะต้องเป็นผู้ไปขับรถกลับ
มา ต้องดำ�เนินเรื่องการโอนเล่มของรถให้เรียบร้อย ซึ่ง
คุณปรีชากล่าวว่าคนขับรถบรรทุกในสายอาชีพซื้อ-ขาย
รถมือสองรายได้ดี งานไม่เหนื่อยเท่าขับรถขนส่งสินค้า
แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูง ที่บริษัท เชคแชมป์ใน
ช่วงแรกเริ่มใช้วิธีว่างจ้างคนขับเป็นงานๆ แต่ในปัจจุบัน
มีทีมคนขับประจำ�ของบริษัท เพราะสามารถบริหาร
จัดการได้ดีกว่า ไม่ต้องมานั่งเป็นกังวลว่ารถจะมาถึง
ไหม
มีหลายบริษัทที่เจ้าของบริษัทซื้อรถใหม่บางส่วนเพื่อ
หน้าตาของบริษัท แต่รถวิ่งงานผสมผสานรถมือสอง
ป้ายแดงสภาพดีเข้าไปในฟลีทเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
เป็นการบริหารจัดการต้นทุน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่รูปแบบ
ของการดำ�เนินธุรกิจต้องมีความระมัดระวังสูง การ
ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
ด้วยเหตุนี้ตลาดรถบรรทุกมือสองป้ายแดงจึงนับเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการลงทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ที่
มองหารถที่ยังมีสภาพดี พร้อมใช้งาน

เมื่อมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของสินค้าที่นำ�มาจำ�หน่ายให้กับ
ลูกค้า บวกกับความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ เพราะรู้ดีว่า
รถทุกคันที่ลูกค้ามาซื้อจากบริษัท เชคแชมป์ไปนั้นซื้อไปทำ�
มาหากิน หาเลีย้ งครอบครัว เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้
ลูกค้าของบริษัท เชคแชมป์จึงมีการบอกต่อๆ กันไป นำ�มาซึ่ง
ลูกค้าใหม่ๆ นับเป็นการตลาดที่สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับบริษัท
เชคแชมป์
สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้ธุรกิจของบริษัท เชคแชมป์ยังคงเดินหน้า
คือความรักความชอบในงานที่ท�ำ อยู่นี้ของคุณปรีชา “มันมี
ความสุข เราได้ทำ�งานกับรถบรรทุกที่เราชอบ มีความท้าทาย
ทุกครั้งในการซื้อขายรถแต่ละคัน เราอยากตื่นเช้ามาทำ�งาน
ทุกวันนะ” คุณปรีชากล่าว
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สหมิตรอุบล
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปของการเดินทางระหว่างจังหวัด
ด้วยรถโดยสารประจำ�ทาง

การจะดำ�เนินธุรกิจต่อไป
ให้ได้ต้องปรับกลยุทธ์ ปรับ
กระบวนการ ใช้ต�ำ ราเล่มใหม่
อย่างแท้จริง ปัจจุบันบริษัท
สหมิตรอุบลจึงดำ�เนินการใน
รูปแบบของรถร่วม บริษัท
สหมิตรอุบลบริหารจัดการ
ทุกอย่างให้ โดยชักชวนให้
พันธมิตรมาลงทุนเรื่องรถ บริษัท
สหมิตรอุบล เป็น Port หรือท่า
รถ มีจุดจอดรถ มีคนขับรถ มี
งานซ่อมบำ�รุง มีแบรนด์ มีระบบ
มีการตลาดให้
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รูปของรถโดยสารมินิบัสคันใหม่ของบริษัท สหมิตรอุบลที่เรา
ได้มีโอกาสเห็น ทำ�ให้เราตัดสินใจติดต่อประสานงานเพื่อขอ
อนุญาตแวะมาสนทนาถึงเรื่องราวของบริษัท สหมิตรอุบล
ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถบัส เส้นอุบล - อุดร,
อุบล - สกลนคร, อุบล - มุกดาหาร และอุบล - นครพนม
ปัจจุบันบริษัท สหมิตรอุบล เป็นการบริหารงานโดยรุ่นที่สอง
แล้ว คือ พ.อ.ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ ซึ่งเข้ามาบริหารเต็มตัวต่อ
จากคุณพ่อ
หลังจากที่วิกฤตโควิดรอบแรกท�ำเอาธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร
ซวนเซไป ก�ำลังจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอย โควิดรอบสองก็
เกิดขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่เท่ารอบแรกแต่ก็ท�ำให้บรรดา
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบซ�้ำอย่างยากหลีกเลี่ยง
อุบลราชธานี นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีความสำ�คัญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน ในอดีตการเดิน
ทางของผู้คนมายังจังหวัดอุบลเพื่อดำ�เนินกิจกรรมกิจการ
ต่างๆ จึงคึกคักเป็นพิเศษ ทำ�ให้กิจการรถขนส่งโดยสาร
มีความคึกคักตามไปด้วย แต่ในยุคปัจจุบันดูเหมือนว่า
หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก
ยุคปัจจุบันของบริษัท สหมิตรอุบล ในการบริหารงานของ
รุ่นที่สอง เราได้รับโอกาสจาก พ.อ.ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ สละ
เวลามานั่งสนทนาด้วย เราตั้งคำ�ถามที่อยากรู้ ในขณะ
เดียวกัน พ.อ.ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ หรือที่พนักงานของบริษัท
สหมิตรอุบล เรียกขานกันว่าคุณหมอเล่าถึงหลายเรื่องราว
ของบริษัท สหมิตรอุบลให้ฟังเป็นข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ
พ.อ.ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ มีอีกบทบาทหนึ่งก่อนที่จะมารับ
งานบริหารบริษัท สหมิตรอุบลเต็มตัวต่อจากคุณพ่อ คือ
อาชีพหมอ เคยทำ�งานโรงพยาบาลเต็มเวลา ออกจาก
โรงพยาบาลมาเปิดคลีนิก ซึ่งในขณะเวลานั้นได้แบ่งเวลา
มาช่วยงานที่บริษัท สหมิตรอุบลบ้าง ก่อนจะมาทำ�แบบ
Full Time ในปัจจุบัน

เมื่อฟังคุณหมออธิบายถึงภาพรวมของกิจการขนส่งผู้โดยสาร
ในส่วนที่คุณหมอทำ�อยู่ในเขตพื้นที่ของอุบลราชธานีให้ฟัง จึง
ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการรถบัสในยุคปัจจุบัน
ต้องรับมืออยู่ และเห็นด้วยกับคุณหมอว่า ผู้ประกอบการหยุด
นิ่งไม่ได้ ต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ต้องนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ รวมทั้งมุมมองใน
การบริหารธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะไม่สามารถใช้วิธีการ
ที่เคยทำ�มาในอดีตได้ทั้งหมด หากไม่ปรับตัวโอกาสที่จะไปต่อ
ได้นั้นยาก
เหตุเพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีปรับตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
การคมนาคมปรับเปลี่ยน มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สังคม
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก กลุ่ม
ผู้โดยสารหลักของรถบัสวิ่งระหว่างจังหวัดแปรเปลี่ยนไปแล้ว
คนรุ่นหนึ่งที่เคยใช้บริการบ่อยๆ กลายเป็นคนสูงวัยที่ไม่ค่อย
เดินทาง คนรุ่นหนุ่มสาวปัจจุบันจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้
บริการ แต่ก็ต้องมีรูปแบบบริการใหม่ๆ เพื่อชักจูงใจให้คนกลุ่ม
นี้ใช้บริการ นั่นคือความสะดวก ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพ
โดยนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
คุณหมอเล่าให้ฟังว่า สมัยทำ�งานอยู่กับโรงพยาบาล นอกจาก
การตรวจรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอยังมีบทบาทหน้าที่สำ�คัญ
อีกอย่างคือ มีหน้าที่ในการดำ�เนินการขอ ISO ให้กับทาง
โรงพยาบาล ซึ่งคุณหมอบอกว่าในส่วนตรงนี้ได้นำ�เรื่องการ
จัดการระบบต่างๆ มาปรับใช้กับงานที่บริษัท สหมิตรอุบล เช่น
การจัดผังคน ผังงาน งานเอกสารต่างๆ ซึ่งได้ประโยชน์และเกิด
ประสิทธิภาพขึ้นกับบริษัท สหมิตรอุบล
บริษัท สหมิตรอุบลมองเห็นถึงความสำ�คัญของการนำ�งาน
ระบบและเทคโนโลยีมาใช้นานแล้ว แต่ปัญหาสำ�คัญใน
อดีตคือ เทคโนโลยี ระบบโปรแกรมต่างๆ มีราคาสูงมาก คุณ
หมอบอกว่าบริษัท สหมิตรอุบลเห็นถึงความสำ�คัญของระบบ
ติดตามรถ (GPS) ได้ดำ�เนินการติดตั้งให้กับรถทุกคันของ
บริษัทก่อนที่จะรัฐบาลจะบังคับใช้เสียอีก สมัยนั้นค่าติดตั้งค่า
บริหารจัดการแพงมาก ต้องลงระบบคอมพิวเตอร์ ต้องติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ใหม่ ผิดกับสมัยนี้ที่ราคาถูกลงมาก มีให้เลือกจาก
ผู้ให้บริการที่หลากหลาย
“ในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถใช้ตำ�ราเล่มเดิมที่รุ่นพ่อ
ใช้ มาบริหารได้” คุณหมอกล่าว บริษัท สหมิตรอุบลถือได้
ว่าเป็นบริษัทเดินรถระหว่างจังหวัดที่ชาวอุบล มุกดาหาร
นครพนม สกลนคร อดุรธานี รู้จักเป็นอย่างดี เป็นบริษัท
เก่าแก่ที่ดำ�เนินกิจการมานาน คุณหมอเล่าให้ฟังว่าตอนที่

41 Asian Trucker

Asian Trucker 42

บริษัทเริ่มมีการนำ�รถมินิบัสเข้ามาวิ่งในเส้นทาง มีคุณยาย
ท่านหนึ่งให้ลูกสาวพามาขึ้นรถ โดยนั่งจากอุบลกลับบ้านที่
อ.ม่วงสามสิบ ให้ลูกสาวขับรถไปรอรับที่ท่ารถ ผู้คนรุ่นหนึ่ง
มีความผูกพันกับการเดินทางด้วยรถประจำ�ทางที่วิ่งเชื่อม
ระหว่างจังหวัด ในอดีตนั้นนับเป็นช่องทางหลักที่จะออก
จากตำ�บล อำ�เภอ มาสู่ตัวจังหวัด ทั้งทำ�ธุระกับหน่วยงาน
ราชการ ทั้งออกมาซื้อหาสิ่งของ ทั้งออกมาทำ�งานต่างๆ
มากมาย ซึ่งต้องพึ่งพารถบัสที่วิ่งเชื่อมโยงชุมชนในการ
เดินทางเป็นสำ�คัญ ในอดีตนั้นธุรกิจจึงไปได้ดีและคึกคัก
ปัจจุบันความสะดวกสบาย และความทันสมัยของ
เทคโนโลยี รวมทั้งการอุบัติขึ้นของโควิด ทำ�ให้เกิดรูปแบบ
วิถีชีวิตใหม่ ด้านหนึ่งนั้นส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คน
อย่างมาก กระแสเหล่านี้ได้กวาดเอารูปแบบการดำ�เนินชีวิต
เดิมๆ ไปเกือบหมด
คุณหมอบอกว่าบริษัท สหมิตรอุบลปรับตัวเองให้ทันสมัย
ในส่วนของงานบริการ เพื่อจูงใจให้คนรุ่นใหม่มาใช้บริการ
สำ�หรับตลาดคนรุ่นใหม่ต้องมีความสะดวกในการใช้บริการ
บริษัท สหมิตรอุบลทำ�งานร่วมกับแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Bus
X ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้เลย
เวลาขึ้นรถก็เพียงแต่แสดงรายละเอียดจากตัวแอปพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์ให้กับคนขับและพนักงานบนรถได้เลย ตลอด
เส้นทางที่รถวิ่งผ่านจะขึ้นตรงจุดไหนก็ได้ ทำ�ให้ไม่ต้องมา
ซื้อตั๋วที่สถานี โดนบรรดารถสายต่างๆ มาชักจูงให้ขึ้นรถ พอ
ไปรถไม่ออกตรงตามเวลาบ้าง คุณหมอบอกว่าการจะทำ�
แบบนั้นได้ ตัวงานบริการของบริษัท สหมิตรอุบลต้องได้
มาตรฐานก่อน นั่นคือ รถต้องออกตรงตามเวลา ระบบหลัง
บ้านต้องพร้อม
ซึ่งตอนนี้เพิ่งเริ่มนำ�ระบบการซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่น Bus
X มาใช้ (ยังประเมินผลตอบรับไม่ได้เพราะ พอเริ่มทดลอง
ใช้เจอกับการระบาดของโควิด รอบสอง แต่เชื่อว่าจะเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน)
ยานพาหนะของบริษัท สหมิตรอุบลในปัจจุบันประกอบด้วย
รถบัสใหญ่ รถมินิบัส และรถตู้ คุณหมอกล่าวว่ารถตู้จริงๆ
แล้วบริษัท สหมิตรอุบลไม่ค่อยอยากจะทำ�แต่ผู้โดยสารชอบ
(เพราะออกเร็ว เต็มไว) ในอนาคตรถตู้จะทยอยเลิกโดยไม่มี
การเติมเพิ่ม (รวมไปถึงกฏหมายใหม่ไม่อนุญาตให้รถตู้อายุ
เกิน 10 ปีต่ออายุ) จะหันไปเพิ่มในส่วนของมินิบัส เพราะ
ปลอดภัยกว่า ในส่วนของบัสใหญ่โอกาสเพิ่มจะน้อย เพราะ
ต้นทุนสูง อีกทั้งความคล่องตัวไม่สอดรับกับผู้ใช้บริการใน
ปัจจุบัน ตอนนี้รูปแบบของมินิบัสตอบโจทย์กับธุรกิจมาก
ที่สุด

ปัจจุบันคนเดินทางน้อยลง ข้าวของต่างๆ เดินทางไปหาคน
แทน ทุกวันนี้แต่เดิมคนต้องเข้าเมืองมาหาซื้อของ ก็มีบริการ
สั่งของทางออนไลน์ส่งถึงบ้าน จำ�นวนผู้โดยสารก็หดหายลง
ทุกวันนี้เมื่อถึงเวลามีงานบุญใหญ่ อาทิ งานธาตุพนม คนก็ไป
เที่ยวกันน้อยลง ทำ�ให้การใช้บริการของผู้โดยส่วนนี้หดหายไป
ผู้คนมีรถยนต์ส่วนตัวกันง่ายขึ้น งานสมัครสอบของเด็กนักเรียน
วิทยาลัยครู สามารถทำ�ผ่านระบบออนไลน์ได้การเดินทางใน
ส่วนนี้หดหายไป ยังไม่นับรวมในช่วงห้าหกปีหลังนี้ไม่มีการ
เลือกตั้งท้องถิ่นการเคลื่อนย้ายของคนก็หดหาย รายละเอียดที่
คุณหมอเล่าให้ฟังทำ�ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิถีชีวิตใหม่
ของผู้คน เทคโนโลยี ส่งผลกับผู้ประกอบการรถโดยสารที่วิ่ง
เชื่อมจังหวัดอย่างไร
การจะดำ�เนินธุรกิจต่อไป จึงต้องปรับกลยุทธ์ ปรับกระบวนการ
ใช้ตำ�ราเล่มใหม่อย่างแท้จริง ปัจจุบันบริษัท สหมิตรอุบล
จึงดำ�เนินการในรูปแบบของรถร่วม โดยบริษัท สหมิตรอุบล
บริหารจัดการทุกอย่างให้ ชักชวนให้พันธมิตรมาลงทุนเรื่องรถ
บริษัท สหมิตรอุบล เป็น Port หรือท่ารถ มีจุดจอดรถ มีคนขับ
รถ มีงานซ่อมบำ�รุง มีแบรนด์ มีระบบ มีการตลาดให้
รวมไปถึงการทำ�ในส่วนของรถบัส 30 หรือรถบัสท่องเที่ยว
ไม่ประจำ�ทาง โดยต่อรถมินิบัสรุ่นใหม่ขึ้นมาให้บริการ
คุณหมอบอกว่าตลาดในกลุ่มนี้ทางอุบลมีกำ�ลังซื้อ เป็นตลาด
ใหม่ที่ไปได้ดีของบริษัท สหมิตรอุบล ซึ่งกลุ่มลูกค้าคือผู้สูงวัย
ที่เกษียณอายุจากงานราชการ โดยเฉพาะครู ซึ่งรวมกลุ่มกัน
ท่องเที่ยวในละแวกภาคอีสาน ไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออก
ไปเชียงราย เชียงใหม่ หรือแม้แต่ลงใต้ไปไกลถึงสมุยก็มี คุณ
หมอบอกว่าตลาดรถบัส 30 เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เติมรายได้
เข้าสู่บริษัท สหมิตรอุบล แน่นอนว่ารูปแบบการทำ�ธุรกิจใช้วิธี
หาพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนเช่นเดียวกัน
คุณหมอบอกว่า “เราทำ�รถ 30 ให้นั่งสบาย หรูหรา กลุ่มลูกค้า
ชอบร้องเพลง คุณครูร้องเพลงเก่ง เราติดเครื่องเสียงอย่างดีให้
เลยในรถ”
ทุกวันนี้ผู้ประกอบการไม่ได้แข่งกันเอง แต่ต้องแข่งขันกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ต้องแข่งกับรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ของผู้คน ต้องตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จึงจะ
สามารถไปต่อได้
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ในลังคือไก่ชน ที่ฝากส่งมากับรถบัสประจำ�ทาง

ของเคลื่อนย้าย คนไม่เคลื่อนที่
ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารในประเทศ โดย
เฉพาะการคนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดในภาคต่างๆ
(รถบัส 10) เผชิญกับจำ�นวนผู้โดยสารที่ลดลง เหตุผล
ที่สำ�คัญประการหนึ่งคือ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

โยงระหว่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน วันนี้จึงเผชิญหน้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวอย่างมาก (รถบัสที่มีขนาดใหญ่ไม่ใช่คำ�
ตอบอีกต่อไป) กลุ่มผู้โดยสารหลักที่เคยใช้ต่างมีอายุเพิ่มมากขึ้น
เดินทางน้อยลง มีรถยนต์ส่วนตัว กลุ่มผู้โดยสารใหม่เป็นคนรุ่นหนุ่ม
สาว ทำ�อย่างไรจึงจะชักชวนให้มาใช้บริการ เป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบ
การต้องหาคำ�ตอบ

ทุกวันนี้ผู้คนเดินทางน้อยลง อันเนื่องมาจากความ
สะดวกในเรื่องของการสื่อสาร เทคโนโลยี เข้ามาอำ�นวย แต่ถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะลดลง รถบัสโดยสารที่ทำ�หน้าที่เชื่อมโยง
ผู้คน ไปมาหาสู่กัน ยังต้องทำ�หน้าที่ของตนเองต่อไป ในปัจจุบันแม้
ความสะดวกในการดำ�รงอยู่ การใช้ชีวิต
คนจะลดลง แต่ปริมาณสิ่งของที่ฝากรถบัสขนส่งดูเหมือนยังเป็น
Smartphone คือเครื่องมือสำ�คัญ ฉลาดสมชื่อ เมื่อเรา อีกช่องทางหนึ่งที่เติมรายได้เข้ามา โดยเฉพาะสิ่งของเร่งด่วน หรือ
สิ่งของบางชนิดที่ไม่สามารถฝากไปกับบริษัทขนส่งยุคใหม่ได้
สั่งซื้อของผ่านทางโทรศัพท์ได้ ดูหนัง เบิก ถอน โอน
เงิน ทำ�ธุรกรรมผ่านธนาคาร สมัครสอบ ตรวจผลสอบ
วันที่เราแวะไปที่สหมิตรฯ เราได้พบกับสินค้าที่ฝากติดรถมา
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อทำ�ผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวได้
สม�่ำเสมอ นั่นคือ “ไก่ชน” เนื่องด้วยผู้เลี้ยงไก่ชนที่อยู่บนเส้นทางที่รถ
ทำ�ให้ผู้คนมีความจำ�เป็นในการต้องออกเดินทางน้อย
บัสวิ่งไม่สามารถส่งผ่านระบบขนส่งประเภทอื่นได้ นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง
ลง การต้องพึ่งพาบริการขนส่งมวลชนด้วยรถบัสที่วิ่ง
บริการที่รถบัสของบริษัท สหมิตรอุบล ได้ดูแลจัดส่งให้ โดยผู้รับมา
ประจำ�ทางก็ลดจำ�นวนลง
รับที่สถานีขนส่งเพื่อจัดส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ซื้อต่อไป
สำ�หรับรถบัสเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างจังหวัด ที่ในอดีต
เป็นสิ่งสำ�คัญที่นำ�ผู้คนจากตัวอำ�เภอมาสู่จังหวัด เชื่อม
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สแกนเนียมุ่งมั่นสู่การลดคาร์บอน

สแกนเนีย เผยหลัก 3 ประการ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการ
ขนส่งที่ยั่งยืน (Driving the shift towards a sustainable
transport system) แม้สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยังคง
ส่งผลกระทบธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างต่อเนื่อง แต่เป้า
หมายด้านสู่ความยั่งยืนยังคงเดินหน้าต่อไป
ปี 2564 คาดว่าจะเป็นปีที่ยากลำ�บากของภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยต่อเนื่อง จากการระบาด
ของโควิด-19 แต่ “สแกนเนีย” ผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์
ขนาดใหญ่จากสวีเดน จะยังคงไม่ทิ้งเป้าหมายที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ งาน
บริการ และเทคโนโลยีที่มีความพร้อมสำ�หรับธุรกิจลูกค้า เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของประเทศไทย ด้วยการนำ�
หลักการขนส่งที่ยั่งยืน 3 ประการ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งในระดับต่างๆ ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(Energy Efficiency) ซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง ช่วยทำ�ให้ใช้พลังงานน้�ำ มันสำ�หรับการ
เผาไหม้น้อยลง เมื่อเผาไหม้น้อยลงก็ปล่อยมลพิษน้อยลงไป
ด้วย แน่นอนว่าต้นทุนขนส่งก็ลดลงไปด้วย เป็นการช่วยเพิ่มผล
กำ�ไรให้ธุรกิจไปพร้อมกัน 2. เชื้อทางเลือกและพลังงานไฟฟ้า
(Alternative Fuels and Electrification) โดยการพัฒนาการ
รองรับพลังงานทางเลือกและรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนว่า
สามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้อย่างชัดเจนและ 3.การ
ขนส่งที่ชาญฉลาดและปลอดภัย (Smart and Safe Transport
) โดยสแกนเนียได้พัฒนาระบบการขนส่งอัจฉริยะและปลอดภัย
เพราะนักขับคือหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่สุดในธุรกิจขนส่ง ระบบ
อัจฉริยะที่ช่วยให้ขับขี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุบนสังคมท้องถนนแล้ว ยัง
ช่วยบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทั้ง 3 หลักการ
ด้านการขนส่ง จะสามารถช่วยให้ระบบขนส่งของเราสะอาด

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“จุดประสงค์ของสแกนเนีย คือการผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืนมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ใน
ยุโรปหรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม และมากกว่าร้อยละ 25
ของไอเสีย คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดมาจากอุตสาหกรรมการ
จราจรและระบบการจราจรขนส่งทางบก โดยเรามุ่งมั่นในการเป็น
ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา” นายโจฮัน กล่าว
ดังนั้นเพื่อเข้าสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืนในแต่ละปีสแกน
เนีย จึงได้ใช้งบประมาณจำ�นวนมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืนพร้อมกับเพิ่มศักยภาพธุรกิจขนส่งให้กับลูกค้า แม้ใน
สถานการณ์โควิด-19 จะมีความรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน แต่การ
ดำ�เนินงานสู่ระบบการขนส่งที่ยั่งยืนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยความร่วมมือและทำ�งานร่วมกับลูกค้าเพื่อคงความเป็นผู้นำ�ด้าน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนให้ลูกค้าของเราสามารถสร้าง
ความแตกต่าง โดยการทำ�ตลาดและให้บริการไปพร้อมกับธุรกิจที่
ยั่งยืนโดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของสแกนเนีย
เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา สแกนเนียได้เปิดตัวรถบรรทุก
ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดถึง 250 กิโลเมตร
ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และรถบรรทุกไฮบริด นอกจากนี้ ยังเปิดตัว
เครื่องยนต์ V8 ใหม่ ที่พัฒนาให้มีกำ�ลังสูงขึ้น แต่ปล่อยมลพิษน้อย
ลง ในตลาดยุโรปและอเมริกาใต้ แสดงให้เห็นว่าแม้ต้องประสบกับ
วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 แต่สแกนเนียไม่หยุดการพัฒนาด้านการ
ขนส่งที่ยั่งยืน “ประเทศไทยมีทรัพยากรที่ดีสำ�หรับผลิตเชื้อเพลิงชีว
ภาพอย่างไบโอดีเซล เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรรม” และในปี
เดียวกันสแกนเนียสามารถบรรลุการกำ�หนดเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Science
Based Targets initiative (SBTi) ได้สำ�เร็จ ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ
การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากภายในองค์กรลงให้ถึงร้อยละ
50 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยคาร์บอนในปี พ.ศ.2558
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เอ็ม เอ เอ็น บุกตลาดภาคใต้

ลงนามความร่วมมือเปิดตัวดีลเลอร์ประจ�ำภาคใต้
เจ้าแรกในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
และบริการที่ครอบคลุมให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้
และจังหวัดใกล้เคียง

เอ็ม เอ เอ็น ทรัค แอนด์ บัส ประเทศไทย ผู้น�ำนวัตกรรมด้าน
ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ชั้นน�ำจากประเทศเยอรมนี เซ็น
สัญญาลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ริช แอนด์ เบสท์
วีฮิเคิล จ�ำกัด ในการเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายและให้บริการดูแล
หลังการขายรถบรรทุกและรถบัสเอ็มเอเอ็น ในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมโดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน
จังหวัดทางภาคใต้มากยิ่งขึ้น โดยโชว์รูมและศูนย์บริการตั้ง
อยู่บริเวณจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นเส้นทางส�ำคัญในการเดินทางสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่างอีกด้วย
ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นเป็นอีกหนึ่งความ
ส�ำเร็จในแผนการเติบโตทางธุรกิจของเอ็มเอเอ็น ที่มุ่งเร่ง
ขยายเครือข่ายดีลเลอร์ในประเทศไทยไปยังภาคต่างๆ ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผู้ประกอบการของเอ็ม เอ เอ็น ที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในปีที่ผ่านมา จากความเชื่อมั่นในคุณภาพเหนือระดับ
ของรถบรรทุกที่ผลิตและน�ำเข้าทั้งคันจากประเทศเยอรมนี
รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะ ความ
ประหยัดน�้ำมัน ความปลอดภัยและสะดวกสบาย เหมาะกับ
การขับระยะไกล รวมถึงบริการหลังการขายที่พร้อมเข้าไปให้
บริการถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ เอ็ม เอ เอ็น
ทรัค แอนด์ บัส ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์คนส�ำคัญ
อย่าง บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล จ�ำกัด ผู้เชียวชาญที่ให้
บริการด้านรถบรรทุก รถบัส ในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนาน
รวมถึงมีเครือข่ายลูกค้าที่เข้มแข็ง ซึ่งเรามั่นใจว่าการจับมือ
กับ บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล ในครั้งนี้จะมีส่วนส�ำคัญใน
การยกระดับบริการของเอ็มเอเอ็นให้ครอบคลุมและเข้าถึง
ลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเติบโตของเอ็ม เอ เอ็น ใน

ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความ
ความส�ำเร็จที่เราภูมิใจในปีนี้”
คุณณพิชญ์ จันทร์มา (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท
ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล จ�ำกัด กล่าวเสริมถึงความร่วมมือใน
ครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้จับมือกับแบรนด์รถ
บรรทุกและรถบัสชั้นน�ำคุณภาพสูงจากเยอรมนีอย่าง
เอ็ม เอ เอ็น โดยเราได้มีโอกาสเดินทางไปดูโรงงานผลิตของ
เอ็ม เอ เอ็นที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจและ
สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ เอ็ม เอ เอ็น อย่างยิ่ง คือ
คุณภาพการผลิตและความใส่ใจในบริการหลังการขาย โดย
รถบรรทุกของเอ็ม เอ เอ็น ทุกคันใช้วิธีผลิต ประกอบและน�ำ
เข้ารถทั้งคัน จากประเทศเยอรมนี นอกจากนี้แบรนด์ยังมี
บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน
และบริการซ่อมและชิ้นส่วนอะไหล่ ซึ่งลูกค้าของเราที่ได้
สัมผัสและใช้งานรถของเอ็ม เอ เอ็น ต่างก็ชื่นชอบและ
ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเป็น
ตัวแทนส�ำคัญของเอ็ม เอ เอ็น ในการจัดจ�ำหน่ายและให้
บริการระดับมาตรฐานยุโรปเพื่อดูแลลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้
ต่อไป”
ปัจจุบันบริษัท ริช แอนด์ เบสท์ วิฮีเคิล จ�ำกัด ถือ
เป็นดีลเลอร์รายที่สองที่เซ็นสัญญาร่วมกับเอ็ม เอ เอ็น ต่อ
เนื่องจากความร่วมมือมาอย่างยาวนานกับพาร์ทเนอร์คน
ส�ำคัญอย่าง บริษัท เค-แมน.ออโต้เซอร์วิส จ�ำกัด โดย
เอ็มเอเอ็น ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อจัด
จ�ำหน่ายรถบรรทุกมาตรฐานยุโรป ไปพร้อมๆ กับการมอบ
บริการหลังการขายแบบครบวงจร ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบ
การทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีแผนขยายเครือข่าย
ดีลเลอร์ไปยังภาคอื่นๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
เอ็ม เอ เอ็น และตลาดรถบรรทุกในประเทศไทย
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“แม่ทัพใหญ่ฮีโน่มั่นใจ”

พร้อมขนส่งความสุขในทุกเส้นทาง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ซึ่ง คุณเคน อิวาโมโต มองว่า
นี่คือ การปฏิวัติทางเศรษฐกิจในทศวรรษนี้ และทุกคน
ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีใหม่แบบดิจิทัล ที่
จะมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างแน่นอนและไม่มีใครสามารถ
หลีกเลี่ยง

ฮีโน่พร้อมแล้วกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กางแผนกลยุทธ์
แจ้งรายละเอียดกับตัวแทนจำ�หน่ายฮีโน่ฯ ทั่วประเทศ ในการ
ประชุมตัวแทนฯ ประจำ�ปี 2564 แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อดำ�เนินนโยบายทั้งด้านการขาย
และบริการหลังการขาย ให้ไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมาย
สูงสุดร่วมกัน นั่นคือ การดูแลลูกค้าฮีโน่ให้ดีที่สุด
“ฮีโน่ประเทศไทย พร้อมแล้ว ที่จะก้าวเป็นผู้น�ำ แบบครบวงจร
ในการจัดจำ�หน่ายรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ เราไม่ได้มองแค่
ตลาดในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป้าหมายคือ ต้องเป็นผู้น�ำ ฮี
โน่ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยสิ่งสำ�คัญที่เหนืออื่นใด นั้นคือ ต้อง
ควบคู่ทั้งคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า” คำ�กล่าวและ
วิสัยทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่คน
ใหม่ ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด คุณ
เคน อิวาโมโต แทนที่ ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่คนก่อนหน้า
คุณชิน นาคามูร่า ที่หมดวาระไป ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่
ผ่านมา

คุณเคน อิวาโมโต เชื่อว่า ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ยังสามารถเติบโตได้อีก อย่างไรก็ตามใน
ปีนี้ ถือเป็นปีแห่งความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะมี
หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรวมโดยตรง แต่
ฮีโน่ปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา เพื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยขนส่งความสุขและรอย
ยิ้มไปในทุกๆ เส้นทางของประเทศไทย
ท้ายสุดนี้ คุณเคน อิวาโมโต ขอให้ครอบครัวฮีโน่ เชื่อมั่น
ในการดำ�เนินงานต่อจากนี้ ของ ฮีโน่ประเทศไทย เพราะ
เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่
มาสนับสนุนและรองรับธุรกิจที่ใช้รถเพื่อการพาณิชย์
อย่างแน่นอน อดใจรออีกไม่นาน ปีนี้จะมีสิ่งดีๆ ออกมา
เรื่อยๆ และปีหน้าฮีโน่ประเทศไทย จะเดินก้าวสู่ 60 ปี
อย่างเต็มภาคภูมิ โดยที่ฮีโน่มั่นใจว่า เราจะไม่เป็นแค่ผู้
จำ�หน่ายรถบรรทุกเท่านั้น แต่จะก้าวเป็นคู่คิดทางธุรกิจ
อย่างครบวงจรที่พร้อมสนับสนุนทุกท่านอย่างแน่นอน
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วอลโว่ บัส
จัดชุดอะไหล่รับเทศกาลสงกรานต์

บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผลิตและจัด
จ�ำหน่าย วอลโว่ บัส อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัด
ชุดอะไหล่เพื่อความสะดวกของลูกค้าและเป็นการรับช่วง
เทศกาลสงกรานต์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้รถวอลโว่ บัส
อยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลาบนท้องถนนเพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุดในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์
ที่จะมาถึง
นายเดชชัย กุลกรินีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่
บัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่จะถึงนี้ วอลโว่ บัส ได้จัดชุดอะไหล่สายพาน
และชุดอะไหล่กรอง ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน�ำ้ มันเครื่องและเปลี่ยนสายพานตามรอบ
อายุการใช้งานและยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วม
รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ
“ความปลอดภัยถือเป็นหนึ่งใน Core Value หรือค่านิยม
องค์กรของวอลโว่ บัส ซึ่งเราให้ความส�ำคัญ เราจึงได้จัดชุด
อะไหล่เพื่อให้ผู้ประกอบการรถวอลโว่ บัส ได้มีส่วนร่วมกับ
เราในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนที่คนจ�ำนวน
มากพร้อมใจกันเดินทางไปมาหาสู่กันในช่วงเทศกาลส�ำคัญ
ของคนไทย โดยเฉพาะปีนี้จะเป็นปีที่รัฐบาลให้การ

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งคนไทย
รอคอยเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มากกว่าทุกปี เนื่องจากรัฐบาล
ขอความร่วมมือคนไทยเมื่อปีที่แล้วที่ให้ฉลองเทศกาลสงกรานต์
ที่บ้าน โดยของดเว้นการเดินทางเมื่อปีที่แล้ว ท�ำให้คนไทยรอ
คอยที่จะเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นกรณี
พิเศษ” นายเดชชัย กล่าว
นายเดชชัย กล่าวว่าการจัดชุดอะไหล่ ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรถวอลโว่ บัส ได้น�ำรถวอลโว่ บัส
เข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คความพร้อมการให้บริการลูกค้าใน
ช่วงเทศกาลส�ำคัญประจ�ำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการตรวจสภาพ
ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังเป็นส่วน
ที่วอลโว่ บัส ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้อะไหล่แท้
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
นายเดชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่วอลโว่ บัส
(ประเทศไทย) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ปรากฎว่าได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากลูกค้าที่เป็นอดีตลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน
และลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมีการติดต่อขอข้อมูลเพิ่ม
เติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อรถวอลโว่ บัส
จ�ำนวนมาก โดยคาดว่าในเร็วๆ นี้จะมีค�ำสั่งซื้อเข้ามาอย่าง
แน่นอน

กาวสูระบบการขนสงที่ยั่งยืน
CONVERT TO SUSTAINABLE TRansport

ว�สัยทัศนสแกนเนีย คือ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูระบบการขนสงที่ยั่งยืน
สรรคสรางโลกแหงอนาคตที่ดีข�้นตอธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม ไปพรอมกัน
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65 คัน

รถบรรทุกรุนใหมของสแกนเนีย สามารถลดปร�มาณการปลอยแกสคารบอนจากการ
ขนสงลงเฉลี่ย 5% เมื่อเปร�ยบเทียบกับรถรุนกอนหนานี้ ซึ่งผลมาจากอัตราประหยัดน้ำมัน
ที่ดีข�้น จากการเปร�ยบเทียบนี้ นำมาคำนวณกับคาเฉลี่ยระยะทางการขนสงในประเทศไทย
จะทำใหสแกนเนียรุนใหมหนึ่งฝูงใหญ มีความสามารถในการลดปร�มาณแกส
คารบอนไดออกไซดลงไปไดถึง 325 ตัน ตอป ซึ่งเปนปร�มาณเดียวกันกับที่ตนไมใน
สวนลุมพ�นีสามารถดูดซับมลพ�ษไดตอป
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