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Editor’s Note

สถานการณ์โควิด สร้างผลกระทบอะไรบ้าง คงไม่ต้องกล่าวถึง
ในที่น้ี เพราะเชื่อว่าทุกคนคงทราบดี แม้ว่าภาคขนส่งสินค้าจะ
ไม่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนภาคบริการและการเดินทาง 
ท่องเที่ยว แต่ก็ไม่อาจจะประมาทได้ เพราะสถานการณ์ยังไม่มี
ทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้

ฉบับน้ีเรามีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลก นอกจากได้คุยกับ
คนรุน่ใหม่ ผูบ้รหิารของธนะด ีออโต้ทรคั แอนด์ เซอร์วิส เซน็เตอร์ 
จำากัด ตัวแทนจำาหน่ายยูดี ทรัคส์ (UD Truks) อย่างเป็นทางการ 
ของพิษณุโลก ยังได้พูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ใน
แวดวงก่อสร้างและเกษตร ทีใ่ช้รถบรรทกุเป็นเครือ่งมอืสำาคญัใน
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

จากการสนทนาพบว่า ธุรกิจยังคงไปได้ โควิดไม่ได้สร้าง
ผลกระทบมาก น่ันหมายถึงความต้องการในการใช้รถบรรทกุยัง
คงมี

เช่นเดียวกัน เรายังได้มโีอกาสพูดคุยกับผูค้นในแวดวงขนส่งวัตถุ
อนัตรายอย่าง BRK Group รวมไปถึงสายงานว่ิงตูส้นิค้าส่งออก
นำาเข้าอย่าง STD Transport  ซึง่ยังคงเดนิหน้าทำางานอย่างคกึคกั 
สิ่งที่ต้องปรับตัวคงมีเรื่องสาธารณะสุขในการทำางาน ที่ต้องเข้ม
งวด เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โลกก็ยังคงหมุน เพื่อการมีชีวิตต่อไป ธุรกิจ
ยังคงต้องเดินหน้า มนุษย์ยังคงต้องทำางาน เพื่อดำารงอยู่ แต่วิธี
การมุ่งไปสู่เป้าหมายอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนเพ่ือสอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

รักษาสุขภาพ ไม่ประมาท สวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่เข้าไปอยู่
ในพื้นที่เสี่ยง หรือที่มีคนอยู่จำานวนมาก รักษาระยะห่างระหว่าง
กัน ทำาให้เป็นนิสัย เพื่อรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารัก
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คณุอยัยรนิ มัน่คง บอกกับเราเมือ่ถูกถามว่า ในฐานะลกูสาวได้ซมึซบัแนวทาง
การทำางานด้านใดจากคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง BRK Group มาบ้าง

คณุอยัยรนิ มัน่คง คือใคร เธอคอืคนรุน่ใหม่ ท่ีรับหน้าท่ีบริหารตวัแทนจำาหน่าย
และศูนย์บริการ ยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) พิษณุโลก ภายใต้บริษัท ธนะดี 
ออโต้ ทรัคส์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
โดยมีพื้นที่ทางการตลาดครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด

ธนะดี 
ออโต้ทรคั 

แอนด์ 
เซอรว์ิส เซ็นเตอร์

ตัวแทนจำ�หน่�ย & ศูนย์บริก�ร 
ยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) 

พิษณุโลก
การทำางานต้องมีแผนงาน แผนสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคน
มองเห็นภาพรวมทั้งหมด รู้หน้าที่ของตัวเอง มอง
เห็นเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งต้องมุ่งไปสู่ ในฐานะผู้นำา 
มหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งนำาพา สนบัสนนุทมีงาน ใหท้กุคนรว่ม
มอืกันทำางานตามแผนงานทีว่างไว ้แผนจงึสำาคญัมาก
ในการบริหารงาน

SPECIAL TALK
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คุณอัยยริน มั่นคง
กรรมการผู้จัดการ
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เซ็นเตอร์ จำากัด ทีมงานทุกคนพร้อมที่
จะเรียนรู้ตลอดเวลา บนพื้นฐานของ
แหล่งข้อมูลใหม่ ชุดความรู้ใหม่ เรา

ไม่มีความสำาเร็จเดิมเป็นข้อเปรียบเทียบ
ทำาให้ไม่ต้องกังวลใจอะไร ทุกการก้าว
ไปข้างหน้าคือเรื่องใหม่ ผลลัพธ์ใหม่ 

คุณอัยยริน มั่นคง
กรรมการผู้จัดการ
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Asian Trucker เดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก อีกหนึ่งเมืองสำาคัญของภาคเหนือ
ตอนล่าง แม้ว่าสถานการณ์โควิดจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจหลักของพิษณุโลกไม่ได้พึ่งพาในเรื่องของ
ภาคท่องเที่ยวและบริการเป็นหลักจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

กิจกรรมทางธุรกิจหลายอย่างของพิษณุโลกเก่ียวข้องกับการขนส่ง ทั้งในภาคเกษตร 
รวมไปถึงในกิจการก่อสร้าง ทีผ่่านมาโครงการทีอ่ยู่อาศยัในรปูแบบของหมูบ้่านจดัสรร
ในพิษณุโลกกำาลังเติบโตไปได้ดี รับกับความต้องการในพ้ืนที่ท่ีมีแนวโน้มเติบโตข้ึน 
ทำาให้ความต้องการรถบรรทุกเติบโตตาม

ธนะดี เริ่มต้นทำาการตลาดกับการจำาหน่ายรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) ตั้งแต่
ตัวศนูย์บรกิารยงัสร้างไม่แล้วเสรจ็ เมือ่เดอืนกันยายนปี 2020 หลงัจากท่ีได้รบัการแต่ง
ต้ังอย่างเป็นทางการจากยูดี ทรคัส์ ประเทศไทย ด้วยความเชือ่มัน่ของลกูค้าทีม่ต่ีอธนะ
ดีและรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ทำาให้คำาสั่งซื้อมีตั้งแต่ตัวศูนย์บริการยังไม่เรียบร้อย

เมือ่ศนูย์บริการและโชว์รูมสร้างเสร็จ ตวัอาคารทีท่นัสมยั รวมท้ังพ้ืนทีใ่ห้บรกิารทีก่ว้าง
ขวางสมบูรณ์แบบในเดือนมกราคม 2021 และเปิดใช้งานเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่าน
มา ย่ิงเพ่ิมความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำาให้เดือนมิถุนายนปีนี้ยอดจำาหน่ายและจองรถ
ข้ามสามสิบคันไปแล้ว จากยอดทั้งปีที่วางไว้หกสิบคัน

ไม่เพียงแต่ลูกค้าในเขตพ้ืนท่ีพิษณุโลกเท่าน้ัน คุณอัยยรินกล่าวว่ายังมีลูกค้าจาก
อตุรดติถ์ทีข่บัรถมาท่ีธนะดเีพ่ือซือ้รถบรรทุกยูด ีทรคัส์ (UD TRUCKS) ด้วย สิง่นีส้ะท้อน
ให้เห็นว่ารถบรรทุกยูดี ทรัคส์ได้รับการยอมรับจากตลาดภาคเหนือตอนล่างเป็นอย่าง
ดี ย่ิงเมือ่ได้ตวัแทนจำาหน่ายทีม่คีวามมัน่คง ทำาให้ผูใ้ช้งานในพ้ืนทีย่ิ่งมคีวามมัน่ใจท่ีจะ
เลือกใช้งาน 

คุณอัยยรินเล่าให้ฟังว่า ท่ีธนะดีเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่ที่สนุกกับการทำางาน เต็มเปี่ยม
ไปด้วยพลัง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า สนับสนุนให้ลูกค้าของธนะดีและยูดี  ทรัคส์ได้
รถที่ดีมีคุณภาพไปใช้งานเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นใจ พร้อมกับงานบริการที่ทาง
ธนะดีดูแลอย่างดี ลูกค้าสามารถสบายใจตลอดอายุการใช้งานของรถได้ 

ความใหม่ของธนะดี ออโต้ทรัค แอนด์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด ทีมงานทุกคนพร้อมที่
จะเรยีนรูต้ลอดเวลา บนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมลูใหม่ ชดุความรูใ้หม่ เราไม่มคีวามสำาเรจ็
เดิมเป็นข้อเปรียบเทียบทำาให้ไม่ต้องกังวลใจอะไร ทุกการก้าวไปข้างหน้าคือเรื่องใหม่ 
ผลลัพธ์ใหม่ คุณอัยยรินกล่าว 

แนวความคดิในการบริหารธนะดนีัน้คณุอยัยรินกล่าวว่า ทีมงานต้องใส่ใจกับงานบรกิาร 
ทำางานว่องไว รอบครอบ ท่ีสำาคญัในทีมงานจะต้องพูดคยุสือ่สารกันตลอดเวลา ในส่วน
ของการทำาการตลาดกับลูกค้าน้ัน เน้นเร่ืองของการทำาการค้าร่วมไปกับการสร้าง
พันธมิตร ไม่มองแค่ความสำาเร็จจากการขายรถให้ได้ในวันนี้ มองระยะยาวสำาคัญกว่า 
มุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนทั้งกับธนะดีและลูกค้า

ทีมช่างของธนะดี เป็นทีมช่างท่ีมีประสปการณ์จากการดูแลฟลีทรถของ BRK group 
ซึ่งมีทั้งวอลโว่ ทรัคส์ (VOLVO TRUCKS) และยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) อยู่ในฟลีท 
โดยแบ่งทมีออกมาเป็นทีมเซอร์วิสของธนะดโีดยตรง นอกไปจากนัน้ยังได้รบัการอบรม
เพิ่มเติมจากทางยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) ประเทศไทยอยู่สมำ่าเสมอตามรอบของการ
ทำางาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการดูแลบำารุงรักษารถของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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ในส่วนบรกิารน้ันช่องซ่อมมมีาตรฐาน สามารถดูแลได้ท้ัง
งานหัวรถและหางได้อย่างสบาย พร้อมด้วยเครือ่งมอืท่ีมี
ความทันสมัยในการทำางาน ตรงตามมาตรฐานของยูดี  
ทรัคส์ ประเทศไทยเพื่อให้บริการกับลูกค้า

การเพ่ิมสนิค้าลงในตลาด ผูท้ีไ่ด้รับประโยชน์ย่อมจะต้อง
เป็นลูกค้าผู้ใช้งานรถบรรทุกอย่างไม่ต้องสงสัย ทำาให้มี
ทางเลอืก ในการเลอืกใช้ยานพาหนะท่ีดแีละชอบเพ่ือนำา
ไปใช้งานขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองให้ก้าวหน้าเติบโต

คุณอัยยรินกล่าวว่า ความสดใหม่ของธนะดี ท้ังตัวของ
เธอเองและตวัแบรนด์ยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) ท่ีเพ่ิงต้ัง
ขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิษณุโลก เป็นความ
ท้าทายในการทำางานท่ีจะมุง่ไปสูค่วามสำาเร็จ รวมท้ังการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองเดิมท่ีลูกค้ามีต่อยูดี ทรัคส์ในยุคเก่า 
ให้เข้าใจใหม่เกี่ยวกับรถยูดี ทรัคส์ใหม่ ที่มีความทันสมัย 
มีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าหลายอย่างท่ีถ่ายโอนมาจากรถ
บรรทกุวอลโว่ ทรคัส์โดยเฉพาะในเรือ่งของเกียร์ ESCOT 
“เรามสีนิค้าท่ีดีอยู่ในมอื เร่ืองการทำาการตลาดจงึไม่กังวล 
ที่ผ่านมาจากการเริ่มต้นก้าวแรกกับผลตอบรับที่เกิดข้ึน 
ทำาให้เรามัน่ใจว่าเรามาถูกทางแล้วกับแบรนด์ยูด ีทรคัส์” 

Asian Trucker มองว่าพ้ืนท่ีพิษณุโลก ในอนาคตน่าจะ
ได้รบัประโยชน์จากการเป็นจดุหน่ึงของการเชือ่มโยงเส้น
ทางการค้าในภูมิภาค รวมทั้งในส่วนท่ีจะเก่ียวข้องกับ 
LIMEC หรือระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน 
เมาะลำาใย ซึง่พ้ืนทีข่องภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก ตาก 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ของ

โครงการนี้ ที่จะทำาให้เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่าง
คึกคัก แน่นอนว่าภาคขนส่งจะต้องมีบทบาทสำาคัญ

สำาหรับธนะดี ออโต้ทรัค แอนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด 
ตัวแทนจำาหน่ายและศูนย์บริการยูดี ทรัคส ์  (UD 
TRUCKS) ทีพิ่ษณุโลกเป็นแค่ก้าวแรก โครงการต่อไปซึง่
ได้เร่ิมนับหนึง่แล้ว คอืการได้รับความไว้วางใจจากทางยู
ดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) ประเทศไทย ให้ได้รับสิทธ์ิใน
การเป็นผูแ้ทนจำาหน่ายและซ่อมบำารงุรถบรรทกุยูด ีทรคัส์
รวมทั้งงานบริการรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ครอบคลมุ แม่ฮ่องสอน และลำาพูนด้วย ซึง่ขณะ
นี้อยู่ระหว่างการสร้างตัวศูนย์บริการที่เชียงใหม่

น่าต่ืนเต้นที่จะได้เห็นแบรนด์รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ (UD 
TRUCKS) เริ่มกลับมาเดินหน้าอย่างมีทิศทางอีกครั้งใน
ตลาดประเทศไทย โดยเฉพาะแนวทางการทำาการตลาด
ที่ทางยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS)ประเทศไทย เปิดโอกาส
ให้ผูที้ส่นใจเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการทำาการตลาดในรปู
แบบของ Private Dealer ร่วมกัน

รวมท้ังการได้เห็นตัวแทนจำาหน่ายรถเพ่ือการพาณิชย์ท่ี
บริหารงานโดยหญิงสาวรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมสีสัน
ในกับแวดวงธุรกิจรถเพ่ือการพาณิชย์ และการขนส่ง 
อย่างคุณอัยยริน มั่นคง ผู้บริหาร ธนะดี ออโต้ทรัค แอนด์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด
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จุดเด่นของรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS)

- เครื่องยนต์ให้แรงบิดที่เครื่องรอบตำ่า สามารถสร้าง

ความเร็วโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตำ่า

- ระบบเบรกของเครือ่งยนต์ UD Extra Engine Brake 

(UD EEB) ทำาให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ระบบเทอร์โบชาร์จพร้อมอนิเตอร์คลูเลอร์แบบระบาย

ความร้อนด้วยอากาศ

- ชุดส่งกำาลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ให้กำาลังแรง

บิดสูงสุดถึง 1000 นิวตันเมตร

- ลดเสียงรบกวนและอาการสั่นที่รอบเดินเบา

ข้อมลูเกีย่วกบัรถบรรทกุยดู ีทรคัส์ (UD Trucks) เพ่ิม

เติมได้ที่

www.udtrucks.com

ติดต่อ 

ธนะดี ออโต้ทรัค แอนด์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด

UD TRUCKS พิษณุโลก

โทร : 055-000-390
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นัทธมน กันม� / กำ�นันเชิด กลมพุก
สถ�นที่ จังหวัดพิษณุโลก

รถบรรทุกยูดี ทรคัส์ 
กับหน้าที่สนับสนุน 

งานขนส่งรถเกี่ยวข้าว 
และงานขุดบ่อ ถมที่ 

งานขนส่งในกิจการ เกษตร&ก่อสร้าง พิษณุโลก
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เมื่อมาถึงพิษณุโลกหากไม่แวะพูดคุยกับชาวพิษณุโลกที่ใช้รถบรรทุก
ขบัเคลือ่นกิจการหาเลีย้งชพีอยู่ คงจะเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายอยู่ไม่น้อย เรา
จึงขอคำาแนะนำาจากทางธนะดี ออโต้ทรัค ทำาให้ได้มีโอกาสแวะไปพบกับ 
กำานันเชิดและคุณนัทธมน ภรรยาของกำานัน ซึ่งดำาเนินกิจการครอบครัว 
รับจ้างขุดบ่อ ถมดิน และรับจ้างเก่ียวข้าวด้วยรถเก่ียวข้าว ในพ้ืนที่
พิษณุโลก

ช่วงเช้าทีเ่ราเดนิทางไปถึงกำานันกำาลงัวุ่นวายอยู่กบัการจดัการแก้ปัญหา
งานให้กับลูกน้อง เราจึงได้สนทนากับคุณแหม่ม หรือ คุณนัทธมน กันมา 
ภรรยาผู้ซึ่งทำาหน้าที่ดูแลบริหารจัดการงานหลังบ้านให้กับกิจการแทน

แดดเช้าช่วงฤดูฝนรุนแรงเป็นพิเศษ คุณนัทธมนกล่าวว่า “สถานการณ์
โควดิ ไม่มผีลกระทบกับงานทีท่ำาอยู่มากนกั ชาวบ้านท่ีทำาเกษตรส่วนใหญ่
เม่ืออยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกเดินทางไป
ไหน รวมทั้งพื้นที่ของพิษณุโลกเศรษฐกิจหลักไม่ได้พึ่งพาในส่วนของการ
ท่องเท่ียวและภาคบริการเป็นหลัก ผู้คนส่วนมากประกอบอาชีพในภาค
เกษตรกรรม”
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ในส่วนของกำานันและคุณนัทธมน ก็มีพ้ืนที่ทำานา
เป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน การมีกิจการรับ
ถมดนิ ขดุดินขาย และ รบัเก่ียวข้าวนี ้เร่ิมต้นมาจาก
กำานัน คุณนัทธมนกล่าว

แต่เดิมนัน้กำานนัเคยทำางานอยู่ในแวดวงของงานรับ
ถมดนิมาก่อนบ้าง ทำามาได้ระยะหน่ึงเห็นว่าพอท่ีจะ
มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น กิ จ ก า ร รู ป แ บ บ นี้ 
คุณนัทธมนกับกำานันเลยคุยกันว่า มีช่องทางอยู่น่า
จะลองทำาดโูดยเริม่ต้นจากเลก็ๆ กันก่อน ออกรถมา
หนึ่งคัน

จากเล็กๆ ค่อยต่อยอดขยับขยายมาจนถึงปัจจุบัน 
รวมทัง้ตลอดระยะทางท่ีทำามาได้สร้างพันธมติรมรีถ
เข้ามาช่วยว่ิงงาน โดยท่ีไม่ต้องลงทุนมาก เพราะ
ความมากน้อยของงานมีขึ้นลง ปรับตัวไปตาม
เศรษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกัน การให้โอกาสคนรูจ้กั
กันเอารถเข้ามาร่วมวิ่งจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่
เหมาะสม โดยที่ทั้งคู ่ไม่ต้องแบกความเสี่ยงไว้
ทั้งหมด “ตอนนี้ที่เขามาร่วมวิ่งกับเรา เขาก็เพ่ิมรถ
กันเกือบทุกคน” คุณนัทธมนกล่าว

เครื่องมือทำางานของกิจการนั้น มีท้ังรถขุด รถตัก 
รถบด รถบรรทุกดัมพ์ รถลาก กระบะพ่วง และรถ
เกี่ยวข้าว ซึ่งมีจำานวนพอสมควรเลยทีเดียว สำาหรับ
รถบรรทุกน้ันถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญอย่างย่ิง 
เพราะงานต้องพ่ึงพาระบบขนส่งเป็นอย่างมากใน
การขนเครื่องมือไปยังหน้างานท่ีรับว่าจ้างมา รวม
ทั้งงานขนดินด้วย 

ล่าสุดก่อนท่ีเราจะแวะมาคุณนัทธมนเพ่ิงรับเอารถ
บรรทุกยูดี ทรัคส์เติมเข้ามาในกิจการเพ่ือให้การ
ทำางานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและคล่องตัวเพ่ิม
มากขึ้น

ลูกค้าแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ ลูกค้าที่เป็นเกษตรกร 
และลูกค้าในหมวดกิจการก่อสร้าง งานรับจ้างถม
ดิน ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมา กิจการหมู่บ้านจัดสรรใน
พิษณุโลกมกีารเติบโตทีด่ ีมโีครงการใหม่ขึน้ต่อเนือ่ง
หลายโครงการ ทำาให้งานในส่วนน้ีเติบโตตามไป
ด้วย

งานในภาคเกษตรกรรมนั้น งานหลักเลยคืองาน
รับจ้างเก่ียวข้าว ซึ่งรถบรรทุกพ้ืนเรียบรับหน้าที่
สำาคัญในการขนส่งรถเก่ียวข้าวว่ิงไปทำางานยัง
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หน้างาน คอืทุ่งข้าวของเกษตรกรท่ีว่าจ้างเข้ามา ท่ีกระจายตวัอยู่ตาม
จุดต่างๆ รถบรรทุกต้องทำาหน้าที่เคลื่อนย้ายรถเกี่ยวข้าว หากไม่มีรถ
บรรทุกเป็นของตัวเอง ต้องว่าจ้างคนอื่นมาวิ่งขนส่งให้น้ัน นอกจาก
จะไม่คุม้ค่าแล้ว ยังจะควมคมุเวลาการทำางานได้ยาก การมรีถบรรทุก
เพื่อการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวข้าวจึงสำาคัญมาก

งานเก่ียวข้าวน้ันปัจจุบันชาวนาไม่ได้ทำานาปีละครั้งสองครั้งเหมือน
ในอดีตแล้ว การปลูกข้าวทำากันประมาณทุกสามเดือน เพราะฉะนั้น
งานรถเกี่ยวข้าวจึงมีเกือบทั้งปี เพราะชาวนาแต่ละรายจะลงผลผลิต
ไม่พร้อมกัน ก่อนหลงัต่างกันไป ส่วนของงานถมดนิ งานขายดนิ ก็จะ
ไม่แน่นอนตามแต่งานในหมวดกิจการก่อสร้าง

ในส่วนของคนขับรถไม่มีปัญหาอะไร เพราะเท่าท่ีผ่านมา 
มีคนมาขอสมัครงานกันอยู่เรื่อย ท่ีทำาอยู่ด้วยกันก็เป็นคน
เก่าท่ีอยู ่กันมานาน เพราะดูแลกันเหมือนเป็นคนใน
ครอบครัว แต่ละคนจะประจำารถ ประจำาเครื่องมือต่างกัน 
ที่ขับรถตักก็ส่วนของรถตัก รถเกี่ยวข้าว รถบรรทุกแยกกัน
ไปเลย

ดูเหมือนว่ากิจการท่ีดำาเนินอยู่น้ี จะค่อยๆ ก่อร่างเติบโต
อย่างไม่เร่งรบี มุง่เน้นท่ีสามารถควบคุมและบรหิารจดัการ
ได้ สถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นผลกระทบจาก
โควิด ยังไม ่รุกลำ้า เข ้ามาสร ้างผลกระทบ แต ่ทั้ งนี้
คณุนทัธมนบอกว่าการจะลงทุนอะไรเพ่ิมก็ต้องระมดัระวัง

ในกิจการทีท่ำาอยู่ค่าต้นทุนเรือ่งนำา้มนัสำาคญั ถ้ารถทีใ่ช้งาน
มปีระสทิธิภาพเรือ่งประหยัดนำา้มนัจะด ีด้วยเหตนีุเ้วลาซือ้
รถบรรทุกกำานันจะต้องดูเรื่องน้ีด้วย การหางาน ดูแลรถ
ดูแลคนขับรถเป็นหน้าท่ีของกำานัน ส่วนของเรื่องเก็บเงิน 
จ่ายเงิน ซื้อของ เป็นหน้าที่ของคุณนัทธมน แต่ไม่ว่าจะทำา
อะไรทั้งคู่ก็จะพูดคุยปรึกษาตัดสินใจร่วมกัน

เราถามว่าโดยพื้นฐานแล้วในการทำางาน บุคคลิกลักษณะ
ของคนพิษณุโลกเป็นอย่างไร คุณนัทธมนย้ิม หยุดคิดอยู่
สักครู่หนึ่ง ก่อนจะกล่าวว่า “ก็น่าจะเป็นคนตรงไปตรงมา 
คำาไหนคำานัน้นะ เวลาว่าจ้างงานกันเขาบอกจะจ่ายวนัไหน
เขาก็จ่ายตรงตามที่บอก”

รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ใหม่ท่ีเติมเข้าฟลีท ซื้อกับทางตัวแทน
จำาหน่ายของยูดี ทรัคส์พ้ืนท่ีพิษณุโลก ธนะดี ออโต้ทรัค 
ทั้งหมด นอกจากที่ต้ังของศูนย์บริการท่ีอยู่ไม่ไกลจากจุด
จอดของตนเองแล้ว คุณภาพของรถ รวมทั้งทีมงานของ
ธนะด ีทีด่แูลใส่ใจเป็นอย่างด ีทำาให้การตดัสนิใจไม่ใช่เรือ่ง
ยาก

รถด ีตวัแทนจำาหน่ายมคีวามน่าเชือ่ถือ งานบริการเตม็ที ่ดู
เหมอืนจะเป็นรายละเอยีดพ้ืนฐานทีส่ามารถจะทำาให้เข้าไป
ยืนอยู่ในใจลูกค้า

รถคันแรกขายได้ด้วยคุณภาพของตัวรถเป็นสำาคัญ รถคัน
ที่สอง การกลับมาซื้อซำ้า ย่อมเป็นเรื่องของการบริการ การ
ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ของศูนย์บริการอย่างไม่ต้องสงสัย 
ทำาให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้รถได้โดยปราศจาก
ความกังวล

รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ ที่เติมเข้�ฟลีท ซื้อ
กับท�งตัวแทนจำ�หน่�ยของยูดี ทรัคส์ 
พื้นที่พิษณุโลก ธนะดี ออโต้ทรัค ทั้งหมด 
นอกจ�กที่ตั้งของศูนย์บริก�รที่อยู่ไม่ไกล
จ�กจุดจอดของตนเองแล้ว คุณภ�พ
ของรถ รวมทั้งทีมง�นของธนะดี ที่ดูแล
ใส่ใจเป็นอย่�งดี ทำ�ให้ก�รตัดสินใจไม่ใช่
เรื่องย�ก
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เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับคุณสุรเชษฐ์ นิลละออ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ช.วัสดุ 
ทำาให้ได้รับรู้ว่าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาธุรกิจจำาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
ในพิษณุโลกเตบิโตต่อเน่ืองมาโดยตลอด ตามการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ
ของพิษณุโลก

เมือ่เตบิโตต่อเนือ่ง ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาย่อมหมายถึงการมคีูแ่ข่งขนัเข้า
มาสู่เวทีเดียวกันอย่างยากหลีกเลี่ยง 

คุณสรุเชษฐ์แม้จะจบจากคณะสถาปัตยกรรม แต่ก็มีความชื่นชอบในการ
ค้าขายทำาธุรกิจ จากการพูดคุยทำาให้ได้รับรู้ว่าเริ่มเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่
สมัยเรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

รถบรรทุก ระบบโลจิสติกส์สำ�คัญม�ก สำ�หรับธุรกิจของ ช.วัสดุ

รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ตอบโจทย์ในหล�ยเรื่อง ซึ่ง
ตรงกับคว�มต้องก�ร ทั้งในเรื่องอัตร�ก�ร

สิ้นเปลืองนำ้�มัน คว�มทนท�น โดยเฉพ�ะที่ชอบคือ
ระบบเครื่องยนต์และเกียร์ Escot ระบบเกียร์
อัตโนมัติของยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS)

งานขนส่งในกิจการ เกษตร&ก่อสร้าง พิษณุโลก
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คุณสุรเชษฐ์ นิลละออ 

เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ช.วัสดุ 

อะไรที่จะต้องเสียก็ยอมเสีย ยอมขาดทุนบ้าง เพื่อบริการให้กับลูกค้าให้ได้ 100% 
เพราะงานบริการที่ดี สินค้าที่ใช่ จะทำาให้ลูกค้ากลับมาหา 

“เราไม่ได้ขายสินค้าครั้งเดียว 
เวลาทำาอะไรเราต้องมองที่ความยั่งยืนมองที่ผลระยะยาวของมัน”
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เมื่อจบการศึกษา พ้ืนฐานความรู้ความ
เข้าใจจากองค์ความรูใ้นมติขิองสถาปนกิ
ทำาให้มองเห็นโอกาสเริ่มต้นธุรกิจของ
ตนเอง ในหมวดของกิจการร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ด้วยในห้วงเวลานัน้ มหาวทิยาลยั
นเรศวร พิษณุโลก กำาลังขยายพื้นที่อย่าง
มาก มีความต้องการในเร่ืองของวัสดุ
ก่อสร้าง รวมทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยขยับ
ขยายเติบโต ทำาให ้ชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยโตตามไปด ้วย ความ
ต้องการในเรื่องวัสดุก่อสร้างจึงเพ่ิมมาก
ขึ้น เมื่อมองเห็นตลาด เห็นโอกาส จึงไม่
รีรอที่จะเริ่มกิจการเล็กๆ ของตนเองขึ้น

ตลอดระยะทาง ด้วยความเป็นคนหนุ่ม 
ความไม่หยุดน่ิง มองหาตลาด แสวงหา
โอกาส ทำาให้ ช.วัสดุเติบโตมาตามระยะ
ทางของการดำาเนินกิจการ

จากร้านขายวัสดุเล็กๆ ท่ีมีสินค้าไม่ก่ี
รายการ จนในปัจจุบันมีครบทุกรายการ 
ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงวัสดุหนัก
อย่าง เหล็ก ทราย หิน รวมไปถึงคอนกรีต
มิกซ์สำาเร็จที่มีจำาหน่ายให้กับลูกค้าด้วย 
โดยมทีัง้ไซโล และแพล้นท์ปนูเป็นของตัว
เอง ปัจจบัุนยังเป็นผูจ้ำาหน่ายโม่ปนูขนาด
เล็กด้วย (2 คิวครึ่ง) เรียกว่าสินค้าใน
หมวดก่อสร้างมีการขยับขยายแตกไลน์
รอบด้าน

ขนาดธุรกิจของช.วัสดุ คุณสุรเชษฐ์บอก
ว่า ตนเองทำาตลาดอยู่ตรงกลาง ระหว่าง
ร้านขนาดเลก็ และ ร้านใหญ่ท่ีเป็นร้านค้า
แบรนด์วัสดุเจ้าตลาด เป็นทางเลือกให้
กับลูกค้า สินค้าในร้านจึงมีทั้งสินค้า
แบรนด์ สนิค้าท่ีไม่ติดแบรนด์ เปิดโอกาส
ให้ลูกค้าได้เลือกตามความต้องการใช้
และต้นทุน เพื่อให้สอดคล้องกับงานของ
ลกูค้า ช.วัสดสุามารถเสาะหาสนิค้าให้ได้
ตามความต้องการของลูกค้า

แม ้ว ่าจะเป ิดไลน ์สินค ้าใหม ่ๆ แต ่
คุณสุรเชษฐ์กล่าวว่า ก่อนท่ีจะขยับทำา
อะไรเพ่ิมน้ันสำาคัญท่ีสุดคือต้องดูก่อนว่า
ตลาดมีความต้องการไหม ต้องทำาการ
บ้านหาข้อมลูให้แน่ใจจงึจะลงมอืทำา ไม่มี

แบบเดินหน้าลยุไปตามกระแสโดยทีไ่ม่รู้
เรื่องอะไรอย่างแน่นอน

ในการดำาเนนิการกิจการรปูแบบร้านค้าท่ี
ไม่ได้อิงอยู่กับแบรนด์ ทำาให้ต้องมองหา
แหล่งสนิค้าประเภทต่างๆ ท่ีจะนำาเข้าร้าน 
รวมไปถึงแหล่งวัตดดุบิ จำาพวกหนิ ทราย 
เคม ีคอนกรตี ทีต้่องใช้สำาหรบัแพล้นท์ปนู 
นอกไปจากน้ันยังต้องรวมระบบจัดส่ง
วัสดุให้ลูกค้าด้วยในกรณีสินค้าบาง
ประเภทท่ีลูกค้าซื้อจำานวนมาก รวมทั้ง
คอนกรีตมิกซ์สำาเร็จที่ต้องส่งถึงหน้างาน
ให้กับลูกค้า ระบบขนส่งของช.วัสดุ 
เติบโตตามกิจการที่ขยายออก เริ่มตั้งแต่
รถกระบะ ขยับมาเป็นหกล้อเล็ก สิบล้อ
ดัมพ์ พ่วงดัมพ์ จนถึงหัวลากและเทรล
เลอร์แท้งค์สำาหรับบรรจเุคมภัีณฑ์ทีใ่ช้ใน
งานมิกซ์คอนกรีตสำาเร็จ เพราะการใช้
บรกิารระบบขนส่งของคนอืน่นัน้มปัีญหา
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันจำานวน
รถของช.วัสดุยังไม่เพียงพอกับจำานวน
งาน ตอนน้ีจงึเป็นการผสมผสานระหว่าง
รถตัวเองและว่าจ้างรถข้างนอกเข้ามา
ช่วยวิ่ง

คุณสุรเชษฐ์บอกว ่าขณะนี้รถที่มีอยู ่
ในฟลีทท้ังหมดว่ิงงานแทบจะไม่ได้หยุด 
ซึ่งทำาให้รถไม่ได้บำารุงรักษาตามรอบ
อย่างที่ควรจะเป็น ทำาให้มีความจำาเป็น
ต้องเติมรถใหม่เข้ามาเพ่ิมเติม รวมทั้ง
ทดแทนของเก่าท่ีเสื่อมโทรมไปตามอายุ
การใช้งาน ไม่คุ้มที่จะบำารุงรักษาต่อ

ก่อนท่ีจะพบกันทางช.วัสดุ เพ่ิงรับรถ
บรรทกุยูด ีทรคัส์ ทีต่่อเป็นรถมิกซ์เซอร์เข้า
มาสี่คัน และยังมีความต้องการที่จะสั่ง
เพ่ิมอีกท้ังในส่วนของรถบรรทุกและหัว
ลากของยูด ีทรคัส์จากทางธนะด ีตวัแทน
จำาหน่ายยูด ีทรัคส์ (UD TRUCKS) อย่าง
เป็นทางการ 

จากการทำาการบ้านและการได้ลองใช้
งานคุณสุรเชษฐ์กล่าวว่า รถบรรทุกยูดี
ทรัคส์ตอบโจทย์ในหลายเรื่อง ตรงกับ
ความต้องการ ทั้งในเรื่องอัตราการสิ้น
เปลืองนำ้ามัน ความทนทาน โดยเฉพาะที่

ชอบคอืระบบเครือ่งยนต์และเกียร์ Escot 
ระบบเกียร์อัตโนมัติของยูดี ทรัคส์(UD 
T R U C K S ) ที่ เ ป ็ น เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก
วอลโว่ ทรัคส์ (VOLVO TRUCKS) ช่วย
ใ ห ้ ค น ขั บ ร ถ ทำ า ง า น ไ ด ้ ง ่ า ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

นอกไปจากนั้นสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดคือเรื่อง
ของงานบริการ การที่ยูดี ทรัคส์ (UD 
TRUCKS) มตีวัแทนจำาหน่ายท่ีพิษณุโลก 
ทำาให้ง่ายในการตัดสินใจ ถ้าต้องไปซื้อที่
นครสวรรค์หรอืจงัหวัดอืน่ ก็คงจะไม่เลือก
ใช้งานเพราะไม่สะดวกในงานบริการถึง
แม้ว่าจะเป็นรถท่ีอยากได้มาใช้งานก็ตาม
ท ีการทีธ่นะด ีมาเป็นตวัแทนจำาหน่ายทุก
อย่างเลยลงตัว อีกทั้งช.วัสดุ อยู่ห่างจาก
ศูนย์บริการไม่ไกลด้วย

ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงท่ีรถทั้ง
หมดของช.วัสดุจะใช้เพียงแบรนด์เดียว
คือยูดี ทรัคส์ (UD TRUCKS) เพื่อให้ง่าย
ในการจัดการต่างๆ คุณสุรเชษฐ์กล่าว

โดยส่วนตัวคุณสุรเชษฐ์กล่าวว่า เป็นคน
คดินอกกรอบ มองดวู่าอะไรทีค่นอืน่ยังไม่
ทำา ตลาดมีความต้องการไหม จะเลือก
ลงมือทำาในสิ่งน้ัน เปิดตลาดก่อนคนอื่น 
แต่ทุกอย่างที่ทำาต ้องทำาการบ้านให้
ละเอยีด ลกึ ลดความเสีย่งก่อนท่ีจะลงทุน

สำาหรบัช.วัสด ุคณุสรุเชษฐเน้นงานบรกิาร
ลกูค้าเป็นสิง่สำาคญั สร้างทีมให้มคีณุภาพ
ก่อนที่จะส่งออกไปทำางานให้กับลูกค้า 
เมื่อเกิดปัญหากับลูกค้า คุณสุรเชษฐ์จะ
ออกไปดูหน้างานและแก้ปัญหาให้กับ
ลูกค้าโดยตรง อะไรที่จะต้องเสียก็ยอม
เสีย ยอมขาดทุนบ้าง เพ่ือบริการให้กับ
ลูกค้าให้ได้ 100% เพราะงานบริการที่ดี 
สินค้าท่ีใช่ จะทำาให้ลูกค้ากลับมาหา 
คุณสุรเชษฐ์ยำ้าว่า “เราไม่ได้ขายสินค้า
ครั้งเดียว เวลาทำาอะไรเราต้องมองที่
ความยั่งยืนมองที่ผลระยะยาวของมัน”
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สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือเรื่องของ
ง�นบริก�ร ก�รที่ยูดี ทรัคส์ (UD 

Trucks) มีตัวแทนจำ�หน่�ยที่พิษณุโลก 
ทำ�ให้ง่�ยในก�รตัดสินใจ
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แน่นอนว่าการทำาการตลาดมาตลอดระยะ
เวลาสามสิบห้าปีในประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการของสแกนเนียน้ัน มีพัฒนาการที่มี
ทิศทางและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง มิเพียง
เท่านัน้สแกนเนยียังสามารถสร้างความเข้าใจ
ระหว่างลูกค้าผู้ใช้งานรถสแกนเนียให้ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีต่างๆ ของรถสแกนเนีย ที่สามารถ
ช่วยสนับสนุนการดำาเนินกิจการของลูกค้าได้

ซึ่งเทคโนโลยีของสแกนเนียท่ีช่วยให้การ
ทำางานของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นมี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์
ออปติคลูส ระบบช่วยเบรกรีทาร์ดเดอร์ หรือ
แม้แต่ขีดความสามารถของการขับเคลื่อน
แบบเพลาเดียว ที่ในยุคแรกมีแต่การตั้ง
คำาถาม อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยอด
เยี่ยม ในปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เข้าไปอยู่
ในใจของลกูค้า ในแง่ของความประทับใจท่ีได้
จากการใช้งานโดยตรง ยังไม่รวมถึงงาน
บริการหลังการขายที่สนับสนุนลูกค้าและรับ
ฟังเสียงของลูกค้า 

คุณณรงค์ฤทธ์ิ อิทธิสารรณชัย ผู้จัดการฝ่าย
สนับสนุนการขาย และ คุณอรรถพล ชูศรี 
ผู ้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด จาก
สแกนเนีย เปิดโอกาสให้ Asian Trucker ได้
ส น ท น า ซั ก ถ า ม ถึ ง  ร ถ หั ว ล า ก รุ ่ น  R 
410 YAK Edition “ยักษ์” ที่สแกนเนียเปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้สั่งซื้อไปใช้งาน ถึงความ
พิเศษและที่มาที่ไป

การนำาเสนอโปรดักซ์รุ่น R 410 A6x2NA โดย
ใช้ชื่อว่า ยักษ์ (YAK) สู่ตลาด ผ่านการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีมของสแกนเนยี เพ่ือทีจ่ะทำาอะไร
ให้กับวาระพิเศษของสแกนเนีย นอกจากจะ
มุ่งหวังในเรื่องการรับรู้ของตลาดพ่วงไปกับ
การได้จำาหน่ายรุ่นพิเศษให้กับลูกค้าท่ีอยาก
จะได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปใช้งาน 

คุณณรงค์ฤทธิ์ อธิบายให้ฟังว่า รถสแกนเนีย
มีลักษณะเด่นคือมีความยืดหยุ่นสูง ลักษณะ
การประกอบรถเปน็ Modular System นัน่คอื
ลกูค้าสามารถเลอืกออฟชัน่ต่างๆ ทีเ่หมาะกับ
การใช้งานของลูกค้าได้

YAK มาในสีมุกเงินอาร์คติก
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ด้วยลกัษณะเช่นนีกั้บ “ยักษ์” หลงัจากทำาการ
บ้าน และพูดคยุกันแล้ว สแกนเนียจงึตกลงใจ
ที่ จะ เอาจุด เด ่นของแต ่ละซี รี ย ์ ของรถ
สแกนเนีย มาอยู่ใน “ยักษ์” R 410 เช่น หัวเก๋ง
สูง เปิด-ปิดกระจกระบายอากาศบนหัวเก๋ง
ด้วยไฟฟ้า เบาะหนังมีโลโก้สแกนเนีย เพ่ิม
พ้ืนท่ีเก็บของในหัวเก๋ง มีช่องเก็บความเย็น
สำาหรับคนขับ ระบบเครื่องเสียง เครื่องยนต์ 
ระบบเฟืองท้าย พวงมาลัย 

ทางหนึ่งคือเป็นการโชว์ให้กับตลาด และ 
ลกูค้าได้เห็นว่าลกูค้าสามารถเลอืกได้สำาหรบั
รถของตนเองว่าจะให้มีอะไรบ้าง หรือที่เรียก
ว่า Tailor made  (การสั่งตัดเย็บเส้ือผ้าให้
เหมาะกับตัวของเรา) ให้เหมาะกับความชอบ
และลักษณะการใช้งาน

เมือ่ลกูค้ามีแผนในการลงทนุเร่ืองยานพาหนะ 
การเข้ามาปรกึษากับสแกนเนียก่อนตัดสนิใจ
ซื้อจะเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด เพราะจะได้รถที่
ตรงกับการใช้งานภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สแกนเนียใส่ใจ
เรื่องการรับฟังเสียงของลูกค้า เพ่ือนำาข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้ามาปรับปรุง ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองการใช้งาน ประสทิธิภาพต่างๆ สิง่
ที่ลูกค้าชอบ ไม่ชอบ รวมทั้งในเรื่องของงาน
บริการ ไปจนถึงเรื่องของการเงิน ลิสซิ่ง ด้วย
เหตุน้ีสิ่งท่ีลูกค้าแต่ละรายได้รับไปจากการ
เจรจาซื้อรถจึงแตกต่างกันออกไป ตามข้อ
ตกลงท่ีมีร่วมกันระหว่างสแกนเนียกับลูกค้า 
เพ่ือทำาให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร
ต้นทุนของลูกค้า ทำาให้สามารถที่จะบริหาร
จัดการทุนในการดำาเนินธุรกิจโดยมีรถสแกน
เ นี ย ไ ป ขั บ เ ค ลื่ อ น กิ จ ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การเป ิดตัว “ยักษ์” สู ่ตลาดในวาะระที่
สแกนเนียอยู่เคียงข้างลูกค้ามาสามสิบห้าปี 
นอกจากตัวโปรดักซ์ที่อัดแน่นไปด้วยจุดเด่น
อันหลากหลาย ท่ีหยิบมาจากแต่ละรุ่นของ
สแกนเนีย มาอยู่ใน R 410 “ยักษ์” ยังเป็นอีก
หนึ่งภาพแทนท่ีแสดงออกถึงความหนักแน่น 
ในคำามั่นสัญญาที่จะยืนอยู่เคียงข้างลูกค้า
เสมอ “ยักษ์” *มาพร้อมกับโปรแกรมบำารุง
รักษาที่เพิ่มพิเศษจากสองปีเป็นสามปี ฟรีค่า
บำารุงรักษาห้าปี 

* หมายเหตุ 3 ปี หรือ 360,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 

* หมายเหตุ 5 ปี หรือ 600,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
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อกีหนึง่ใจความสำาคญัท่ีทางสแกนเนียสือ่สาร
กับสาธารณะเสมอมาคือ เรื่องของการขนส่ง
อย่างย่ังยืน อย่างท่ีรูกั้นดว่ีา ธุรกิจขนส่งมส่ีวน
ในการทำาให้โลกร้อนข้ึน จากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เครือ่งยนต์ของสแกนเนยี
พัฒนามาตลอดระยะทาง ปัจจุบันนอกจาก
สามารถประหยัดพลงังานเพ่ิมข้ึนถึง 5 % แล้ว 
ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง
อีกด้วย

การมีส่วนสำาคัญในเรื่องการลดปริมาณของ
เสีย ท่ีปล ่อยออกสู ่สิ่ งแวดล ้อมของรถ
สแกนเนียน้ี ลกูค้าสามารถใช้เป็นรายละเอยีด
ในการนำาเสนอการว่ิงขนส่งสนิค้าให้กับบรษิทั
ที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ เทรนด์ของการ
ขนส่งในอนาคตบริษัทท่ีได้มาตรฐานจะให้
ความสำาคัญในเรื่องน้ีสูงมากในการประกอบ
การค้า

คณุสมบตัทิีอ่ดัแน่นของรถสแกนเนียรุ่นพิเศษ 
“ยักษ์” R410 เหมาะกับทุกกิจการขนส่งสนิค้า 
แน่นอนเหมาะกับผู้ที่ดำาเนินกิจการด้วยรถ
สแกนเนียอยู่แล้วและกำาลังจะลงทุนเพิ่มรถ 
เพราะแพคเกจที่มาพร้อมกับรถน้ันคุ้มค่ากับ
การลงทุน รวมทัง้ยังเป็นการร่วมเฉลมิฉลองปี
ที่ 35 ในประเทศไทยร่วมกันกับสแกนเนีย

ช่วงหน่ึงของการพูดคุยเราถามด้วยความ
อยากรูว่้าครบรอบสามสบิห้าปีของสแกนเนยี
ในประเทศไทย มี “ยักษ์” เป็น Speacial 
Edition สำาหรบัรถหวัลาก ในส่วนของรถบสัมี
อะไรพิเศษหรือไม่ แน่นอนว่าลูกค้าบัสของ
สแกนเนียต้องอดใจรอนิดหน่อย ทีมงานของ
สแกนเนียกำาลังทำาการบ้านเพ่ือจัดสรรสิ่งที่
พิเศษให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน 

เบาะหนัง ปั้มลายโลโก้สแกนเนีย

คุณอรรถพล ชูศรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด

คุณณรงค์ฤทธิ์ อิทธิสารรณชัย 
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย



3
5 27 Asian Trucker

 
Yak Edition / R410 A6x2NA 
- หัวเก๋งขนาดใหญ่ (R-series) 
- เครื่องยนต์ขุมกำาลัง 410 แรงม้า 
- ขับเคลื่อน 6x2 เกียร์ออพติครูส 
- ระบบช่วงล่างถุงลมให้สัมผัสนุ่มสบายแต่
มั่นใจ
- ถุงลมนริภยัผูข้บัขี ่ดสิก์เบรกพร้อมเบรกเสรมิ 
สำาหรับทางลาดชันรีทาร์เดอร์ 
- ระบบรักษาเสถียรภาพ (ESP) 
- เบรกอัตโนมัติ (AEB) 
- ระบบเตือนออกนอกเลน (LDW) 
- ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัแิบบแปรผนั
ตามความเร็วคันหน้า (ACC) ที่มอบทั้งความ
สะดวกสบายในการขบัขี ่ความปลอดภัย และ
เทคโนโลยอีัจฉริยะนี ้ยงัทำาให้ประหยดันำา้มัน
ยิ่งขึ้นด้วย มั่นใจได้กับทุกงานในการขนส่ง
- ห้องโดยสะดวกสบายด้วยเบาะท่ีน่ังคู่หน้า 
หุ ้มหนังคุณภาพดี พร ้อมลายนูนโลโก ้
สแกนเนีย 
- วิทยุจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว 
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 
- หน้าปัดเรือนไมล์แสดงผลขนาดใหญ่ขึ้น 
- พวงมาลัย D-shape หุ้มหนังพร้อมปุ่ม
ควบคุมมัลติฟังก์ชั่น 
- เสรมิความสะดวกสบายเอาใจนกัขบัคนไทย
ด้วยม่านบงัแดด ช่องเก็บของขนาดใหญ่ เตยีง
นอนขนาด 800 มิลลเิมตร ช่องบนหลงัคาปรบั
ไฟฟ้า และช่องแช่เย็นอเนกประสงค์ท่ีให้
ความเย็นเทียบเท่าตู้เย็น ท้ังหมดถูกจัดวาง
และสร้างในตำาแหน่งตามหลักสรีรวิทยา จึง
ทำาให้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารสะดวกสบายตลอด
ทาง

ล้ออัลลอยนำ้าหนักเบาแข็งแรง

ดุมล้อพิเศษมีตัวอีกษรนูน SCANIA

กระจกระบายอากาศ เปิด - ปิดด้วยไฟฟ้า

พร้อมม่านกันแสง

พวงมาลัย D-shape หุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชั่น

สนใจติดต่อตัวแทนจำาหน่ายใกล้ท่านและสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมที่  
www.scania.com/th/th/home/products-and-services/trucks/trucks_showroom.html  
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ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาดรอบสามลุกลามเป็น
รอบสี่ของประเทศไทย ความหวั่นวิตกท้ังในเร่ืองของ
สาธารณะสุขและเศรษฐกิจก็กลับมาอยู่ในความสนใจ
มากขึ้นอีกครั้ง

แม้ว่าภาคขนส่งจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าในหมวด
ธุรกิจอื่นๆ แต่ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถประมาทได้ 
การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับความไม่แน่นอนจึงเป็น
เรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง

เมือ่เข้าสูไ่ตรมาสทีส่องของปีนี ้สญัญานเรือ่งการส่งออก
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายปีท่ี
ผ่านมา แน่นอนว่ายังมข่ีาวดใีห้ชืน่ใจบ้าง เมือ่ภาคส่งออก
กลับมาคึกคัก จากการฟื้นตัวที่เข้มแข็งของจีน และการ
เริ่มกลับมาของสหรัฐอเมริกาและยุโรป จากวิกฤตโควิด 
ผู้ส่งออกของไทยจึงมีคำาสั่งซื้อจากตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุนี้ภาคขนส่งสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกจึง
ค่อนข้างจะยุ่งเป็นพิเศษในห้วงเวลาน้ี แต่คุณอิทธิพัทธ์ 
ชัยเลิศพัชรกุล ผู้บริหารของ STD ก็พอจะแบ่งเวลามานั่ง
คุยกับ Asian Trucker

ย้อนกลับไปเมื่ออดีต
คณุอทิธิพัทธ์ บอกว่างานแรกเริม่นัน้ตนเองเป็นพนกังาน
อยู่ในบริษัทที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกสินค้าสายเอเย่นต์
เรอื งานในส่วนรบัผดิชอบทีท่ำานัน้มส่ีวนเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการในการหารถเข้ามาว่ิงขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรอื ทำางานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร เก็บเก่ียวความ
รู้ ประสบการณ์ จนวันหน่ึงมีโอกาสให้ได้ก้าวขยับจาก
ลกูจ้างมาเปิดกิจการของตนเอง จงึลาออกจากบริษทัเดิม
ที่ทำาอยู่มาเปิดบริษัทรับว่ิงขนส่งตู้สินค้าให้กับเอเย่นต์
สายเรือ

จากรถหนึ่งคัน 
ก้าวแรกเริ่มขับเคลื่อนด้วยรถหนึ่งคัน ค่อยๆ ขยับเติบโต
มาเรื่อยตลอดระยะทางในการทำาธุรกิจรับจ้างว่ิงขนส่งตู้
สินค้าให้กับบริษัทเอเย่นต์สายเรือ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัท 
(ลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทต่างชาติ)

แน่นอนไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในขาข้ึนหรอืขาลงยังคงต้อง
พ่ึงพาการขนส่ง เพราะการค้าขายยังคงดำาเนินไป การ
ผลิตสินค้านั้นไม่อาจหยุดอยู่กับที่ได้ จำานวนอาจจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดเป็นสำาคัญ 
และสิ่งท่ีจะมาสนับสนุนให้รอบการผลิตของการส่ง

สินค้าเข้าออกดำาเนินไปได้คือการขนส่งนั่นเอง ทั้งรับวัตถุดิบ
บางอย่างท่ีนำาเข้ามาป้อนเข้าโรงงาน ทั้งนำาผลผลิตที่ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแล้วส่งออกไปยังผู้ว่าจ้าง ผู้สั่งซื้อ

ตลอดระยะเวลาย่ีสิบกว่าปีที่ผ่านมากับธุรกิจขนส่งรับจ้างวิ่งตู้
สินค้าให้กับเอเย่นต์สายเรือ STD & Transports เติบโตมาโดย
ตลอด ภายใต้หลักการและแนวความคิดที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ 
“ไม่ทำาอะไรเกินตัว” การเพิ่มรถนั้นเกิดขึ้นตามงานที่เพิ่มเข้ามา
ตามความจำาเป็นที่ต้องใช้ STD จะไม่ทำาอะไรเกินตัวอย่าง
เด็ดขาด คุณอิทธิพัทธ์กล่าว

ปัจจุบันนอกจาก STD ที่เป็นของคุณอิทธิพัทธ์โดยตรงแล้ว ยัง
มีอีกบริษัทท่ีเป็นการหุ้นกันกับมิตรสหายในสายขนส่งด้วยกัน

STD Transport

“STD จะไม่โตแบบเกิดขีด
คว�มส�ม�รถของตัวเอง ทุก
วันนี้ขน�ดของบริษัทกำ�ลังดี 

ถ�มว่�เร�จะโตกว่�นี้อีกไหม ก็
ยังตอบไม่ได้ ถ้�มีโอก�สเข้�ม�
เร�ก็ขยับขย�ย แต่อย่�งที่บอก
คือเร�จะไม่ทำ�อะไรเกินตัวเร� 
เพร�ะทุกวันนี้เร�ก็ไปได้ดีกับ

กำ�ลังและขีดคว�มส�ม�รถทั้งรถ
และทีมง�นที่เร�มีอยู่”

Logistics / Import & Export
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คือบริษัท AGT Logistics Thailand ปัจจุบันทั้งสองบริษัทมีรถ
วิง่ตูส้นิค้าร่วมกนัอยูท่ัง้หมดประมาณห้าสบิคนั โดยจำานวนรถ
ที่มากกว่าคือบริษัท STD 

เส้นทางการวิ่งขนส่งสินค้าของ STD มีเส้นเดียวคือกรุงเทพฯ - 
แหลมฉบัง - กรุงเทพฯ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มธุรกิจมา 
กรงุเทพฯ ไปแหลมฉบงัประมาณหน่ึงร้อยสีส่บิห้ากิโลเมตรโดย
ประมาณ ไปกลับอยู่ที่ประมาณสองร้อยเก้าสิบกิโลเมตร โดย
ปกติกรถหน่ึงคันจะวิ่งงานวันหน่ึงอยู่ท่ีสองเท่ียว แต่ก็มีช่วงท่ี
ความต้องการขนส่งมีสูง บางคันจำานวนเท่ียวก็จะสูงกว่าปกติ 
เมือ่คำาณวนดูรายได้ของพนักงานขบัรถของ STD แล้วเป็นงาน
ที่มีค่าตอบแทนต่อเดือนดีเลยทีเดียว

เราอยู่ได้เขาอยู่ได้
คณุอทิธิพัทธ์กล่าวว่า ดแูลทีมงานคนขบัรถภายใต้หลกัสำาคญั
คือ เราอยู่ได้เขาอยู่ได้ การรับพนักงานขับรถคุณอิทธิพัทธ์เป็น
คนสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง เพราะทีมคนขับรถ การดูแลบำารุง
รักษารถ คุณอิทธิพัทธ์ดูแลบริหารจัดการด้วยตนเองท้ังหมด 
“เราคุยหลักการของบริษัท แจ้งให้คนขับรับรู้ ถ้าคิดว่ายอมรับ
ได้ สามารถทำาได้ มคีวามสามารถ ก็ตกลงรบัเข้าทำางาน แต่เมือ่
ไหร่ท่ีทำาผดิไปจากหลกัการท่ีตกลงกันไว้ก็ต้องยอมรับท่ีจะต้อง
เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรซับซ้อน”

เนื่องด้วยรถเป็นเครื่องมือสำาคัญในการทำางานของบริษัท และ
ขับเคลื่อนกิจการของบริษัทอยู่ ด้วยเหตุนี้ STD จึงให้ความ
สำาคญักับการดแูลบำารงุรกัษารถเป็นอย่างยิง่ รถเก่าบำารงุรกัษา

คุณอิทธิพัทธ์ ชัยเลิศพัชรกุล ผู้บริหารของ STD 
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ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ ด้วยทีมเซอร์วิสของบริษัทเอง ส่วนรถ
ใหม่ที่อยู่ในประกันดูแลผ่านบริษัทรถที่ซื้อมา แต่ก็มีงานดูแลประจำารอบ
ที่ทางบริษัททำาเองด้วยเพื่อให้รถพร้อมสมบูรณ์อยู่เสมอ

“ทุกสิบห้าวัน คนขับต้องนำารถกลับเข้ามาตรวจเช็คท่ัวไป เช่น ตรวจลม
ยาง ดูนำา้กลัน่แบตเตอร์ร่ี เบรก” คณุอทิธิพัทธ์เล่าให้ฟังว่าบรษิทัมเีบีย้ขยัน
ให้เดือนละหน่ึงพันบาท สำาหรับการนำารถกลับมาตรวจเช็ค ใครละเลยก็
จะถูกปรบัเบีย้ขยัน (ฟังดูเหมอืนไม่เยอะแต่หน่ึงปีเป็นเงนิจำานวนหนึง่หมืน่
สองพันบาท ถ้าคนขับทำางานกับบริษัทมาสิบปี เขาจะมีเงินสะสมท่ีไม่
เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าวิ่งเที่ยวจำานวนหนึ่งแสนสองหมื่นบาท) 

การตรวจเช็คทุกสิบห้าวัน ทำาให้ STD สามารถรักษาคุณภาพรถให้อยู่ใน
สภาพทีพ่ร้อมใช้งานอย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามปลอดภยัในการใช้งาน 
ลดต้นทุนในการบำารุงรักษาลงได้ รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิตลงด้วย 
คุณอิทธิพัทธ์ยกตัวอย่างเรื่องยางให้ฟัง คนขับรถบางคนไม่ได้ตรวจสอบ
ลมยางรถของตัวเองสมำ่าเสมอ ไม่ได้ดูเรื่องยางซึม ยางรั่ว การเข้ามาทุก
สิบห้าวัน ฝ่ายช่างตรวจเช็คเรื่องลมยาง ใส่ลมในอัตตราที่เหมาะสม ช่วย
เรือ่งการขบัขี ่การประหยดันำา้มนั หากพบว่ามยีางรัว่กม็ีแผนกปะยางเอง
ถูกกว่าปะข้างนอกมากมายหลายเท่าตวั เหล่านีท้ำาให้สามารถจดัการเรือ่ง
รถ บริหารต้นทุนในการดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แรกเริม่รถคนัแรกคอืฮโีน่ ต่อมาผสมผสานระหว่างฮโีน่กับอซิซู ุในยุคหลงั

เปลี่ยนมาใช้รถบรรทุกจากยุโรป เพราะมีความคุ้มค่ากว่าใน
การใช้งาน แต่กับบรรดารถเก่าท่ีมีอยู่ก็ยังคงใช้งานต่อเน่ือง 
เพราะ STD ดูแลรถอย่างดี รถญี่ปุ่นเมื่อวิ่งใช้งานถึงประมาณ
เจด็ปีก็จะมกีารเปลีย่นเครือ่งยนต์ใหม่ เพราะสภาพรถโดยรวม
ยังอยู ่ในสภาพดี บำารุงรักษาใช้งานต่อ นี่คือนโยบายที่
คุณอิทธิพัทธ์ใช้ การเติมรถใหม่เข้าเป็นการเพ่ิมจำานวนรถให้
กับบริษัท ในส่วนของรถเก่าคนขับจะได้สัดส่วนของค่านำ้ามัน
ต่อเที่ยวมากกว่ารถใหม่

งานว่ิงตู้สนิค้าให้บรกิารกับเอเย่นต์สายเรอืดเูหมอืนไม่ซบัซ้อน 
แต่แวดวงนี้ก็ไม่ได้ง่ายๆ กว่าจะได้รับความไว้เน้ือเชื่อใจจาก
ลูกค้าต้องผ่านการทำางานพิสูจน์คุณภาพ เพราะสินค้าที่อยู่ใน
ตู้มีมูลค่าสูง ต้องขนส่งอย่างระมัดระวัง รถทุกคันท่ีว่ิงขนส่ง 
STD ต้องทำาประกันสินค้าทุกคัน เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ี
คาดไม่ถึง ซึ่งเป็นข้อกำาหนดอย่างหนึ่งในการวิ่งขนส่งตู้สินค้า

“ทำาไมรถเก่าจึงไม่ขายออก” เราถามคุณอิทธิพัทธ์ คำาอธิบาย
คือ ถ้าขายออกจำานวนรถในฟลีทก็ลดลง การเติมรถใหม่เพ่ือ
เพิ่มจำานวนรถให้เพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้น สำาหรับรถเก่า STD 
ดูแลอย่างดีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถวิ่งงานได้อย่าง
ปลอดภัย แต่ถ้ารถไปต่อไม่ได้หรือไม่คุ้มค่ากับการบำารุงรักษา
แล้วก็ขายออก “รถเก่า รถใหม่เราได้ค่าเท่ียวเท่ากัน แต่กับ
รถใหม่เม่ือออกไปว่ิงงานให้ลกูค้า โดยเฉพาะรถยุโรป นอกจาก
คุณภาพท่ีดี คนขับชอบ ยังได้ในเรื่องของความน่าเชื่อถือที่
ลูกค้ามองกลับมาท่ีเรา เข้าโรงงานต่างๆ เรื่องความปลอดภัย
ครบตามที่พ้ืนท่ีกำาหนด เวลาหาคนขับมาทำางานก็หาง่าย” 
คุณอิทธิพัทธ์กล่าว

ความสำาเรจ็ของ STD เกิดจากการใส่ใจในงานบรกิารลูกค้าเป็น
สำาคัญ การขนส่งตู้สินค้าสายเรือ เร่ืองเวลาเป็นความสำาคัญ
อันดับต้นๆ ท่ีต้องคำานึงถึง เพราะตู้สินค้าเก่ียวข้องกับการส่ง
ต่อขึ้นเรือ การตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างย่ิง ความ
ปลอดภัยในการขนส่งสำาคัญมากเพราะในฐานะผู้ขนส่งแม้ว่า
จะไม่รู้ว่าสินค้าในตู้เป็นอะไร แต่ต้องคำานึงไว้ก่อนเลยว่ามี
มูลค่าสูง มีความอ่อนไหว (บางทีเป็นอะไหล่รถยนต์, สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์) การให้อุบัติเหตุในการทำางานเป็นศูนย์สำาคัญ
อย่างย่ิง (รถและคนขับจงึมีความสำาคญัในการดำาเนนิการ) ต้อง
มีคนจัดรถที่เก่งที่จะสามารถบริหารรถให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการใช้รถของลกูค้าได้อย่างด ี(เอเย่นต์หรอืลูกค้า จะ
ทำาหน้าท่ีบรหิารเรือ่งตู ้สนิค้าเข้าและออก ผูร้บัหน้าท่ีขนส่งต้อง
บริหารเรื่องรถให้สอดรับไปกับความต้องการของลูกค้าใน
การนำาตู้เข้าและออก อีกทั้ง STD ไม่ได้รับขนส่งให้เอเย่นต์ราย
เดียว การบริหารจัดการรถจึงต้องมีประสิทธิภาพ)

แม้ว่�ก�รใช้ง�น 
MAN จะผ่�นไปเพียง
สองเดือนเท่�นั้น แต่
ผลลัพท์จ�กก�รใช้

ง�นก็ออกม�ดี ไม่ว่�
จะเป็นเรื่องอัตร�ก�ร
สิ้นเปลืองนำ้�มัน รวม
ทั้งคว�มพึงพอใจ

ของคนขับรถ
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คุณอิทธิพัทธ์เล่าให้ฟังว่า พันธมิตรหรือเพ่ือนฝูงในแวดวงขนส่งก็
สำาคญั นอกจากจะช่วยเหลอืกันในเรือ่งรถว่ิงงานแล้ว มติรสหายใน
แวดวงท่ีสนิทกัน เวลาจะลงทุนเร่ืองเคร่ืองมอืในการทำางานจะบอก
กล่าวพูดคยุปรกึษากัน ทำาให้สามารถลงทุนหรือจดัหาได้ในราคาที่
เหมาะสมกับการดำาเนินการทำาธุรกิจ เช่นเวลาจะซื้อรถอาจจะซื้อ
พร้อมกันเมือ่มจีำานวนในการซือ้เยอะก็สามารถต่อรองเรือ่งราคาได้ 
เวลาจะซือ้อะใหล่ก็สัง่พร้อมกัน เช่นในเรือ่งยางก็สัง่ซือ้เหมาตู้สนิค้า
มาเลย และมาจดัสรรแบ่งกัน สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้สามารถจดัการ
เรื่องต้นทุนในการดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่นานมานี้ STD เพ่ิงรับมอบ MAN TGS 360 คันใหม่เข้าฟลีท 
นอกจากเพ่ิมจำานวนรถให้กับบริษัทแล้ว คุณอิทธิพัทธ์กล่าวว่า 
เป็นการทดลองนำารถหวัลากจากเยอรมนัมาใช้งานดู ซึง่ถ้าทุกอย่าง
ออกมาด ีก็น่าจะมกีารเตมิ MAN เขาฟลทีอกี ผสมผสานกับ Scania 
ที่มีอยู่เดิมแล้ว

รถจากยุโรปนั้นในเบื้องต้นราคาค่าตัวอาจจะดูแพง ถ้านำาเอาไป
เปรยีบเทียบกับรถจากญ่ีปุน่ หรือ จนี แต่ประสทิธิภาพและคุณภาพ
ในการใช้งานนั้นแตกต่างกันมาก เพราะหลังจากที่ STD ได้เริ่มใช้
งานรถยุโรปมา ก็พิสจูน์ว่าค่าบำารงุรักษาถกูกว่ากนัมาก ระยะบำารงุ
รกัษายาวนานกว่ากัน รถมเีวลาทำางานบนท้องถนนสงูกว่า อกีท้ังคน
ขับมีความสะดวกสบายกว่าในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการ
ทำางานก็สูงกว่า แต่ทั้งน้ีนั้นคุณอิทธิพัทธ์กล่าวว่าการลงทุนของ
คณุอทิธิพัทธ์ เป็นไปด้วยความรอบครอบระมดัระวัง การจะเพ่ิมรถ
นั้นต้องมีงานรองรับ ไม่มีการเพ่ิมรถมารองานอย่างเด็ดขาด และ
ต้องมั่นใจในตัวคุณภาพของรถท่ีจะซื้อมาใช้งาน รวมไปถึงงาน
บริการหลังการขายด้วยว่าดีจริง 

แม้ว่าการใช้งาน MAN จะผ่านไปเพียงสองเดอืนเท่านัน้ แต่ผลลพัท์
จากการใช้งานก็ออกมาดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการสิ้นเปลือง
นำ้ามัน รวมทั้งความพึงพอใจของคนขับรถ 

คุณอิทธิพัทธ์กล่าวว่า ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของรถ เพราะมิตรสหายท่ีสนิทสนมใกล้ชิดกันใน
แวดวงขนส่งก็ใช้ MAN อยู่และได้รับคำาแนะนำามา มีข้อมูลการใช้
งานท่ีเป็นข้อเท็จจรงิ อกีเหตผุลท่ีสำาคญัคอืความไว้วางใจในตวัแทน
จำาหน่ายอย่าง K-MAN Auto Service ท่ีรูจ้กักัน เพราะการซือ้รถมา
ใช้งานนัน้ท่ีสำาคัญท่ีสดุหลงัจากซือ้แล้วคอืบรกิารหลงัการขาย ใคร
จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งตรงส่วนนี้คุณอิทธิพัทธ์บอกว่าสำาคัญมาก

สำาหรับแวดวงขนส่งตู้สินค้าให้กับเอเย่นต์สายเรือ คุณอิทธิพัทธ์ 
กล่าวว่า ตนเองอยู่ในแวดวงน้ีมานาน มคีวามถนัดเข้าใจการขนส่ง
สายน้ีพอสมควร สิง่ท่ีสำาคญัท่ีสดุท่ี STD ต้องรกัษาไว้ คอืงานบรกิาร

ลูกค้า ความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อลูกค้า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่าง
ขนส่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ารับรู้ เพ่ือร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา ทีม
งานคนขับต้องมีความละเอียดในการทำางาน คนขับรถของ STD 
ต้องมีหน้าที่ในการเดินเอกสารท่ีไปพร้อมกับตู้ด้วย ซึ่งเป็นอีกหน่ึง
ความรับผิดชอบที่สำาคัญสำาหรับคนขับรถสายว่ิงตู้สินค้าให้กับ
เอเย่นต์เรือ

“STD จะไม่โตแบบเกิดขีดความสามารถของตัวเอง ทุกวันนี้ขนาด
ของบริษัทกำาลังดี ถามว่าเราจะโตกว่านี้อีกไหม ก็ยังตอบไม่ได้ ถ้า
มีโอกาสเข้ามาเราก็ขยับขยาย แต่อย่างที่บอกคือเราจะไม่ทำาอะไร
เกินตวัเรา เพราะทุกวันน้ีเราก็ไปได้ดีกับกำาลงัและขีดความสามารถ
ทั้งรถและทีมงานที่เรามีอยู่” คุณอิทธิพัทธ์กล่าว

ง�นวิ่งตู้สินค้�ให้บริก�รกับเอเย่นต์ส�ยเรือดูเหมือนไม่ซับซ้อน แต่แวดวงนี้ก็ไม่ได้ง่�ยๆ กว่�จะได้รับคว�มไว้เนื้อเชื่อใจจ�ก

ลูกค้�ต้องผ่�นก�รทำ�ง�นพิสูจน์คุณภ�พ เพร�ะสินค้�ที่อยู่ในตู้มีมูลค่�สูง ต้องขนส่งอย่�งระมัดระวัง รถทุกคันที่วิ่ง

ขนส่ง STD ต้องทำ�ประกันสินค้�ทุกคัน เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยที่ค�ดไม่ถึง
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BRK 

เวียงทอง โลจิสติกส์ จำ�กัด

Group

บี อาร์ เค อินเตอร์ ทร�นสปอร์ต จำ�กัด

การมาถึงพื้นที่พิษณุโลก ซึ่งเป็นเสมือน Head Quarter 
ของ BRK Group ถ้าไม่ได้ฟังเร่ืองราวทีน่่าสนใจเก่ียวกับ
การขนส่งวัตถุอันตรายจากผู้บริหารของ BRK ก็ดูน่า
เสยีดายอยูไ่ม่น้อย และนับเป็นโชคดขีอง Asian Trucker 
ที่ได้รับโอกาสนั้น

หน่ึงชั่วโมงเต็มๆ เรานั่งสนทนากับสองผู ้บริหารจาก 
บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด และ เวียงทอง 
โลจสิตกิส์ จำากัด (ซึง่ทัง้สองบรษิทัเป็นส่วนหน่ึงของ BRK 
Group)

คุณสมภพ อินทร์ด้วงเกิด กรรมการ บริษัท เวียงทองโลจิสติกส์ จำากัด

จ�กจุดเริ่มต้นด้วยรถวอลโว่สองคัน จนม�ถึงปัจจุบันมีรถหัวล�กวอลโว่จำ�นวนสองร้อย
กว่�คัน สะท้อนให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินธุรกิจได้เป็นอย่�งดี

ง�นของเวยีงทองโลจิสตก์ิ เป็นง�นขส่งนำ�้มนัใสทีต้่องกระจ�ยนำ�้มนัจ�ก
คลังนำ้�มันของปตท.โออ�ร์ ไปยังปั้มนำ้�มันปตท.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ขนส่งวัตถุอันตราย
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คุณเกษ อินเลี้ยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด

งานของทั้งสองบริษัทดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทำางาน เพราะมิเพียงแต่
ต้องแข่งขนักบัตวัเองเพือ่นำาเสนองานบรกิารทีม่คีณุภาพ
ให้กับลูกค้าเท่านั้น ยังต้องสร้างมาตรฐานที่สูงเพื่อคง
สถานะของการเป็นผู ้นำาในอตุสาหกรรมขนส่งวัตถุ
อันตรายไว้ เพราะมิได้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวใน
อุตสาหกรรมการขนส่งประเภทนี้
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รถวอลโว่ ทรัคส์คันเริ่มต้นของบริษัท 
ปัจจุบันวิ่งไปแล้วล้�นกว่�กิโลเมตร 
และยังคงใช้ง�นอยู่ คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งวอลโว่กับ BRK Group จึง
มิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ข�ยสินค้�กับผู้ซื้อ
สินค้�เท่�นั้น เพร�ะมีคว�มผูกพัน
สนับสนุนกันม�ย�วน�น นับเป็น
พันธมิตรท�งก�รค้� เป็นเสมือน

ครอบครัวเดียวกัน
คุณเกษ อินเลี้ยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด
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คุณเกษ อินเลี้ยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ 
ทรานสปอร์ต จำากัด และ คณุสมภพ อนิทร์ด้วงเกิด กรรมการ บรษิทั 
เวียงทอง โลจิสติกส์ จำากัด สละเวลาส่วนตัวมานั่งสนทนาด้วย

เป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้วที่ บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด 
ได้ทำาหน้าท่ี ขนส่งวัตถุดบิ (ปิโตเลยีมและพลงังานทดแทน) ท่ี ปตท.
สผ. ขดุได้จากแหล่งนำา้มนัดบิลานกระบอื เชือ่มส่งต่อไปสูร่ะบบการ
ผลิตของปตท.สผ.

จากจุดเริ่มต้นด้วยรถวอลโว่ ทรัคส์สองคัน จนมาถึงปัจจุบันมีรถ
หวัลากวอลโว่ ทรคัส์จำานวนสองร้อยกว่าคนั สะท้อนให้เหน็ถึงความ
สำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
คุณเกษ เล่าให้ฟังว่าบริษัทได้พัฒนาการทำางานมาอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำางาน ทีมงาน และระบบ
การทำางาน เช่นเดียวกันกับในส่วนของ เวียงทอง โลจิสติกส์ ที่
คุณสมภพดูแลอยู่ อีกหนึ่งในบริษัทลูกของ BRK Group ที่ทำางาน
สนับสนนุการขนส่งให้กับบรษิทั ปตท.โออาร์.  (PTT. Oil) หรอืทีผู่ค้น
ในแวดวงขนส่งวัตถุอันตรายเรียกว่าการขนส่งนำ้ามันใส ก็เติบโต
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

งานของทั้งสองบริษัทดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาในการทำางาน เพราะมิเพียงแต่ต้องแข่งขันกับตัวเอง
เพ่ือนำาเสนองานบรกิารท่ีมปีระสทิธิภาพให้กบัลกูค้าเท่านัน้ ยังต้อง
สร้างมาตรฐานท่ีสงูเพ่ือคงสถานะของการเป็นผูน้ำาในอตสุาหกรรม
ขนส่งวัตถุอันตรายไว้ เพราะมิได้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวใน
อุตสาหกรรมการขนส่งประเภทนี้ 

คุณเกษกล่าวว่าสำาคัญท่ีสุดในการดำาเนินการคือต้องสนับสนุน
ความต้องการของผูว่้าจ้างให้ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์  ขนส่งตรงตามเวลา 
โหลดเข้าร้อย โหลดออกร้อย อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ให้ได้ ฟังดู
เหมือนง่าย แต่ผู้คนที่อยู่ในแวดวงขนส่งย่อมทราบดีว่า มีตัวแปร
มากมายท่ีสามารถทำาให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่เป็นไปตามที่
กำาหนดไว้

ระบบขนส่งของ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด ที่
สนับสนุนปตท.สผ.อยู่ที่ลานกระบือนี้ ทำางาน 24 ชั่วโมง ตราบใดที่
ระบบการผลิตไม่หยุดลงหน้าที่ของการขนส่งก็ไม่อาจหยุดได้

ต่างกันกับงานของเวียงทอง โลจิสติก์ ของคุณสมภพ ท่ีเป็นงาน
ขนส่งนำา้มนัใสท่ีต้องกระจายนำา้มนัจากคลงันำา้มนัของปตท.โออาร์ 
ไปยังปั้มนำ้ามันปตท.ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ รอบในการทำางาน จำานวน
งาน จำานวนระยะทาง เส้นทางในการวิ่งงาน แตกต่างออกไป 

รถของบริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด ที่ใช้งานวิ่ง
ขนส่งนำ้ามันดิบให้กับปตท.สผ. เป็นรถหัวลากวอลโว่ ทรัคส์ทั้งหมด 
แรกเริ่มน้ันเมื่อเริ่มธุรกิจผู้ก่อตั้งใช้รถหัวลากมือสองวอลโว่ ทรัคส์ 
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ML 10 สองคัน แม้เป็นเพียงรถมือสองแต่จากการใช้งานก็ได้เห็นถึง
คุณภาพท่ีดขีองรถ ท่ีช่วยให้การทำางานดำาเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เมือ่
ธุรกิจเริม่ขยับขยาย การลงทนุคร้ังต่อมาเป็นรถป้ายแดงการตดัสนิใจเป็น
รถวอลโว่ ทรคัส์จงึไม่ใช่เร่ืองยาก คุณเกษกล่าวว่า “รถวอลโว่พิสจูน์ให้เรา
เห็นว่าเป็นรถที่ดี ตอบโจทย์ครบทุกข้อที่ต้องการ”  

ในส่วนของเวียงทอง โลจสิตกิส์ก็เลอืกใช้วอลโว่ ทรคัส์เช่นเดยีวกัน แต่ใน
ส่วนของรุ่นรถจะมีความหลากหลายกว่าทาง บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ 
ทรานสปอร์ต จำากัด รวมทั้งจุดหมาย ระยะทางวิ่งที่มีทั้งระยะใกล้ไกลทั่ว
ประเทศ

คุณเกษกล่าวว่าวอลโว่ ทรัคส์คันเร่ิมต้นปัจจุบันว่ิงไปแล้วล้านกว่า
กิโลเมตร และยังคงใช้งานอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างวอลโว่ ทรัคส์ 
(ประเทศไทย) กับ BRK Group จึงมิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ขายสินค้ากับผู้ซื้อ
สินค้าเท่านั้น เพราะมีความผูกพันสนับสนุนกันมายาวนาน นับเป็น
พันธมิตรทางการค้า เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน

ในส่วนของเวียงทอง โลจิสติกส์ นอกจากว่ิงงานให้กับทาง ปตท.โออาร์ 
แล้วยังมีว่ิงงาน Jobber ด้วย (รถวอลโว่ ทรัคส์ที่ปลดจากงานว่ิงให้กับ
ปตท.สผ. และ ปตท.โออาร์ ส่วนหน่ึงถูกนำามาใช้ในงานหมวดว่ิงนำา้มนัใส
ส่งลูกค้าปั้มนำ้ามันอิสระ หรือผู้ใช้นำ้ามันทั่วไป)

ทัง้ บรษิทั บ ีอาร์ เค อนิเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด และเวียงทอง โลจสิตกิส์ 
ต่างให้ความสำาคัญกับพนักงานขับรถ ในการคัดสรรคนเข้าทำางาน การ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างท่ีระบุไว้ รวมทั้งยังใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยควบคมุเรือ่งการทำางาน รวมทัง้การอบรมพิเศษเพ่ิมเตมิท้ังจากทาง
วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันฝึกการขับรถเฉพาะทาง

พนักงานขับรถของ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด 
คุณเกษกล่าวว่าท้ังหมดเป็นคนในพ้ืนท่ีแถบจงัหวัดพิษณุโลก กำาแพงเพชร 
เพราะเส้นทางวิ่งหลักของ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด 
อยู่ในพ้ืนที่น้ี การทำางานนั้นแบ่งเป็นสองกะ การว่ิงรถออกเป็นคอนวอย 
รอบละหกคัน เพราะฉะนั้นคนขับจะถูกแบ่งเป็นทีม ทีมละ 8 คนกับรถ 6 
คัน โดยในแปดคนจะหมุนเวียนสลับวันหยุดกัน 

ในส่วนของเวียงทอง โลจสิตกิส์ พนักงานขบัรถจะมาจากหลายหลายพ้ืนที่ 
เพราะเส้นทางขนส่งของ เวียงทอง โลจสิตกิส์นัน้ครอบคลมุไปเกือบทัว่ท้ัง
ประเทศไทย

ธุรกิจการขนส่งนำ้ามันนั้น เป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูง เพราะ
สินค้าท่ีขนส่งต้องการความปลอดภัยสูง นอกจากเรื่องเครื่อง
มอืในการทำางาน ทมีงาน ยังมใีนเรือ่งของการประกันภยัสนิค้า
ด้วย ซึ่งสำาคัญมากรวมทั้งมีราคาสูงมากด้วยเช่นกัน

คุณเกษกล่าวว่า เมื่อเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง สิ่งสำาคัญเวลา
ทีด่ำาเนินธุรกจิคอืผูป้ระกอบการควรแข่งขนักนัทีค่ณุภาพในการ
ทำางาน ผูว่้าจ้างควรทีจ่ะเลอืกจากคณุภาพในการทำางาน เครือ่ง
มือในการทำางาน มากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีการแข่งขันกันเรื่อง
ราคาเป็นสำาคัญ เพราะเมื่อแข่งขันกันเรื่องราคา ผลกระทบจะ
มกัีบเรือ่งของการลงทนุของผูป้ระกอบการ เมือ่คณุภาพในการ
ทำางานถูกลดลงไปจาการที่ต้นทุนไม่สอดคล้องกับการดำาเนิน
การ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการทำางาน หรือ คน 
ประสทิธิภาพและคณุภาพของงานย่อมต้องลดลงอย่างไม่ต้อง
สงสยั อาจจะส่งผลต่อภาพรวมของการพัฒนาในอตุสาหกรรม
ขนส่งหมวดนี้ได้

เวลาที่ปตท.สผ. ดูเรื่องความปลอดภัยในการทำางานนั้น ไม่ได้
ดูเฉพาะเวลาท่ีทำางานเท่าน้ัน ยังตรวจสอบเวลาท่ีผู้ทำางาน
เดินทางมาทำางานด้วย “ทำางานปลอดภัย กลับบ้านปลอดภัย” 
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาท้ังช่วงเวลาที่เดิน
ทางมาทำางาน ในการทำางาน และขณะเมื่อเดินทางกลับบ้าน 
คุณเกษกล่าว

งานของ บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด มิเพียง
ว่ิงขนส่งให้กับปตท.สผ. เท่านั้น ยังมีงานเซอร์วิสยานพาหนะ 
งานให้เช่ายานพาหนะเล็กสำาหรับการใช้งานภายในของปตท.
สผ. ด้วย

การบริหารทีมงานของทัง้คณุเกษ และ คณุสมภพ มแีนวทางที่
ใกล้เคียงกัน นั่นคือทีมงานของบริษัท อยู่กันเหมือนครอบครัว
เดยีวกัน ทุกคนทำางานร่วมกันเป็นทมี ทำางานแบบมอือาชพี เมือ่
ได้ทำางานทีร่กัในการหาเลีย้งชพีแล้ว ต้องมคีวามรบัผดิชอบใน
งานที่ทำาอย่างเต็มที่ 

พนักงานขับรถของกลุ่ม BRK Group นับได้ว่าเป็นกลุ่มอาชีพ
ขับรถท่ีมีความมั่นคง รายได้ตอบแทนดี แต่ท้ังคุณเกษ และ 
คุณสมภพ กล่าวในทำานองเดียวกันว่า พนักงานขับรถสาย
ขับรถขนส่งวัตถุอันตราย ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะสิ่งที่
นำาขนส่งนั้นต้องดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการเดิน
ทางขนส่ง จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง หากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมา ความเสียหายที่ตามมาจะสูงมาก ด้วยเหตุนี้
ความเป็นมืออาชีพในพนักงานขับรถของทั้ง บริษัท บี อาร์ เค 
อนิเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด และ เวยีงทอง โลจสิตกิส์จงึสำาคัญ
ที่ทุกคนจะต้องมีและรักษาไว้
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คุณสมภพพาเราไปดูห้องควบคุมสั่งการเฝ้าระวัง
ตดิตามการทำางานของคนขับรถ ท้ังของ  บ ีอาร์ เค  
และ เวียงทอง ที่ทำางานตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมงเช่น
เดียวกัน ภาพท่ีส่งกลับมาจากตัวรถท่ีว่ิงอยู่ตาม
เส้นทางต่างๆ แบบเรยีลไทม์ เทคโนโลยี GPS และ
ระบบการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเหลือสำาคัญ 
ที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาดของการขนส่งได้ 
เพิ่มเติมไปจากมาตรการอื่นๆ ที่มี 

สำาหรบัรถวอลโว่ ทรคัส์ท่ีเป็นเคร่ืองมอืสำาคญัทีเ่ริม่
ต้นสร้างกิจการของ BRK Group มาตัง้แต่วนัแรก
นั้น ได้ผ่านบทพิสูจน์ความมีคุณภาพตลอดระยะ
เวลาท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี คุณเกษพูดถึงรถ
วอลโว่ ทรคัส์ว่า รถท่ีดี ทำาให้คนขบัทำางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ BRK Group ลงทุนเรื่องรถ เพราะ
รู้ว่าคนขับมีความสำาคัญ รถขับสบาย คนขับไม่
เหน่ือย มสีมาธิกับท้องถนนได้เตม็ที ่สนิค้าทีข่นส่ง
มคีวามสำาคญั คนขบัจงึได้ใช้งานรถท่ีดี มคุีณภาพ 
นอกจากอปุกรณ์ความปลอดภัยท่ีรถวอลโว่ ทรัคส์
มมีาให้ครบถ้วนแล้ว บรษิทัยังตดิตัง้เพ่ิมเข้าไปอกี 
เช่น กล้อง อุปกรณ์ป้องกันการหลับในของคนขับ
รถ

แน่นอนโลกยุคใหม่ท่ีความเปลีย่นแปลงต่างๆ เกิด
ขึน้อย่างรวดเรว็จากการมาถึงของไวรสั โควิด และ
การระบาดใหญ่ ผู้ประกอบการขนส่งต้องตื่นตัว
อยู่เสมอ เพื่อสามารถรับมือกับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามา
แบบไม่คาดคิดได้ สิง่สำาคัญคอืการทำาให้กิจการที่
ดำาเนินการน้ีเติบโตอย่างย่ังยืน BRK Group ให้
ความสำาคัญกับเรื่องน้ีอย่างสูง ในส่วนของ
ยานพาหนะมีการพูดคุยกับวอลโว ่  ท รัคส ์ 
(ประเทศไทย) ถึงการปรบัเปลีย่นเพ่ือรองรบักับทัง้
ในส่วนของเทคโนโลยีและในเรือ่งของสิง่แวดล้อม 
BRK Group มีแผนรองรับทัง้ในเรื่องของพลังงาน
ทางเลอืก การเตรยีมความพร้อมสำาหรับมาตรฐาน
นำ้ามันยูโร 5 จนถึง ยูโร 6 ไว้แล้ว หากรัฐบาลมี
ทิศทางชัดเจนเก่ียวกับเรื่องน้ีทางบริษัทพร้อม
อย่างเต็มที่ในการลงทุน หนึ่งชั่วโมงเศษๆ ในการ
พูดคุยนับได้ว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ
คุณเกษ อินเลี้ยง

คุณสมภพ อินทร์ด้วงเกิด 
บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำากัด

บริษัท เวียงทอง โลจิสติกส์ จำากัด
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Ezyhaul เริ่มดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2018 จนถึงขณะนี้มีความ
ก้าวหน้าอะไรใหม่ ๆ ในธุรกิจบ้าง

Ezyhaul ก่อตั้งในปี 2016 ในสิงคโปร์และมาเลเซีย ปัจจุบัน เราดำาเนินการอยู่
ใน 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, อินโดนิเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และ
ไทย โดยเราเป็นผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มการขนส่งสนิค้าด้วยระบบดจิทัิลท่ีใหญ่
ที่สุดในเอเชียใต้ (Largest digital freight platform in South Asia) เรามีทีม
งานทั้งหมดประมาณ 300 คนที่ขนส่งสินค้ากว่า 50,000 ออเดอร์ทุกเดือน เรา
เริ่มดำาเนินงานในประเทศไทยเมื่อช่วงกลางปี 2018 และมีการเติบโตในตลาด
นี้อย่างรวดเร็ว

มีเสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างไรบ้าง หลังจากที่เปิดตัวในประเทศไทย

เราได้รับการตอบรับท่ีดีมากจากลูกค้าของเรา รวมไปถึงแวดวงการขนส่งใน
ประเทศไทยด้วย ในฐานะทีเ่ราเป็นแพลตฟอร์มการขนส่งสนิค้าด้วยระบบดจิทัิล 
Ezyhaul ได้นำาเสนอบริการใหม่ให้กับตลาด ด้วยแพลตฟอร์มของเรา ผู้ขนส่ง
สินค้าในระบบของเราสามารถหาสินค้าเพ่ือเติมรถขนส่งให้เต็มได้, เพ่ิม
ประโยชน์การใช้งานของรถขนส่งให้สูงที่สุด และเพิ่มกำาไร ทางด้านผู้ส่งสินค้า
ก็สามารถติดตามการขนส่งได้ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงสามารถทำาให้บริหารจัดการ
การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนทนากับ
คุณ Raymond Gillon 
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
หนึ่งในผู้รว่มก่อตั้ง 
Ezyhaul

Application
เพ่ือการขนส่ง
Ezyhaul

อีกช่องทางสำาหรบั
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนส่ง

Technology & Logistics
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Ezyhaul มีการปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19

Ezyhaul ให้ความสำาคญักับเรือ่งสขุอนามยัและความปลอดภัย
ของพนักงานมาเป็นอนัดบัหนึง่ ดงันัน้เราสนับสนุนให้พนักงาน
ของเราทำางานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ให้มากทีส่ดุ ด้วย
ความโชคดทีีเ่ราเป็นบริษทัเทคโนโลยี ท่ีแอปพลเิคชนัและข้อมลู
ต่าง ๆ ของเราท้ังหมดอยู่บนระบบคลาวด์ (cloud-based 
application) ทำาให้พนักงานของเราสามารถทำางานจากที่ไหน
ก็ได้ และเข้าถึงฟังก์ชันในการทำางานที่สำาคัญท้ังหมดบน
แพลตฟอร์มของเราได้ทุกที่ ตราบใดที่ยังสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ แต่ Ezyhaul ก็ยังมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์กัน
โดยตรง และการประชุมที่ทุกคนได้เจอหน้า พบปะ พูดคุยกัน
ยังมีความสำาคัญ โดยเราได้มีการนำาแอปพลิเคชันประชุม
ออนไลน์ Zoom และ Teams มาใช้ในที่ทำางาน ช่วยให้เรา
สามารถทำางานอย่างมีประสิทธิภาพได้แบบเดิมทั้งทีม และยัง
สามารถติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นอีก
ด้วย

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับอนาคตของการขนส่งใน
ประเทศไทย และมองว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไรในการ
ดึงดูดลูกค้าใหม่

ภาคการขนส่งนับว่ายังล้าหลังในการปรับตัวนำาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาใช้เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่การที่ผู้เล่น
ในอุตสาหกรรมเร่ิมหันมาใช ้ให ้บริการขนส่งสินค ้าบน
แพลตฟอร์มดิจทัิลอย่าง Ezyhaul ถือว่าเป็นสญัญาณบวกทีจ่ะ
ช่วยเร่งการเตบิโตของอตุสากรรมน้ีได้ ในมมุมองของผม เทรนด์
การเติบโตของการเปลี่ยนผ่านภาคการขนส่งไปสู่ดิจิทัลยังคง
เติบโตอย่างรวดเรว็ในอกี 5 ปีต่อจากน้ี จนทำาให้ภาพในอนาคต
ของธุรกิจขนส่งอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลย 
สำาหรับ Ezyhaul แล้ว เทคโนโลยีคือหัวใจของธุรกิจเรา เรามุ่ง
มัน่พัฒนาแพลตฟอร์มของเราเพ่ือนำาเทคโนโลยีทีท่นัสมยัท่ีสดุ
มาใช้ในแพลตฟอร์มของเรา และพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ให้กับ
ลูกค้าของเราอยู่เสมอ ซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำาคัญท่ี
จะรกัษาฐานลกูค้าเดมิของเราให้พอใจกับบรกิาร และในขณะ
เดยีวกันก็เป็นโอกาสทีจ่ะขยายฐานลกูค้าออกไปให้กว้างขึน้ได้
อีกด้วย 

แผนการเติบโตของ Ezyhaul ในประเทศไทยเป็นอย่างไร ทัง้ใน
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

ไทยเป็นตลาดท่ีสำาคัญมากสำาหรับ Ezyhaul เน่ืองจากเป็น
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และพัฒนากว่าตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากน้ีด้วยทำาเลท่ีตั้งของไทย ที่

ถือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทำาให้มีข้อได้เปรียบอันโดด
เด่นสำาหรบัการขนส่งสนิค้าข้ามประเทศ โดยในขณะนี ้Ezyhaul 
กำาลังลงทุนอย่างหนักเพ่ือขยายขนาดองค์กรและขีดความ
สามารถในการให้บรกิารในประเทศไทยให้มากขึน้และเราหวัง
ว่าเราจะสามารถเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่าง
ต่อเนื่องในอีก 3 ปีต่อจากนี้

ช่วยเล่าเก่ียวกับความร่วมมือระหว่าง Ezyhaul และเชลล์
ในประเทศไทยหน่อย

Ezyhaul และเชลล์ร่วมมอืกันมาตัง้แต่ปี 2018 เราเร่ิมต้นความ
ร่วมมือในมาเลเซีย ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือท่ีประสบความ
สำาเรจ็เป็นอย่างมากในการนำาเสนอโซลชูัน่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม
ให้ฐานลูกค้าของทั้ง 2 บริษัทจนถึงปัจจุบัน ผู้ขนส่งสินค้าใน
แพลตฟอร์ม Ezyhaul จำานวนมากต้องจ่ายค่านำ้ามันล่วงหน้า 
45-90 วัน ตามข้อตกลงกับลูกค้าและมาตรฐานค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินการขนส่งสนิค้าตามปกต ิซึง่เพ่ิมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
ถึงร้อยละ 20-25 

ความร่วมมือระหว่าง Ezyhaul และเชลล์ จึงอำานวยความ
สะดวกให้ผู้ขนส่งสามารถทำาสัญญากับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม
ของเรา พร้อมๆ กับได้เติมนำ้ามันที่มีคุณภาพจากเชลล์โดยไม่
ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจำานวนมาก นอกจากน้ี Ezyhaul ยัง
ช่วยให้ลูกค้าที่เป็นผู้ขนส่งของเชลล์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขนส่งได้อย่างเต็มท่ี เพ่ิมกำาไรและเปิดโอกาสให้ผู้ส่ง
สินค้าสามารถติดตามการขนส่งได้แบบเรียลไทม์ มากไปกว่า
นัน้การผนกึกำาลงักับ Shell Fleet Card ยังทำาให้ผูข้นส่งสามารถ
เข้าถึงนำา้มนัคณุภาพ, ผลติภณัฑ์ทางคมนาคม และบรกิารจาก
เชลล์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการนำ้ามันที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีก
ด้วย
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รบกวนอธิบายความร่วมมือระหว่าง Shell และ Ezyhaul ว่ามีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Shell อย่างไร

ความร่วมมือครั้งน้ีเกิดข้ึนจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าของเรา
กำาลังเผชิญอยู่ อุตสาหกรรมการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพ่ือตอบรับเหตุผลดังกล่าวและ
มัน่ใจได้ว่าทุกประเทศท่ัวโลกจะมรีะบบการจดัการ Fleet ทีเ่หมาะสมกับความ
ต้องการและส่งผลด้านความย่ังยืน ไม่จำาเป็นว่าต้องมีเพียงโซลูชั่นเดียว ด้วย
ความร่วมมือกันในคร้ังน้ี เรามุ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้เข้าใจถึง
ปัญหาและอุปสรรคของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการการขนส่ง  
พร้อมหาโซลชูัน่ในการจดัการกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย การบำารุง
รักษา ตลอดจนการใช้นำ้ามันด้วยระบบ Telematic การให้ความช่วยเหลือ
เคลื่อนที่ ตลอดจนบริการด้านอื่นๆ 

แพลตฟอร์มดิจทิลัเข้ามาช่วยให้เรือ่งการกำาหนดราคา ทำาให้เรามองเหน็คณุภาพ
ของการบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งที่ดีขึ้น แพลตฟอร์มดิจิทัลของ 
Ezyhaul เป็นการทำางานผ่านบนระบบคลาวด์ (cloud-based) ด้วยการใช้งาน
ที่เรียบง่ายผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ให้แก่ทั้งผู้ขนส่งและผู้ส่งสินค้า นอก
เหนือจากน้ันยังช่วยผู้ส่งสินค้าที่มีคุณภาพหลายพันราย ให้สามารถควบคุม
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ต้นทุนในการดำาเนินงานได้อย่างแม่นยำา ในขณะที่เชื่อมต่อกับโฮสต์
ของลกูค้าขนส่งรายใหม่ ๆ  และในทางกลบักันผูส่้งสนิค้าสามารถเข้า
ถึงการขนส่งใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยต้นทุนที่โปร่งใสและ
แข่งขันได้

ประโยชน์ที่ Shell จะได้รับจากความร่วมมือครั้งนี้

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ายังเป็นแบบอนาล็อกอยู่ การจองระบบ
การจัดส่งสินค้ายังเป็นต้องทำาด้วยตนเอง  มีข้อจำากัดในการติดตาม
การขนส่งแบบเรียลไทม์ ขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
สำาหรบัการนำามาวิเคราะห์ ความลำาบากในการวัดผล การจดัการและ
การควบคมุประสทิธิภาพของผูข้าย ความไม่ถูกต้องของการเรยีกเก็บ
เงิน และมีข้อจำากัดในการรวบรวมข้อมูล ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
บรษิทัท่ัวไปต้องเผชญิ นอกเหนือจากน้ี ผูข้นส่งยังต้องเจอกับปัญหา
ประสิทธิภาพในการบริหารรถขนส่งไปจนถึงการตีรถเที่ยวเปล่า 

การเป็นพันธมิตรกับ Ezyhaul ทำาให้ Shell ช่วยให้ลูกค้าของเรา
สามารถเพ่ิมประสทิธิภาพในการผลติ เพ่ิมกำาไรและให้ลกูค้าสามารถ
ตดิตามการขนส่งได้แบบเรยีลไทม์ตามทีค่าดหวัง ควบคูไ่ปกับการใช้
บตัร Shell Fleet Card ยังทำาให้ผูข้นส่งสามารถเข้าถึงนำา้มนัเช้ือเพลงิ
เกรดคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ จาก Shell อีก
มากมายผ่านเครือข่ายสถานีบริการนำ้ามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
Shell Fleet Card ยังช่วยผูป้ระกอบการสามารถบรหิารจดัการเงนิสด
หมุนเวียนได้อีกด้วย เราเข้าใจดีว่าผู้ขนส่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การชำาระเงินค่านำ้ามันอยู่ที่ 45-90 วันตามมาตรฐานปกติ ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงล่วงหน้าประมาณ 20-25% 

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการการบริหารระหว่าง Shell และ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร

บทบาทของ Fleet Manager เพ่ิมมากข้ึนและมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ 
โดยท่ีไม่ได้เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการขนส่งและคนขับรถอีก
ต่อไป นอกเหนือจากเดิมซึ่งมีหน้าที่ในการลดต้นทุนและสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของคนขับรถแล้ว ปัจจุบัน Fleet Managers 
ยังต้องให้ความสำาคัญกับประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การดึงดูดคนขับรถที่ทำางานดีให้ยังคง
ทำางานกับบริษัทให้ได้ รวมไปถึงต้องมีความรอบรู้ในเรื่องเทคโนโลยี
ล่าสดุตลอดจนการพัฒนาอตุสาหกรรมอยู่เสมอ เหล่านีล้้วนเป็นเหตุ
ให้ลูกค้ามองหาพันธมิตรท่ีสามารถช่วยเหลือให้การดำาเนินธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจได้ 

ในฐานะท่ี Shell เป็นบริษทัท่ีม ีFleet เป็นของตนเองและมปีระสบการณ์
ในการทำางานร่วมกับลูกค้าในภาคการขนส่งมานานหลายสบิปี Shell 
เข้าใจถึงความท้าท้ายเหล่าน้ีดี พนักงานของเรา พร้อมด้วยความ
เชี่ยวชาญในการดำาเนินธุรกิจและความสัมพันธ์กับพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมหลักๆ ของเรา ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันคำาแนะนำาที่

เป็นประโยชน์และพัฒนาโซลูชั่นท่ีมีคุณค่าทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า
ของเราได้ เช่น Shell Fleet Card ทีเ่ป็นโซลชัูน่การชำาระเงนิสำาหรบั
ทกุความต้องการด้านการขนส่งพร้อมท้ังยังเป็นประตใูห้ลกูค้าเข้า
ถึงเครือข่ายสถานีบริการนำ้ามันที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงบริการ
ต่าง ๆ  ของ Shell เช่น บริการล้างรถ ผลิตภัณฑ์นำ้ามันหล่อลื่น และ
อาหาร ซึ่งสามารถซื้อสินค้าและบริการท้ังได้ง่ายๆ ผ่านจากบัตร
เดียว ธุรกรรมท้ังหมดจะแสดงบนใบแจ้งหน้ีใบเดียวใน เจ้าของ 
Fleet ยังสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ ด้วย
การสนับสนุนของเราที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดูแลพนักงาน 
บรูณาการข้อมลูเข้าด้วยกัน  และนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ดำาเนนิงาน ตลอดจนเตรยีมความพร้อมเพ่ือรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง
ทางอตุสาหกรรมทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต จากทีก่ล่าวมาทัง้หมด เรา
จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้มีความพร้อมและได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งอย่างย่ังยืนท้ังในปัจจบุนัและอนาคต

อะไรคือความท้าทายที่ Shell ต้องเผชิญอยู่ภายใต้สถานการณ ์
COVID-19 

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเรา
ทกุคนเป็นอย่างมาก เราได้เหน็ถึงความกังวลด้านสขุภาพท่ีเพ่ิมขึน้ 
รวมถึงการทำางานจากบ้าน (Work from Home) ที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น ในขณะเดียวกันมีความต้องการของสังคมที่จะก้าวไปสู่สังคม
แบบไร้สัมผัส (Contactless Society) และดิจิทลั (Digitalization) 
มากขึน้ ความท้าทายของเราคือการปรบัตวัเข้าหาสถานการณ์รอบ
ตัวที่เปลี่ยนแปลงไป และยังคงต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านพลังงานของลูกค้า โดยยังต้องให้ความสำาคัญกับการดูแล
ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ท่ีดขีองพนกังานเอาไว้ด้วยในเวลา
เดียวกัน

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  Shell ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ
เป็น ‘Trusted Partner for Better Life’ โดยมี ความมุ่งมั่นด้าน
พลังงาน #EnergyAmbition การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้นในช่วง
ฟ้ืนตวัจากวิกฤต COVID-19 จากความตัง้ใจดงักล่าว มาสู่แผนการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญของ Shell ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2562-2564 ที่
มุ่งตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนไป
อันเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19  ด้วยความร่วมมือ
และการประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว Shell ยังคง
มีมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
หาโซลูชั่นด้านพลังงานท่ีมากขึ้น และเป็นพลังงานที่สะอาดมาก
ขึ้นต่อไป
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ร่วมฉลอง  35 ปี สแกนเนีย  สยาม  มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่ง
ที่ยั่งยืนในวันนี้ สู่อนาคตธุรกิจที่เหนือกว่า (Sustainable 
Transport – Now and Beyond) พร้อมเปิดตวัรถรุน่พิเศษ 
“Yak Edition” ฉลองความสำาเร็จระยะยาวคูค่นไทย แถม
ข้อเสนอสุดพิเศษหลังการขาย

นายอรรถพล  ชูศรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร และการตลาด 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด  เปิดเผยว่า  บริษัท สแกน
เนีย สยาม จำากัด  ผู้นำาการขนส่งระดับโลกจากสวีเดนได้
อยู่เคียงข้างการขนส่งในประเทศไทยมาครบ 35 ปี พัฒนา
งานบริการคู่ลูกค้าคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังลงทุน
ขยายสาขาและงานบริการท่ีครอบคลมุมากข้ึน ด้วยความ
ตัง้ใจทีจ่ะตอบโจทย์ลกูค้าชาวไทยได้ดย่ิีงขึน้ในระยะยาว
ต่อไป และ เน่ืองในโ อกาสฉลองการดำาเนินงานใน
ประเทศไทยครบรอบ 35  ปี สแกนเนีย สยาม จึงได้นำา
เสนอรถรุ่ นพิเศษที่ เหนือกว่าท้ังเรื่องสมรรถนะและภาพ
ลักษณ์ กับรถรุ่นพิ เศษที่มีชื่อว่า “Yak Edition” ซึ่งเป็น
ความลงตัว จากการผสม ผสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย 
กับสุดยอดงานวิศวกรรมของสแกนเนีย 

“รถรุ่นพิ เศษ “Yak Edition” แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึง
ประสทิธิภาพของสแกนเนียท่ีสามารถไปได้เหนือกว่า ไม่
ว่าจะเป็นงานดีไซน์ ด้วยหวัเก๋งขนาดใหญ่ มาพร้อมกับสี
มุกเงินอาร์คติก ตกแต่งลวดลายยักษ์ไทยสีทองที่แสดง
ถึงความย่ิงใหญ่ มี อำานาจและทรงพลัง และสีทองยัง
หมายถึงการเฉลิมฉลอง ความมั่งคั่ง เงินทอง อีกทั้งยักษ์
ไทยถือเป็นเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาติ เห็น ได้จากสนา ม บินสุวรรณภูมิท่ีมียักษ์ไทยยืน
ประดับเหมือนเป็นสญัลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย และยัง
เห็นได้ในวัดไทยหลาย ๆ แห่ง จึงแสดงถึงชื่อเสียงที่โด่ง
ดังระดบัชาต ิและแน่นอนว่ายังคงความยอดเยีย่มในเรือ่ง
การประหยัดนำา้มนั พร้อมกบัประสทิธิภาพการขนส่งทีส่ดุ
ยอด ขับเคลื่อนผลกำาไรธุรกิจให้ลูกค้าคนไทยได้อย่างมี
คุณภาพ”

ด้านนายณรงค์ฤทธ์ิ อิทธิสารรณชัย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัดกล่าวถึงรายละเอียดของรถรุ่น Yak Edi-
tion หรอื R410A6x2NA ว่า เป็นหัวเก๋งขนาดใหญ่ (R-series) ทีม่าพร้อม
เครื่องยนต์ขุมกำาลัง 410 แรงม้า ขับเคลื่อน 6x2 เกียร์ออพติครูส ระบบ
ช่วงล่างถุงลมให้สมัผสันุม่สบายแต่ม่ันใจ มาพร้อมระบบความปลอดภยั
แบบจัดเต็ม กับถุงลมนิรภัยผู้ขับขี่ ดิสก์เบรกพร้อมเบรกเสริม สำาหรับ
ทางลาดชันรีทาร์เดอร์ ระบบรักษาเสถียรภาพ (ESP) เบรกอัตโนมัต ิ
(AEB) ระบบเตอืนออกนอกเลน (LDW) มอบความปลอดภยัท่ีเหนอืกว่า
ใครให้ทั้งผู้ขับขี่ เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน และสินค้ามูลค่าสูงที่ขนส่ง 
พิเศษสดุกับระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัแิบบแปรผนัตามความเรว็
คนัหน้า (ACC) ทีม่อบท้ังความสะดวกสบายในการขบัข่ี ความปลอดภัย 
และเทคโนโลยีอัจฉริยะนี้ ยังทำาให้ประหยัดนำ้ามันย่ิงขึ้นด้วย มั่นใจได้
กับทุกงานในการขนส่ง

ห้องโดยสาร เบาะทีน่ัง่คูห่น้าหุม้หนงัคณุภาพด ีพร้อมลายนูนโลโก้สแกน
เนีย วิทยุจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ หน้าปัดเรือน
ไมล์แสดงผลขนาดใหญ่ขึ้น พวงมาลัย D-shape หุ้มหนังพร้อมปุ่ม
ควบคุมมัลติฟังก์ชั่น แถมยังเสริมความสะดวกสบายเอาใจนักขับคน
ไทยด้วยม่านบังแดด ช่องเก็บของขนาดใหญ่ เตียงนอนขนาด 800 
มิลลิเมตร ช่องบนหลังคาปรับไฟฟ้า และช่องแช่เย็นอเนกประสงค์ที่ให้
ความเย็นเทียบเท่าตู้เย็น

นอกจากเรื่องสมรรถนะของรถรุ่นพิเศษ “Yak Edition” ที่เหนือกว่าแล้ว 
ยังคุ้มค่ายิ่งขึ้นเมื่อสั่งจองรถรุ่นพิเศษ Yak Edition รับเงื่อนไขสุดพิเศษ
ที่สอดคล้องไปกับเลข 35 ปี สแกนเนียในประเทศไทย โดยฟรีค่าซ่อม 3 
ปี* และฟรีค่าบำารุงรักษา 5 ปี* ลูกค้ามั่นใจได้ในการใช้รถขับเคลื่อน
ธุรกิจ สร้างงาน สร้างกำาไร สร้างชื่อเสียงได้อย่างคุ้มค่าแน่นอน”  นาย
อรรถพล ชูศรี กล่าวทิ้งท้าย 

* หมายเหตุ 3 ปี หรือ 360,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 
* หมายเหตุ 5 ปี หรือ 600,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ฉลองครบรอบ 35 ปี สแกนเนีย สยาม น�าเสนอรถบรรทุกท่ีเหนือกว่า 
เพ่ือลูกค้าคนไทย “Yak Edition”

สนใจติดต่อตัวแทนจำาหน่ายใกล้ท่านและสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมที่  
www.scania.com/th/th/home/products-and-services/trucks/trucks_show-
room.html  

News & Market Update
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ผู้ใช้รถบรรทุกเอ็ม เอ เอ็น หมดห่วงเรื่องการเดินทางมาซ่อม
บำารุงแม้ช่วงโควิด  

เอ็ม เอ เอ็น ทรัค แอนด์ บัส ประเทศไทย ผู้นำานวัตกรรมด้าน
ยานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ชั้นนำาจากประเทศเยอรมนี อำานวย
ความสะดวกให้ลูกค้าผู้ประกอบการที่เลือกใช้รถบรรทุกของ
เอ็ม เอ เอ็น ด้วยบริการ Onsite Service ซ่อมบำารุงรักษาให้
บริการถึงที่ทั่วประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าซ่อมบำารุงแต่ละครัง้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิดที่ทำาให้มีข้อจำากัดในการนำารถบรรทุกเข้ามาซ่อมบำารุงที่
ศูนย์บริการ

เอ็ม เอ เอ็น เล็งเห็นปัญหาท่ีผู้ประกอบการต้องเผชิญในการ
บำารุงรักษา และเช็คสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในกิจการให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ เมื่อครบกำาหนดหรือถึงเวลาท่ีต้อง
ซ่อมบำารุงรักษารถบรรทุก จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง
มาท่ีศูนย์บรกิาร ตัง้แต่ค่าจ้างคนขบั ค่านำา้มนั และเวลาทีใ่ช้ใน
การเดินทางไปกลับ รวมถึงระยะเวลาที่รถต้องอยู่ท่ีศูนย์ซ่อม
ทำาให้เกิดค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการใช้งานรถ
บรรทุก เอ็ม เอ เอ็น จึงพัฒนาบริการ Onsite Service ขึ้นมา
เพ่ือลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย รวมถึงอำานวยความสะดวก
ให้เจ้าของรถบรรทุกเอ็ม เอ เอ็นทั่วประเทศไทย  

เมือ่รถบรรทุกถึงกำาหนดซ่อมบำารงุทกุๆระยะ 50,000 กิโลเมตร 
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์บริการที่สะดวก เพียง
แจ้งเลข VIN ของรถและวัตถุประสงค์ในการเข้ารับบริการเพื่อ

ทำาการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยปัจจุบัน
ผู้แทนศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเอ็ม เอ เอ็น ได้แก่ 
เค แมน ออโต้ เซอร์วิส  และ ริชแอนด์เบส เวฮิเคิล ที่พร้อมให้
บริการ Onsite Service ซ่อมบำารุงรักษาถึงที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย

คุณจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้อำานวยการ เอ็ม เอ เอ็น ทรัค แอนด์ 
บัส ประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับ
เจ้าของรถเอ็ม เอ เอ็นทุกท่านว่าจะได้รับการดูแลหลังการขาย
อย่างดเีย่ียม นอกเหนอืจากคณุภาพรถมาตรฐานยุโรปของเอม็ 
เอ เอน็ ทีห่ลายคนให้ความไว้วางใจว่าแข็งแรง ทนทาน บรกิาร
หลงัการขาย เป็นสิง่ทีเ่อม็ เอ เอน็ใส่ใจและให้ความสำาคญัอย่าง
ย่ิง เราจึงพัฒนาบริการ Onsite Service ขึ้นมาเพ่ือช่วยลดตุ้
นทนุและอำานวยความสะดวกด้วยการเข้าไปให้บริการถงึที ่ซึง่
บริการดังกล่าวได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าเอ็ม เอ 
เอ็นของเรา”

นอกจากบริการ Onsite Service แล้ว เอ็ม เอ เอ็นยังเพิ่มความ
มั่นใจให้ผู ้ประกอบการในด้านการดูแลหลังการขายอื่นๆท่ี
ครอบคลุมอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น ฟรีสัญญาบริการบำารุง
รักษา COMFORT เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 300,000 กิโลเมตร 
และบรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิ Roadside Assistance ตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 24 เดือนไม่จำากัดระยะทาง นอกจากนี้
ยังได้รับความคุ้มค่าจากมาตรฐานรถยุโรปของเอ็ม เอ เอ็น ที่
ประกอบและนำาเข้าทั้งคัน 100% จากประเทศเยอรมนี ขับขี่
สบายและเป็นมติรกับคนขบั ทีส่ำาคญัประหยัดนำา้มนัเหมาะกับ
การวิ่งระยะไกล

เอ็ม เอ เอ็น มอบบรกิาร Onsite Service 
อ�านวยความสะดวกซ่อมบ�ารุงถึงที่
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ดีเอชแอล เป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์แห่งแรกท่ีติดตั้งเทคโนโลยีลำ้า
สมัยนี้ให้กับรถขนส่ง ตอกยำ้าความมุ่งมั่นในพันธกิจ ESG เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050

กรุงเทพมหานคร 7 กรกฎาคม 2564 – ดีเอชแอล ซัพพลายเชน
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำาระดับโลก เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุม
อุณหภูมิในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี TRAiLAR ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน
การช่วยลดการใช้เชือ้เพลงิ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา รถขนส่งแบบใหม่นี้สามารถควบคุม
อุณหภูมไิด้ 2 แบบภายในคนัเดยีว และรบันำา้หนักได้มากถึง 12,500 
กิโลกรมั ต่อคนัจงึสามารถขนส่งได้ท้ังผลติภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง 
เช่น เนื้อสัตว์และผัก การเพิ่มรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในครั้ง
นี้ ส่งผลให้ปัจจุบันดีเอชแอลมีรถที่ติดตั้งเทคโนโลย ีTRAiLAR เพือ่

การขนส่งสินค้าทั่วประเทศรวมกว่า 40 คัน โดยแต่ละคันได้ติดตั้ง
แผงพลงังานแสงอาทิตย์แบบบางพิเศษไว้บนหลงัคาทีเ่ชือ่มต่อกับ
ระบบควบคุมการชาร์จแบบอัจฉริยะ

“การลงทนุในเทคโนโลยีอตุสาหกรรมช้ันนำาเพ่ือการขนส่งนีส้ะท้อน
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำาเสนอโซลูชั่นรถขนส่งเพ่ือ
ความย่ังยืนท่ีดีที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ลูกค้าท่ีเปลี่ยนไป การเพ่ิมรถขนส่งในครั้งน้ี ทำาให้มั่นใจว่าเราจะ
ขนส่งสินค้าบนท้องถนนได้ดีขึ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดียวกัน” สตีฟ วอล์คเกอร์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย 
(ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์) กล่าว

รถขนส่งนีถื้อเป็นโครงการรเิริม่ล่าสดุเพ่ือบรรลเุป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธ
กิจการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ESG ท้ังทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
และบรรษทัภบิาล โดยล่าสดุ ดเีอชแอล ยังได้ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ 
ไฟ LED เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 
รวมถืงดำาเนนิการจัดการขยะ ท่ีคลงัสนิค้าบางนาโลจสิตกิส์แคมปัส
ซึ่งเป็นคลังสินค้าร่วม (multi-user) ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน
เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย

รถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมินี้ติดตั้ง
เทคโนโลยี TRAiLAR ซึ่งใช้พลังงานจากแสง
อาทิตย์ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
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CPE เดินหน้าขยายงาน สั่งวอลโว่ ทรัคส์ 32 คัน เสริมทัพ
งานเหมือง
• รองรับแผนขยายงานเหมืองและธุรกิจปั๊มนำ้ามัน
• พร ้อมเดินหน ้าแต ่งตัวเข ้าตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยภายใน 2 ปี

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำากัด หรือ CPE ผู้ให้
บริการงานเปิดหน้าเหมืองรายใหญ่ เดินหน้าสั่งซื้อรถวอล
โว่ ทรัคส์ จำากัด 32 คันเพื่อรองรับแผนการขยายงานในปีนี้ 
ทั้งธุรกิจงานเหมืองและการขนส่งนำ้ามันในเครือข่าย 

นายประยูร ช่างพินิจ ประธานกรรมการบริษัท ช่างพินิจ 
เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำากัด เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้สั่งซื้อ
รถบรรทกุวอลโว่ ทรคัส์ จำานวนทัง้สิน้ 32 คนั เปน็รถหวัลาก
วอลโว่ ทรคัส์ รุน่ FH13 440 แรงม้า ท่ีติดต้ังเทคโนโลยีระบบ

ความปลอดภัยแบบจัดเต็ม โดยได้ทำาพิธีรับมอบรถบรรทุกชุดแรก 
จำานวน 12 คันไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

“ผมใช้รถบรรทุก วอลโว่ ทรัคส์ครั้งแรกเป็นรถมือสองรุ่น FM10 
จำานวน 4 คันเมื่อปี พ.ศ. 2540 พอปี 2542 เป็นปีแรกที่ผมเริ่มซื้อ
รถใหม่วอลโว่ ทรัคส์ จากวันน้ันจนถึงวันนี้ผมมีรถวอลโว่ ทรัคส์
ในฟลทีรถของเราท้ังหมด 332 คนั ยังไม่รวมออเดอร์ใหม่อกี 32 คนั
ที่เพิ่งสั่งซื้อมา” 

“ผมเชือ่มัน่ในคณุภาพของวอลโว่ ทรคัส์ ระบบ Safety และทีส่ำาคญั
คือบริการหลังการขาย เป็นท่ีพอใจ แต่สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ผมอยู่กับ
วอลโว่ ทรัคส์มาเกือบ 25 ปีก็คือทีมงานของวอลโว่ ทรัคส์พร้อมฟัง
ความเห็นของเราเพ่ือนำาไปปรับปรุงพัฒนาทั้งในเรื่องของบริการ
และผลติภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของเรา น่ีคือเหตุผลท่ีเราอยู่
กับวอลโว่ ทรัคส์ เสมือนเป็นพาร์ทเนอร์กัน” นายประยูร กล่าว

CPE เดินหน้าขยายงาน ส่ังวอลโว่ ทรคัส์ 32 คัน 
เสรมิทัพงานเหมือง
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ฮีโน่เปิดตัวรถใหม่ Hino 500 Victor MY21 เพ่ือสนับสนุนผู้
ประกอบการขนส่งต้อนรับการเปลี่ยนแปลงกับการใช้รถบรรทุก
ฮีโน่ ที่ยิ่งใช้ ยิ่งมั่นใจ ยังไงก็รวย !!! 

บรษิทั ฮโีน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด เปิดตัวรถบรรทกุ
เพ่ือการพาณิชย์รุ่นใหม่ “HINO 500 VICTOR MY21” ภายใต้
แนวคิด “สวย ประหยัด ปลอดภัย คุ้มค่าทุกการลงทุน” ที่อยาก
ให้ผูป้ระกอบธุรกิจทุกท่านได้สมัผสัการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ พร้อม
กับความมั่นใจ ที่ยิ่งใช้ ยิ่งมั่นใจ ยังไงก็รวย

HINO 500 VICTOR MY21 ดีไซน์ใหม่สวยในรูปแบบ Minimal 
โดดเด่นด้วยกระจังสีขาว เสริมด้วยความปลอดภัยเพ่ิมเติมจาก
รถบรรทุกท่ัวไป ท้ังไฟเดย์ไทม์รนันิง่ไลท์, กล้องหน้ารถบนัทกึภาพ
ในระหว่างขบัขี ่รวมถึงความปลอดภัยของสขุภาพ  กับการเปลีย่น
ชุดกรองอากาศในรถป้องกันฝุ่น PM 2.5  และพิเศษสุดกับระบบ
จัดการขนส่งอัจฉริยะ Hino Connect พร้อมเครื่องรูดใบขับขี่  
พิเศษ!! ฟรีค่าบริการตลอด 2 ปี   (Air time fee ) พร้อมมั่นใจใน
คุณภาพกับการรับประกัน 5 ปีทุกรุ่น ไม่จำากัดระยะทาง ทุกอย่าง
นี้มีมาครบ จบ ใน HINO 500 VICTOR MY21 ประหยัดเวลาไม่
ต้องติดตั้งเอง แค่ซื้อก็กำาไรแล้ว

พบกับ HINO 500 VICTOR MY21 หลากหลายรุ่น ทั้ง 6 ล้อ
ใหญ่ / 10 ล้อเพลาเดยีวและสองเพลา / 12 ล้อ และ รถบรรทุก
ก่ึงลากพ่วง และยังมีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในตระกูล HINO 500 
VICTOR MY21 เพ่ือตอบรบัธุรกิจทีห่ลากหลายมากขึน้       ใน
ปัจจบุนัท้ัง  GL8J รถหัวลาก 10 ล้อแบบยกเพลา สำาหรบังาน
ขนส่งหนักไป- เบากลับ,  GV1A รถบรรทุก 12 ล้อ เพลาเดียว 
สำาหรับงานขนส่งระยะยาว  และ SY2P  รถหัวลาก 12 ล้อ 
สำาหรับธุรกิจขนส่งหิน ดิน ทราย และ เหมืองแร่ มั่นใจผู้ผลิต 
รายไหนไม่มี แต่ฮีโน่มี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาไป
ดัดแปลงเอง แค่เลือกรถที่ใช่ ก็กำาไรอีกต่อแล้ว

พร้อมสัมผัส HINO 500 VICTOR MY21 กับแคมเปญสุด
พิเศษ ดาวน์ 0 % หรือดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 
กันยายน 2564 นี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ 

หรือเลือกชมแบบ Virtual Showroom ได้ที่ www.hinothai-
land.com พร้อมเป็นครอบครัวฮโีน่ออนไลน์ ได้ท่ี  facebook 
: hinothailandfanclub, Line : @hinoth, Youtube : hinothai-
land official และ TikTok : @hinoth

 ฮีโน่เปิดตัวรถใหม่ Hino 500 Victor MY21
News & Market Update
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CONVERT TO SUSTAINABLE TRansport

ก�าวสู�ระบบการขนส�งที่ยั่งยืน
ว�สัยทัศน�สแกนเนีย คือ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู�ระบบการขนส�งที่ยั่งยืน 
สรรค�สร�างโลกแห�งอนาคตที่ดีข�้นต�อธุรกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม ไปพร�อมกัน

รถบรรทุกรุ�นใหม�ของสแกนเนีย สามารถลดปร�มาณการปล�อยแก�สคาร�บอนจากการ
ขนส�งลงเฉลี่ย 5% เมื่อเปร�ยบเทียบกับรถรุ�นก�อนหน�านี้ ซึ่งผลมาจากอัตราประหยัดน้ำมัน
ที่ดีข�้น จากการเปร�ยบเทียบนี้ นำมาคำนวณกับค�าเฉลี่ยระยะทางการขนส�งในประเทศไทย 
จะทำให�สแกนเนียรุ�นใหม�หนึ่งฝูงใหญ� มีความสามารถในการลดปร�มาณแก�ส
คาร�บอนไดออกไซด�ลงไปได�ถึง 325 ตัน ต�อป� ซึ่งเป�นปร�มาณเดียวกันกับที่ต�นไม�ใน
สวนลุมพ�นีสามารถดูดซับมลพ�ษได�ต�อป�

/1 ป�65 คัน

สแกนเพ�่อชมเว็บไซต�
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