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ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่
FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.co.th 
www.asiantrucker.com

Editor’s Note

ปี 2020 เชื่อว่าสำาหรับใครหลายคน เป็นปีที่ผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว มีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นมากมาย เป็นปีที่ทุกคน
ต้องเผชิญหน้ากับหลายๆ เรื่อง

แน่นอนว่ามันทำาให้องค์กรต่างๆ ต้องมีสติตั้งรับกับทุกเรื่อง
ที่ผ่านเข้ามา ใช้ปัญญา เทคโนโลยี เครื่องไม้เครื่องมือ และ
ทรัพยากรบุคคลในการรับมือกับสิ่งต่างๆ 

ในท้ายที่สุดปี 2020 จะผ่านไป แต่สถานการณ์เรื่องไวรัสก็ดู
เหมือนว่าจะยังไม่จบลง และยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของโลกอย่างยากจะหลีกเลี่ยง

นั่นหมายความว่า ปี 2021 ยังคงเป็นปีที่เราต้อง
ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างระมัดระวังต่อไป

ปี 2020 Asian Trucker ตระเวนไปพูดคุยกับบรรดา
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในแวดวงขนส่ง และที่มีการขนส่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของการดำาเนินการทั้งในกรุงเทพฯ 
ภาคอิสาน ภาคใต้ ทุกคนยังเชื่อว่าสำาหรับหมวดขนส่ง ยัง
พอที่ขยับเดินหน้ากันไปได้ แต่ก็ไม่ใช้งานที่ง่าย

ปี 2020 เป็นปีที่ทำาให้องค์กรธุรกิจ ต้องปรับกระบวนท่า เพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการทำาธุรกิจ เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดา
ได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ปี 2021 ก็คงจะไม่แตกต่างไป
มากนัก มีความจำาเป็นที่เราต้องมองให้รอบด้าน 360 องศา 
พร้อมเสมอที่จะปรับตัวรับกับทุกความเปลี่ยนแปลง  

จากปี 2020 สู่ 2021

สถานการณ์โลกยังคงไม่น่าไว้วางใจ
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“การทำ ธุรกิจ 
เราตอ้งอา่นใจลกูคา้ใหข้าด 
อ่านใจตลาดให้ขาด” 
คุณมีนา สาหมัด
กรรมการผู้จัดการ
เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง
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เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง 
“การทำ ธุรกิจ เราต้องอ่านใจลูกค้าให้ขาด อ่านใจ
ตลาดให้ขาด” 

เส้นทางจากอำาเภอหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่ปัตตานี ถนนก่อน
เขา้สูเ่มอืงปตัตาน ีเลยีบชายหาดขนานไปกบัทะเลอยูช่ว่ง
หนึ่ง หมุดหมายของการเดินทางคือที่ตั้งของห้างหุ้นส่วน
จำากัด เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง

ความสำาเรจ็ของหา้งหุน้สว่นจำากดั เอม็เอส นวตักรรมการ
กอ่สรา้ง ไมไ่ดม้าเพราะโชคชว่ย หากแตเ่พราะการทำางาน
หนักอย่างจริงจัง ใช้ความรู้ความสามารถของผู้หญิงคน
หนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร การพูดคุยกันเพียง
ชั่วโมงเศษๆ ไม่อาจเข้าใจทุกความเป็นมาเป็นไปของ
งานและชวีติได้อยา่งละเอยีด แต่เราสามารถเข้าใจไดว้า่
ความสำาเร็จนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

หญิงสาวที่นั่ งสนทนาอยู่กับเรา เป็นทั้ งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจำากัด เอ็มเอส 
นวัตกรรมการก่อสร้าง

คุณมีนา สาหมัด จบการศึกษาทางด้านครู โดยส่วนตัว
เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ เวลาจะลงมอืทำาอะไรกต็าม
จะตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจในเร่ืองน้ันๆ อยา่งแท้จริงกอ่น 
ซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

ความเป็นคนใฝ่รู้ และลงมือทำานั้น คุณมีนาเล่าให้ฟังว่า
เป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก สนุกกับการทำากิจกรรม การ
ไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่ ตอนทำางานเปน็ครูกท็ำาหน้าท่ีคอยดแูล
เรยีกรอ้งสิง่ตา่งๆ ใหก้บัเพือ่นครดูว้ยกนั เวลาตอ้งเดนิทาง

ขึน้ไปร่วมกจิกรรมทางวิชาการท่ีกรุงเทพฯ จะเปน็หัวหน้า
ทีม คอยดำาเนินการในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ วันหนึ่งผู้ใหญ่
เห็นแววจึงมีโอกาสได้ทำางานสำาคัญๆ หลายอย่าง จนถึง
การได้ร่วมเป็นส่วหนึ่งในการเปิดมหาวิทยาลัยปุมธานี 
วทิยาเขตปตัตาน ี(ดำาเนนิการสอนเกีย่วกบัเรือ่งการศกึษา 
ครู) และกระจายสาขาจนครอบคลุมพื้นที่ห้าจังหวัด คือ
ปัตตานี สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ลาออกจากงาน
ครูมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เต็มตัว จนเมื่องาน
ทางด้านการศึกษาอยู่ตัว คุณมีนาจึงลงมือทำาสิ่งที่อยาก
ทำาอย่างแท้จริงนั่นคือธุรกิจส่วนตัวของตนเองที่เกี่ยวกับ
กิจการการก่อสร้าง

หากมองยอ้นกลบัไปดกูารเกดิขึน้ของ เอม็เอส นวตักรรม
การกอ่สรา้ง จะเหน็ไดว้า่ธรุกจินีเ้ริม่จากศนูยอ์ยา่งแทจ้รงิ 
คุณมีนาบอกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจทำานั้นตัวเองได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างละเอียด ชนิดที่ว่าต้องรู้ทุกอย่างในสิ่งที่จะ
ทำา จะลงทุน “เราต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำาก่อน ต้อง
ศึกษาตลาด สินค้าที่เราจะทำาต้องมีตลาดรองรับก่อน 
เราจึงจะเริ่มลงทุน”

ทกุวันนีห้ากจะพดูถงึแหลง่ซ้ือหาอฐิบลอ็ก เหลก็ อปุกรณ์
กอ่สรา้งในปตัตาน ีโดยเฉพาะกบัตลาดอฐิบลอ็กในพืน้ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอ็มเอส นวัตกรรมการ
ก่อสร้าง จะเป็นชื่อแรกๆ ที่ลูกค้าจะนึกถึง

ดั้งเดิมนั้นสามีของคุณมีนา ทำาธุรกิจเกี่ยวข้องกับร้าน
จำาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้
คณุมีนาไดร้บัรูถ้งึความตอ้งการของตลาด มองเหน็ความ
เปน็ไปไดข้องการขยบัขยาย จากผูข้ายปลกี มาเปน็ผูผ้ลติ 
และขายส่งสินค้า พัฒนาให้ธุรกิจก้าวหน้าเติบโต

สินค้าที่คุณมีนามองเห็นตลาด และเห็นอนาคตคือ อิฐ
บล็อก ที่ชาวบ้านทางภาคใต้แถบสามจังหวัดชายแดน
นิยมใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ตั้งแต่ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน 
ไปจนถึงก่อสร้างอาคาร

“ปญัญา” คอืหนึง่ในอาวธุสำาคญั 
ที่จะนำาพาชีวิตและธุรกิจไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง

เห็นตลาด เห็นโอกาส ต้องไม่
ปล่อยให้หลุดลอยไป

“เราต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำ ก่อน ต้องศึกษา
ตลาด สินค้าที่เราจะทำ ต้องมีตลาดรองรับก่อน 

เราจึงจะเริ่มลงทุน”
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เม่ือมองเห็นโอกาส มองเห็นตลาด จึงเริ่มลงมือศึกษา
ขอ้มลู พบวา่ตลาดสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้มม่ผีูผ้ลติ
อิฐชนิดนี้เลย ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นการนำามาจาก
นอกพ้ืนที่ จึงลงมือหาข้อมูลศึกษากระบวนการผลิตอิฐ
บลอ็ก เดินทางไปดโูรงงานผลติทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
ดเูรือ่งเครือ่งจกัรท่ีจะใชใ้นการผลติ ซึง่เปน็รุ่นเดยีวกนัจาก
ประเทศเกาหลี ที่คุณมีนาสนใจ

สินค้าที่จะทำามีตลาดรองรับ เมื่อเริ่มลงมือศึกษาทำาการ
บ้านอย่างรอบด้าน ดูตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้าของสินค้า 
เข้าใจทุกรายละเอียด โดยใช้เวลาถึงสองปี จึงตัดสินใจ
ลงมือทำา ตั้งเอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้างขึ้น โดยสร้าง
โรงงาน สั่งซื้อเคร่ืองจักรที่จะใช้ในการผลิตอิฐเพื่อป้อน
เข้าสู่ตลาด

ที่สำาคัญคุณมีนาบอกว่า ในกระบวนการผลิตนั้นแม้ว่า
จะสามารถทำาในแบบต้นทุนถูกได้ แต่ก็ไม่ทำา ยอมที่จะ
ลงทุนสูงหน่อยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

เมื่อเดินเครื่องผลิต ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด เพียงแค่สอง
เดือนแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าตัวอิฐของ
ทาง เอ็มเอสฯ จะมีราคาสูงกว่าอิฐท่ีชาวบ้านทั่วไปผลิต
ก็ตาม การตั้งราคาให้สูงกว่าตลาดระดับชาวบ้าน เพราะ
ไม่ต้องการไปแย่งตลาดดั้งเดิมที่เป็นรายเล็กๆ ที่มีอยู่แต่
ดั้งเดิม 

ปัจจุบันเครื่องจักรที่มีอยู่เพียงเครื่องเดียวนั้น เริ่มมีกำาลัง
การผลติไม่พอกบัความตอ้งการของตลาดแลว้ เน่ืองดว้ย
คุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม จึงทำาให้ได้รับความนิยม
อยา่งสงูจากตลาด เอม็เอสฯ กำาลงัจะขยายตวัโรงงานเพือ่
ลงเครื่องจักรตัวที่สองรองรับตลาดที่เติบโตขึ้น

เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า 
สำารวจความต้องการที่แท้จริง
ของตลาด
คุณมีนา ยังเล่าให้ฟังถึงการเพิ่มเติมสินค้าตัวอื่นๆ เข้า
มาสูต่ลาดดว้ย หลงัจากอฐิบลอ็กประสบความสำาเร็จ ซ่ึง
เม่ือได้ฟังรายละเอียดต่างๆ ทำาให้มองเห็นนักการตลาด
ตัวจริงคนหนึ่ง ที่ทำาตลาดอย่างมีกลยุทธ์ ศึกษาตลาด คู่
แข่ง รวมทั้งสำารวจตัวเองด้วย

ถัดจากอิฐบล็อก เอ็มเอสฯ ตัดสินใจเพิ่มสินค้าอีกหลาย
ชนิดเข้ามาตอบสนองความต้องการทางการตลาด ทั้ง
ปูน กระเบื้อง เหล็ก

แม้ว่าสนิค้าบางรายการภายหลงัจะมเีจ้าใหญ่กว่าเข้ามา
ทำาตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ยังมี
ราคาถูกกว่า แต่คุณมีนาก็ไม่ท้อถอย ไม่อยู่นิ่งปรับตัวรับ
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สำ หรับการเป็นลูกค้าของสแกนเนียนั้น 
คุณมีนากล่าวว่า พนักงานขายสามารถ
ตอบคำ ถามที่อยากรู้ได้ครบถ้วน รอบด้าน 
ข้อมูลต่างๆ นั้นในระยะยาวสำ คัญกับ
บริษัท เพราะต้องเตรียมการรองรับ งาน
บริการ งานอะไหล่ สแกนเนียมีความพร้อม
ให้กับลูกค้าสามารถไว้วางใจได้
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กับการเปลีย่นแปลง หาช่องทางทีจ่ะทำาให้ราคาสามารถ
แข่งขันกับเจ้าใหญ่ได้ นอกจากนั้นยังเปิดตลาดเพิ่มโดย
ขยายออกไปทำาเหล็กท่ีมีราคาถูกกว่า คุณภาพตำ่าลง
หน่อย เพื่อไปจับตลาดล่างซึ่งเจ้าใหญ่ไม่สนใจควบคู่ไป
ด้วย

เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น เป็นโจทย์ที่ท้าทาย ทำาให้ทั้ง
คุณมีนาและทีมงานของเอ็มเอสฯ ได้ร่วมกันทำางานเป็น
ทีมแก้ไขปัญหา เมื่อบริหารจัดการได้ สิ่งที่เกิดขึ้นมิเพียง
เจอช่องทางใหม่ๆ ในการทำาตลาด ยังได้ข้อมูลทางการ
ตลาดจำานวนมากเป็นองค์ความรู้ของเอ็มเอสฯ

จัดการระบบขนส่งของตัวเอง 
เพื่อทำาให้ต้นทุนสินค้าถูกลง เพิ่ม
เติมสินทรัพย์ให้กับบริษัท

แรกเริม่ในการทำาธรุกจิ การจดัหาวตัถดุบิ การนำาสง่สนิคา้ 
ว่าจ้างระบบขนส่งจากภายนอกเข้ามาวิ่งงานให้ เหตุผล
คืองานขนส่งเป็นงานท่ีไม่มีประสบการณ์มาก่อน การ
ว่าจ้างจะได้เห็นระบบ เห็นต้นทุน ได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการ 

เมื่อใช้งานไปได้ในระดับหน่ึง ด้วยการตรวจสอบ ตรวจ
เชค็ และศกึษาขอ้มลูรอบดา้น ไมเ่วน้แมแ้ตก่ารสอบถาม
พดูคยุกบัคนขับรถ จนไดข้้อมลูตา่งๆ มาเปน็ข้อกำาหนดใน
การตดัสนิใจและการบรหิารจดัการ เพือ่มรีะบบขนสง่เปน็
ของตัวเอง ข้อสำาคัญประการหนึ่งที่เด่นชัดคือ จำานวนว่า
จ้างเท่ียววิ่งต่อเดือนนั้นสามารถผ่อนรถได้สบายๆ และ
ยังเหลือเงินกลับมาเป็นทุนอีก ในระยะยาวรถยังเป็น
สินทรัพย์เป็นต้นทุนของบริษัทอีกทางหนึ่ง ยังไม่รวมถึง
เรื่องของการบริหารจัดการเที่ยวขนส่งที่สามารถควบคุม
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นของตัวเอง

เริ่มต้นจากออกรถมือสองเพื่อทอสอบ ทดลอง เก็บ
ข้อมูล ขยับมาเป็นรถป้ายแดงแบรนด์ญี่ปุ่นวิ่งจัดส่งใน
ขอบเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท้ายที่สุดเมื่อ
มั่นใจกับระบบขนส่งของตัวเองแล้ว จึงออกรถหัวลาก
สแกนเนียเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า วัตถุดิบในการผลิต 
ระยะทางไกล ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลรองรับผ่านการ
ศึกษามารอบด้านอย่างแท้จริง เลือกแบรนด์ได้รับการ
ยืนยันมีความน่าเชื่อถือมีความคุ้มค่า

ขนสง่เปน็ปจัจยัหลกัทีส่ำาคญัประการหนึง่ในการทำาธรุกจิ 
อาจจะกล่าวได้ว่าเติบโตช้า เร็ว สำาเร็จ ล้มเหลว ส่วน

หนึ่งอยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องขนส่ง ทั้งส่งสินค้าให้
ลูกค้า นำาสินค้าวัตถุดิบป้อนเข้าสู่หน้าร้าน โรงงาน ถือ
เป็นรายละเอียดและขั้นตอนที่สำาคัญมาก ต้นทุนในการ
ขนส่งมีผลต่อราคาสินค้า การจะแข่งขันได้จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการรอบด้านอย่าง
แท้จริง เช่นที่คุณมีนาทำากับ เอ็มเอสฯ

รถ คนขับ เครื่องมือสำาคัญใน
การขนส่ง
สำาหรบัการเปน็ลกูคา้ของสแกนเนยีนัน้ คณุมนีากลา่ววา่ 
พนักงานขายสามารถตอบคำาถามที่อยากรู้ได้ครบถ้วน 
รอบด้าน ข้อมูลต่างๆ นั้นในระยะยาวสำาคัญกับบริษัท 
เพราะต้องเตรียมการรองรับ งานบริการ งานอะไหล่ 
สแกนเนียมีความพร้อมให้กับลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ 
(เอ็มเอสฯ ซื้อสัญญาบริการกับสแกนเนีย ยกเรื่องที่ไม่มี
ความถนัดให้อยู่ใความดูแลของมืออาชีพ จะได้โฟกัสไป
ที่ธุรกิจโดยไม่ต้องมาพะวง) 

การทำาการบ้าน ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ 
การพูดคุยกับผู้ที่ เคยใช้งาน การได้ทดลองใช้งาน 
(สแกนเนยีนำารถมาใหท้ดสอบใชง้านขนสนิคา้บนเสน้ทาง
ว่ิงจริง เพือ่ดอูตัราสิน้เปลอืงของการใช้เช้ือเพลงิ ลกูคา้ได้
รับข้อมูลจากพื้นฐานความเป็นจริงของการใช้งานของ
ลูกค้า) ทำาให้เห็นว่าลงทุนแล้วคุ้มค่า ซึ่งสำาคัญ เพราะ
คุณมีนาบอกว่าในอนาคต เอ็มเอสฯ ยังจะต้องโตต่อไป 
การลงทุนทุกครั้งทุกเรื่องของเอ็มเอสฯ จึงต้องรอบครอบ 
ผ่านการศึกษาอย่างละเอียด

ผ่านมาไม่กี่เดือนสแกนเนียทั้งสองคันของเอ็มเอสฯ 
ทำาระยะทางใกล้แตะแสนกิโลเมตรแล้ว คนขับรถของ
เอ็มเอสฯ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการบริหารจัดการเรื่อง
รถด้วย ในการหาสินค้าเที่ยวขึ้น (ซ่ึงคนขับรถจะได้ค่า
แนะนำาดว้ย เปน็อกีหนึง่แรงจูงใจ คณุมนีากลา่วว่าเพราะ
เทีย่วขึน้นัน้เราไม่มีตน้ทนุอยูแ่ลว้ อยา่งไรเสยีรถกต็อ้งว่ิง
ขึ้นไปรับวัตถุดิบ รับสินค้าอยู่แล้ว)

ประสิทธิภาพและคุณภาพของรถ ทีมงานของสแกน
เนีย เป็นความประทับใจที่คุณมีนาได้รับ แต่แน่นอนว่า 
ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน หนทางและระยะ
ทางท่ีสแกนเนียจะพิสูจน์ให้เห็นน้ันยังอีกยาวไกล แต่
บทสอบแรกดูเหมือนจะผ่านพ้นไปอย่างดีเพราะแผนใน
การซ้ือเพิ่มได้วางไว้แล้ว อย่างที่คุณมีนากล่าว เอ็มเอส 
นวัตกรรมการก่อสร้าง ยังวางแผนที่จะเติบโตต่อไปใน
อนาคตอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ
บ.สแกนเนีย ประเทศไทย
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บริษัท วี. คาร์โก (V. cargo)

ในการทำาธุรกิจไม่ว่าจะรูปแบบใด สิ่งที่ผู้ประกอบการตั้งเป้า
คือการเติบโตของธุรกิจที่ตนเองบริหารจัดการ การเติบโต
ในธุรกิจนั้นแต่ละองค์กรมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ตาม
ลักษณะรูปแบบขององค์กร ภูมิศาสตร์ทางธรุกิจของแต่ละ
กิจการ

ในแวดวงขนส่ง ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความสำาคัญ เพราะเป็น
หน่วยธุรกิจที่ทำาหน้าที่สนับสนุนธุรกิจหลากหลายประเภท
ให้สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ โดยเฉพาะในหมวดสินค้า
อปุโภค บรโิภคตา่งๆ ซึง่ตลาดมขีนาดใหญ ่และมผีูร้ว่มดำาเนนิ
การอยูห่ลายราย ในปจัจบุนัยงัมบีรษิทัตา่งชาตทิีเ่ขา้มาดำาเนนิ
กิจการในส่วนนี้ด้วย

โลกหลังการอุบัติขึ้นของไวรัสโควิด -19 ยังเพิ่มโจทย์ยาก
เข้ามาให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมต้องเผชิญหน้า
กับเรื่องของเศรษฐกิจที่ชลอตัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิม คำาถามที่
สำาคัญคือ ในท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ผู้ประกอบการ
ธรุกจิขนสง่จะดำารงอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยทีย่งัคงประสทิธิภาพใน
การทำางานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง รักษาสถานะภาพของบริษัท 
และที่สำาคัญคือรักษาการเติบโต ของบริษัทไว้ให้ได้

คุณกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท วี. 
คาร์โก แบ่งเวลามานั่งสนทนากับ Asian Trucker เล่าเรื่อง
ราวบางส่วนของบริษัท วี. คาร์โก ให้ฟัง พร้อมด้วยคุณอัศรี 
ศรีสงคราม ลูกสาวคนโต หนึ่งในผู้บริหารรุ่นที่สองที่เข้ามา
สานต่อ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับบริษัท วี. คาร์โก อยู่ร่วม
ในวงสนทนาด้วย กับปัจจุบันที่บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งยังพัฒนารูปแบบการดำาเนินกิจการให้ทันสมัย 
ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

บริษัท วี. คาร์โก 
(V. cargo)

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เพราะไม่หยุดการ

สร้างสรรค์และพัฒนา 



Asian Trucker 16

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่หยุดการสร้างสรรค์และพัฒนา 

เป็นเวลาสามสิบกว่าปีแล้วที่บริษัท วี. คาร์โก โลดแล่นอยู่ใน
แวดวงขนส่งสินค้า เริ่มจากกิจการเล็กๆ ที่รับทำาหน้าที่เกี่ยวกับ
นำาเขา้สนิคา้และสง่ออก มองหาโอกาสเตบิโตทางธรุกจิอยูเ่สมอ
มา จนบรษิทัขยบัขยายเตบิโตไปสูบ่รกิารหลากหลายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการขนสง่ครบวงจร ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ ใหบ้ริการจดัสง่
สนิค้าทุกประเภท อาท ิMilk Run, Multi Drop, Cross Docking, 
Back Haulage และ Home Delivery & Installation โดยให้
บริการลูกค้าที่หลากหลาย  

คุณอัศรีบอกว่าในปัจจุบันลูกค้าของบริษัท วี. คาร์โก มีอยู่สอง
กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มลูกค้าโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) และ 
กลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store)

คุณกฤษณพงค์เล่าให้ฟังว่าจุดเติบโตสำาคัญคือการได้มีโอกาส
ทำางานให้กลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ในยุคแรกเร่ิม ซึ่งเกิดจากการ
แนะนำาบอกต่อจากลกูคา้ทีเ่คยรว่มงานดว้ยกนัซึง่ประทบัใจใน

มาตรฐานการทำางานของ วี. คาร์โก เมื่อเข้าไปดำาเนินการเรื่อง
การขนส่งให้กลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการขยายงาน 
ทำาให้ วี. คาร์โก พัฒนาตนเองและเติบโตก้าวหน้าไปตามกลุ่ม
ธรุกจิของเซ็นทรัลดว้ย สง่ผลตามมาให้ไดง้านเพิม่เตมิอกีหลาย
งาน จากมาตรฐานและคุณภาพของ วี. คาร์โก

ด้วยความสงสัยเราเอ่ยถามว่าที่ผ่านมา วี. คาร์โก ได้ทำาตลาด
เพื่อหาลูกค้าหรือไม่ คุณกฤษณพงค์ยิ้มก่อนจะกล่าวว่ายังไม่
เคยเลย 

มาตรฐานและคุณภาพของงานสำาคัญที่สุด ถ้างานบริการและ
การทำางานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นของจริงการเติบโตจะ
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ว.ี คารโ์ก พฒันาตนเองมาตลอดระยะเวลาในการดำาเนนิกจิการ 
เพือ่สง่มอบงานทีมี่คณุภาพสูล่กูคา้ หวัใจสำาคญัของการทำางาน
คือเป้าหมายที่ว่า ทำาอย่างไรจะให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด 
คุณกฤษณพงค์กล่าว



17 Asian Trucker

เทคโนโลยีมีประโยชน์ สำาคัญ สำาหรับธุรกิจยุคใหม่ แต่การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลก็สำาคัญไม่แพ้กัน

การสนบัสนุนการขนสง่ใหก้บัองคก์รเภสชักรรม ทำาให ้ว.ี คารโ์ก 
ได้ทำาความรู้จักกับระบบ TMS* (TMS ระบบการจัดการ
การขนส่ง Transportation Management System - TMS) การ
มองเห็นประโยชน์ ศักยภาพ ของ TMS ทำาให้ วี. คาร์โก ดำาเนิน
การพัฒนาระบบนี้ขึ้นเป็นของตนเองโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่
มีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบตัวระบบ ให้สอดคล้องกับการ
ทำางานของ วี. คาร์โก ซึ่งสามารถช่วยให้การดำาเนินการขนส่ง
มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์กับทั้ง วี. คาร์โก และลูกค้าที่ 
วี. คาร์โก ให้บริการ

ระบบ TMS ถูกนำามาใช้งานครั้งแรกในปี 2558 และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์มาโดยตลอด เพื่อให้สอดรับกับ
ลักษณะการดำาเนินการของบริษัท ปัจจุบัน ระบบ TMS ของ 
วี. คาร์โก เป็นเวอร์ชั่นท่ีสองแล้ว เร่ิมใช้งานมาตั้งแต่ปลายปี 
2562 คุณอศัร ีบอกวา่ระบบ TMS เวอร์ชัน่สองนีม้คีวามสมบรูณ์
แบบ สามารถตอบโจทย์การทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ TMS เม่ือนำาเสนอให้ลูกค้า ทุกรายมีความประทับใจ 
ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อ วี. คาร์โก มีความเข้าใจ มีองค์ความรู้ใน
เรื่องของตัวระบบ TMS อย่างดี ยังเปิดกว้างให้คำาแนะนำา และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้านำาไปปรับใช้กับระบบการทำางาน
ของลูกค้าด้วย

ปัจจุบัน วี. คาร์โก มีการใช้ระบบควบคุมการให้บริการขนส่งที่
มีประสิทธิ โดยใช้ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation 
Management System - TMS) และ ระบบติดตามการปฏิบัติ
งาน (Global Positioning System - GPS) ซึ่งสามารถติดตาม
ไดจ้ากระบบสแกนบารโ์คด้ ทีล่งขอ้มลูบนอนิเทอรเ์นต็ผา่นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำางานควบคู่กัน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทำางานที่สมบูรณ์แบบ

บรกิารแอพพลเิคชัน่ที ่ว.ี คารโ์ก พฒันาขึน้เพือ่ใชง้านใน Smart 
Phone สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคที่กำาลังมองหาระบบขนส่ง
ที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นเคร่ืองมือในการทำางาน สามารถ
ตรวจสอบและควบคุมการทำางานให้มีประสิทธิผลได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะต้องการขนย้ายสินค้า ตั้งแต่
เอกสารชิ้นเล็ก ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ บริการธุรกิจได้
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือ SME เพื่อลดปัญหา
เรื่องความล่าช้า ราคาที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม การบริการและ
คนขับรถส่งของที่ไม่ได้มาตรฐาน 

วี. คาร์โก ยังมีเคร่ืองมือสื่อสารกับลูกค้าแบบ Real Time 
สามารถ Tracking Online ได้ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถตรวจ
สอบการทำางานของบริษัทได้ในทุกที่ทุกเวลา และทุกต้นเดือน
จะมีการรายงานการทำางานรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีผลงานได้
ตามกำาหนดในตัวชี้วัดหรือไม่ (KPI) เพื่อแก้ไขปรับปรุงการ
ทำางานให้ได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำาหนด (PDCA) ซึ่งสิ่ง
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ต่างๆ เหล่านี้มิเพียงทำาให้งานของ วี. คาร์โก มีประสิทธิภาพ 
ยังช่วยอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วย สามารถนำาข้อมูล
ไปบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของลูกค้าด้วย
เช่นกัน 

แมเ้ทคโนโลยจีะกา้วหนา้เพยีงไหน ผูท้ีม่าใชง้านคอืทมีงาน หาก
ไมไ่ด้รบัการถ่ายทอดอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม ตวัเทคโนโลยอีาจ
ไม่สามารถทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วี. คาร์โก จึงให้
ความสำาคัญในการพัฒนาทมีงานผูซ้ึง่จะเปน็ผูใ้ชง้านเครือ่งมือ
เหลา่นีค้วบคูไ่ปดว้ย ตัง้แตท่มีงานหลงับา้น พนกังานขบัรถ รวม
ไปถึงทีมงานติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า

ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ไม่หยุดอยู่แค่ตลาดภายในประเทศไทย

ในอนาคต วี. คาร์โก มีแผนจะลงทุนใน AEC รวมทั้งก้าว
ไกลไปยังตลาดจีนด้วย ปัจจุบันรูปแบบของการขนส่งของ
กลุ่ม วี. คาร์โก มีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ ไปจนถึงรถหัวลาก

บริการมีตั้งแต่การขนส่ง รับติดตั้งสินค้าต่างๆ คลังสินค้า อีก
ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมวิ่งขนส่งสินค้า
ด้วย เพ่ือกระจายรายได้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กๆ 
ทีมงานในบริษัทที่มีศักยภาพที่จะทำาได้ สามารถมีรายได้ร่วม
กันเติบโต อีกทั้งเพ่ือช่วยพัฒนาอตุสาหกรรมขนส่งภายใน
ประเทศ ที่ปัจจุบันต้องต่อสู้กับยักษ์ใหญ่จากต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย

คณุกฤษณพงคก์ลา่วว่า ตอนน้ีกำาลงัติดตามเร่ืองการขนสง่ทาง
ราง ที่ประเทศไทยกำาลังพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในระบบ
รางอยู่ ซึ่ง วี. คาร์โก มีแผนที่จะขยับขยายไปในส่วนนี้ด้วย 
เพราะในอนาคตการขนสง่ทางรางจะเขา้มามบีทบาทสำาคญัใน
การขนส่งสินค้าทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคนี้อย่างมาก

ปัจจุบันทายาทของคุณกฤษณพงค์ได้เข้ามามีส่วนช่วยบริหาร
อย่างเต็มตัว ซึ่งทำาให้กิจการของ วี. คาร์โก สามารถขยายน่าน
นำ้าออกไปอีก

รางวัลต่างๆ ที่ วี. คาร์โก ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ชี้วัด
ให้เห็นถึงมาตรฐาน และ คุณภาพในการทำางานของ วี. คาร์โก

คุณกฤษณพงค์กล่าวว่า การที่ วี. คาร์โก ได้รับการเสนอชื่อเข้า
สู่การคัดเลือกจากสถาบันต่างๆ ในการให้รางวัลนั้น เป็นสิ่งที่
ดีสำาหรับ วี. คาร์โก เพราะทำาให้ได้ตรวจสอบระบบภายในของ 
วี. คาร์โก ไปในตัวด้วย ทำาให้ได้มองเห็นระบบ เห็นศักยภาพ 
จุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง จุดที่ดีอยู่แล้วต้องรักษาไว้ สิ่งต่างๆ 
เหลา่น้ีมีสว่นท่ีทำาให้ วี. คาร์โก กา้วไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนือยา่ง
แท้จริงในอนาคต

ล่าสดุ วี. คาร์โก เพิง่เปิดใช้งานป้ัมนำา้มันอจัฉริยะของตนเอง ซ่ึง
เป็นระบบการทำางานที่ทันสมัย มีความสะดวกสบาย สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการเร่ืองเช้ือเพลิงในฟลีทของ วี. คาร์โก 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดต้นทนุในการผลติ ลดเวลาทีต้่องสญู
เสียไปในการขนส่งได้

โดยการทำางานผ่านระบบอัตโนมัติ smart phone และ QR 
Code คนขับจะได้รับ QR Code ผ่านทาง Smart Phone ของ
ตนเอง โดยทำางานร่วมกับระบบ TMS ที่จะคำาณวนอัตราการ
ใช้งานนำ้ามันจากเส้นทางที่ต้องวิ่งงานมาให้เรียบร้อยแล้ว การ
เตมินำา้มนัแต่ละเทีย่วจึงพอดกีบัการใช้งานแต่ละเส้นทางอย่าง
เหมาะสม นอกไปจากนัน้ทกุครัง้ทีร่ถเข้ามาเตมินำา้มนั ระบบจะ
ทำาการตรวจสอบในเร่ืองอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรถด้วย อาทิ 
คณุภาพของยาง ความดนัลมยาง เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์
ของยานพาหนะที่จะถูกนำาไปใช้งานว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ 
เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งแต่ละเที่ยว

รากฐานที่แข็งแกร่ง สามารถต่อเติมขยับขยายได้อย่างมั่นคง

ช่วงท้ายของการสนทนาบุตรชายของคุณกฤษณพงค์ อีกหนึ่ง
กำาลงัสำาคญัแวะเขา้มาพดูคยุดว้ยสัน้ๆ ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปดิอกีหนึง่
บริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ วี. คาร์โก เพื่อขยายธุรกิจออกไป

แน่นอนว่า การพูดคุยกันในช่วงสั้นๆ เราคงมิอาจเข้าใจได้



คุณภาพและมาตรฐาน 
นำาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสู่บริษัท 

แน่นอนว่าเมื่อโอกาสมาย่อมไม่
ปล่อยให้ผ่านไป เรียนรู้จากลูกค้า
และคู่ค้าอยู่เสมอ ก้าวตามความ
เปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด
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ท้ังหมดถึงความเป็น วี. คาร์โก อย่างถ่องแท้ แต่เราได้เห็นถึง
บริบทสำาคัญๆ ที่เป็นแก่นของการนำาพาให้องค์กรก้าวเดินไปสู่
ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

ยุคเริ่มต้นนั้น  วี .  คาร์โก เ ร่ิมต้นอย่างเ รียบง่าย โดย
ท่ีคุณกฤษณพงค์มองเห็นโอกาสและช่องทางในการทำาธุรกิจ
จงึตดัสนิใจเปดิบรษิทัของตนเองขึน้มา โดยมุง่มัน่ในการสง่มอบ
งานคุณภาพให้กับลูกค้า

คุณภาพและมาตรฐาน นำาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสู่บริษัท แน่นอน
ว่าเมื่อโอกาสมาย่อมไม่ปล่อยให้ผ่านไป เรียนรู้จากลูกค้าและ
คู่ค้าอยู่เสมอ ก้าวตามความเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

รุ่นสองคือลูกๆ เข้ามาเรียนรู้รับช่วงต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เปลี่ยนผ่านจากอะนาล็อกสู่ดิจิทัล เรียนรู้และปรับตัว ก้าว
ตามความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพราะการหยุดนิ่งและติดอยู่
กับความสำาเร็จของปัจจุบัน อาจทำาให้ตกขบวนรถไฟได้อย่าง
ไม่รู้ตัว

การได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้
สร้างขึ้นง่ายๆ ต้องใช้เวลา ทุน ความตั้งใจ ซึ่งเมื่อสร้างได้แล้ว
ต้องรักษามาตรฐานไว้ และทำาให้ดีข้ึนอยู่ตลอดสมำ่าเสมอ ซ่ึง
เป็นหน้าที่ของทีมงานรุ่นใหม่คือลูกๆ ของคุณกฤษณพงค์ โดย
ได้รับการสนับสนุน ให้คำาแนะนำา รับฟังกันและกัน ทำาให้
เครื่องจักรของ วี. คาร์โก ได้รับการอัพเกรดให้มีความทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา

การปรับตัวจาก TMS เวอร์ชั่นหนึ่งมาสู่ เวอร์ชั่นสอง การเปิดใช้
งานปั้มนำ้ามันอัจฉริยะ เป็นเพียงก้าวแรกๆ ในยุคดิจิทัลเท่านั้น 
จากการได้สนทนาฟังความคิดมุมมองในการทำางานของผู้ก่อ
ตั้งและผู้รับช่วง เราเชื่อว่า วี. คาร์โก ยังจะมีสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนา
แวดวงขนส่งของประเทศไทยอย่างไม่ต้องสงสัย
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เครื่องยนต์จากวิศวกรรมเยอรมันนี

Technology
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MAN Engines เป็นเครื่องยนต์เฉพาะที่มาพร้อมประสิทธิภาพหลากหลายซึ่งครอบคลุมช่วงกำาลังตั้งแต่ 37 ถึง 1471 กิโลวัตต์ (50 ถึง 2000 

แรงม้า) ความจุ 4.6 ถึง 25.8 ลิตร โดยเครื่องยนต์ทุกชิ้นถูกผลิตขึ้น ณ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ในประเทศเยอรมนี ศูนย์กลาง

ความเป็นเลิศด้านเครื่องยนต์ระดับสากลเป็นสถานที่ที่เครื่องยนต์มีความหมายทุกอย่าง โดยโรงงานแห่งนี้ผลิตเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและ

แก๊ส ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์บนถนนสำาหรับยานพาหนะที่ใช้งานบนถนนโดยเฉพาะ เช่น รถบรรทุก

เครื่องยนต์ออฟโรดสำาหรับการดำาเนินงานในภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้าง และทางรถไฟในตู้รถไฟและรางรถไฟ 

เครื่องยนต์เรือเดินทะเลสำาหรับใช้ในเรือยอทช์และเรือเดินทะเล และเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

ศักยภาพเครื่องยนต์เพื่อใช้งานนานต่อเนื่อง 

การใช้งานของเครื่องยนต์แต่ละประเภท อาจมีการใช้งานของกำาลังขับของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง

เช่น เวลาการทำางานสูงสุดต่อปีในเครื่องยนต์บางประเภทคือ 1,000 ชั่วโมง หรือสูงสุด 20% เมื่อโหลด

เต็ม ในขณะที่เครื่องยนต์ประเภทอื่น ๆ มีเวลาการทำางานที่ไม่จำากัดภายใต้การโหลดเต็ม 100% 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวกับการปล่อยไอเสีย

อีกด้วย ในขณะที่ขั้นตอนการออกแบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้ดำาเนินการในทำานอง

เดียวกัน โดยเครื่องยนต์ที่มีกำาลังขับต่ำากว่าอาจมีเวลาในการทำางานนานกว่ามาก ด้วย

เหตุนี้การทดสอบเพื่อตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ โดยรวมจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับทุก

การใช้งาน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกนำามาพิจารณาในระหว่างการออกแบบเครื่องยนต์

พื้นฐานทั้งหมด ถูกสร้างมาด้วยมาตรฐานความประหยัดและสิ่งแวดล้อม 

เครื่องยนต์เอ็ม เอ เอ็น กว่า 100,000 เครื่องที่ถูกผลิตขึ้นมาในทุก ๆ ปี 

การันตีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำาให้

เกิดการลดการใช้พลังงานสูงสุด ประหยัดน้ำามัน และมีอายุการใช้งานนาน

ที่สุด นอกจากนี้เครื่องยนต์ของ เอ็ม เอ เอ็น ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมอย่างอย่างยืน ด้วยการลดการปล่อยมลพิษในอากาศ หรือเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ที่สำาคัญสามารถสั่งผลิตแบบพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าใน

ประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย

สำาหรับเครื่องยนต์รถบรรทุกเอ็ม เอ เอ็น ที่ใช้งานบนถนนล้วนอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดพิเศษที่กล่าวมา

ข้างต้นทั้งหมดเช่นกัน อีกทั้งพื้นที่ติดตั้งเครื่องยนต์ในรถบรรทุกทั่วไปมีพื้นที่จำากัด ทำาให้รถบรรทุกส่วน

ใหญ่มักจะติดตั้งเครื่องยนต์ 6 สูบ ซึ่งเป็นประเภทการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีขนาดกะทัดรัด นอกเหนือ

จากช่วงแรงบิดที่กว้างและอัตราเร่งที่ทรงพลังแล้ว เกณฑ์การออกแบบที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือนำ้าหนัก

เครื่องยนต์ที่ตำ่าเป็นหลัก เพราะหากเครื่องยนต์มีนำ้าหนักตำ่าก็จะทำาให้รถสามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นนั่นเอง 

นอกจากนี้เครื่องยนต์ของเอ็ม เอ เอ็น ยังมามีอัตราส่วนกำาลังต่อนำ้าหนักตำ่าสุดในระดับเดียวกัน

รถบรรทุกเอ็ม เอ เอ็น ที่นำาเข้ามาจำาหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ 1.TGS 6x4 360 แรงม้า 2.TGS 6x4 400 แรงม้า และ 

3.TGS 6x4 440 เป็นเครื่องยนต์ D2066 ยูโร 3 ซึ่งได้รับการคิดค้นและพัฒนามาตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา มาพร้อมกับระบบหัว

ฉีดแบบคอมมอนเรล พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์ โบชาร์จ ที่รวมถึงระบบการเผาไหม้ที่เหมาะสม ทำาให้เครื่องยนต์ทำางานได้อย่าง

ราบรื่นและเงียบสนิท ทั้งยังปล่อยมลพิษน้อยลง และได้รับการยกย่องเป็นมาตรฐานเครื่องยนต์ในปัจจุบัน นอกจาเครื่องยนต์อันทรงพลัง

แล้ว รถบรรทุกทุกคันมาพร้อมความความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ด้วยระบบช่วยเหลืออัจฉริยะและระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ขับขี่อย่าง

เหมาะสมที่สุดในทุกพื้นที่
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สุขสันต์ กรุ๊ป 
ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์

Executive Talk
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สุขสันต์ กรุ๊ป 
ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์

คุณณัฐพล ภูศรีฤทธิ์ 

มองรอบด้าน 360 องศา 

ก้าวไปพร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลงของโลก
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นำ้ามันสุขสันต์ / ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์

Asian Trucker เดินทางไกลมาถึงอำาเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือมาสนทนากับคุณณัฐพล ภูศรีฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำากัด.

ตลอดระยะเวลาร่วมสองชั่วโมง ส่วนใหญ่เราทำาหน้าที่เป็นผู้ฟัง 
เพราะเรื่องราวท่ีคุณณัฐพลเล่าให้ฟังนั้น มีแง่มุมที่น่าสนใจ
มากมาย เหมาะทีร่บัฟังเพ่ือซมึซบัข้อมลูท่ีน่าสนใจ ท้ังท่ีเก่ียวโยง
กับตัวคุณณัฐพล ท้ังที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจค้านำ้ามันใสในเขต
พื้นท่ีภาคอิสาน การบริหารจัดการเรื่องธุรกิจ การก้าวข้าม
อุปสรรค ความหยุดนิ่ง การเติบโต บางอารมณ์เหมือนกำาลังนั่ง
ฟังการบรรยายในห้องเรียน บางขณะเหมือนได้ฟังเรื่องราวชีวิต
ของผู ้คนในแวดวงธุรกิจต่างจังหวัดที่อยู ่ไกลออกมาจาก
ศูนย์กลางของประเทศอย่างกรุงเทพฯ

สองชั่วโมงกว่ามีเรื่องราวท่ีหลากหลาย ไม่ง่ายท่ีเราจะย่อยสอง
ชั่วโมงนั้นให้อยู่บนหน้ากระดาษไม่กี่หน้าได้ทั้งหมด

ความฝันถ้าเราไม่ทิ้งมันไป ลงมือทำา อย่างมุ่งมั่น วันหนึ่ง
ฝันจะเป็นจริงได้

อย่างท่ีเรารู้ถนนท่ีเชื่อมโยงผู้คนในประเทศเข้าหากัน ไม่ได้มี
เพียงทางหลวงแผ่นดินเส้นหลักที่มีเลขตัวเดียว ยังมีทางหลวง
รองตัวเลขสามตัว สี่ตัว ไปจนถึงถนนเส้นเล็กๆ ในชนบท ซึ่งใน

ทุกเส้นทางต่างทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน เคลื่อนย้าย
ขนส่งผลผลิต สินค้า เมื่อมีถนนย่อมมีชุมชน มีความหวัง มี
โอกาสให้ผู้แสวงหา

คณุณฐัพลย้อนความให้ฟังว่าพอเรยีนจบวศิวะ ด้านอตุสาหการ 
ได้ทำางานประจำาเกีย่วกบังานโรงงานในกรุงเทพฯ อยูช่่วงหน่ึง ซึง่
มีความฝันอยู่ในใจเสมอว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และ
ธุรกิจที่สนใจอยากจะลงมือทำาคือปั้มนำ้ามัน

เม่ือโอกาสมาถึงในวันหน่ึง จึงไม่รอรีท่ีจะตัดสินใจลาออกจาก
งานประจำาในกรงุเทพฯ เดนิทางกลบับ้านทีจ่งัหวดัขอนแก่น เพือ่
เริ่มธุรกิจที่เป็นของตัวเอง คือการเปิดปั้มนำ้ามัน

ลงมือทำาไปตามสัญชาตญาน องค์ความรู้ที่มี เรียกได้ว่าทำาไป
เรยีนรูไ้ป ปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ ์การทำาไป
เรียนรู้ไป ได้สร้างระบบและองค์ความรู้ในแบบเฉพาะตัวขึ้นมา 
ซึ่งคุณณัฐพลเล่าให้ฟังว่าแม้ว่าจะประสบความสำาเร็จในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถทำาให้ธุรกิจเติบโต และมีความยั่งยืนได้ 

ปั้มนำ้ามันสุขสันต์ ดำาเนินกิจการด้วยทุนที่ไม่สูงมาก คุณณัฐพล
กล่าวว่า ในธุรกิจสายนี้เรียกว่าเป็นระบบเงินไว หากไม่มีระบบ
หลังบ้านที่ดีพอ ไม่มีวินัยทางด้านการเงิน ที่คิดว่าได้อาจจะไม่
เป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เล่นหลายรายที่ไม่สามารถไปต่อได้

ปั้มนำ้ามันสุขสันต์ สร้างรายได้เติบโตได้ดีจนถึงจุดหนึ่ง สภาพ
แวดล้อมของการแข่งขนัเริม่เปลีย่นไป ป้ัมแบรนด์ใหญ่เริม่รกุเข้า
มาในพื้นที่ ทำาให้ไม่สามารถอยู่เฉยได้ การเดินหน้าด้วยการทำา
ปั้มต่อไปอาจไม่ใช่ทางออกที่ใช่นัก

คุณณัฐพลจึงเริ่มขยับออกจากปั้ม ไปสู่อีกหนึ่งแนวทางที่เฝ้า
สังเกตุดูอยู่นาน นั่นคือการขยับไปสู่ตำาแหน่งของผู้ค้าส่งนำ้ามัน
ให้กับบรรดาผู้ซ้ือรายย่อย เช่นปั้มขนาดเล็กตามชุมชนต่างๆ 
ภายในเขตพื้นที่ของอำาเภอกระนวน

เมื่อตลาดเดิมมีความเสี่ยง ต้องมองหาตลาดใหม่ แม้จะ
เป็นการเดินหน้าเข้าสู่น่านน้ำาที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องทำา

การตัดสินใจเดินเข้าไปสู่อาณาเขตที่ไม่คุ้นเคยนั้น เป็นธรรมดา
อย่างยิ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยง แต่เมื่อตัดสินใจแล้ว 
ดูเหมือนว่าความมุ่งมั่นจะเป็นเสมือนหัวเรือที่พุ่งทะยานแหวก
ผืนนำ้าออกไป เพื่อสำารวจทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ใต้น่านนำ้าแห่งใหม่

การตัดสินใจเช่นนั้นทำาให้ต้องออกรถบรรทุกนำ้ามันมือสอง (หก
ล้อ) มาหนึ่งคัน ตระเวนออกไปตามเส้นทางที่คิดว่าจะสามารถ
ขายนำ้ามันได้ โดยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและการ
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ขนส่งวัตถุอนัตรายน้อยมาก แต่มองเหน็ตลาดว่ามช่ีองทางทีจ่ะ
ไปได้อยู่ 

เรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือทำา ขายพร้อมๆ ไปกับการสำารวจ
ตลาด แต่ช่วงแรกนัน้ไม่เป็นไปอย่างทีค่าดหวงัไว้เลย ทำาให้ต้อง
เผชิญอยู่กับภาวะขาดทุนยาวนานถึงหกเดือน ซึ่งสำาหรับใคร
หลายคนอาจจะล้มเลิกไปแล้ว ทว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น 
ตลอดเวลาที่ยังคงวิ่งรถออกไปหาลูกค้า ออกตลาดอยู่อย่าง
สมำา่เสมอน้ัน ได้ข้อมลูทางด้านการตลาดกลบัมา ได้มโีอกาสนำา
เสนองานบริการให้กับลูกค้าโดยตรงแม้ว่าจะยังไม่ตัดสินใจซื้อ
กันในช่วงแรกกต็ามท ีได้สร้างความคุน้เคยกบัลกูค้า สะสมความ
ไว้เนื้อเชื่อใจมาโดยตลอด

จนกระทัง่มาออกผลสัมฤทธิใ์นช่วงเดอืนท่ีเก้า ซึง่ตรงกบัช่วงเวลา
เก็บเกี่ยวพอดี ยอดการสั่งซื้อนำ้ามันเร่ิมเติบโตข้ึนอย่างก้าว
กระโดด เพราะเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการใช้นำ้ามันมีสูง เมื่อ
เจ้าเดิมส่งไม่ทัน งานบริการ งานพบปะสร้างความเชื่อใจที่มีให้
กับลูกค้ามาตลอดเก้าเดือนจึงออกผล

ทำาให้ฐานของลูกค้าขยับเพ่ิมข้ึน สามารถสร้างลูกค้าใหม่ๆ ได้
มากขึ้น จนต้องเพ่ิมรถ กิจการเริ่มขยับเดินหน้าได้ ทำาให้ไม่
สามารถทำางานเพียงคนเดียวได้ เพราะระบบหลังบ้านเริ่มมี

ปัญหา ภรรยาของคุณณัฐพลจึงต้องเข้ามาช่วยทำาหน้าที่อย่าง
เต็มตัว

พฒันา ไม่หยดุน่ิง เรียนรู้ เพิม่เติมองคค์วามรู้ใหม่ๆ พรอ้ม
ปรับเปลี่ยน เติบโต

เมื่อกิจการใหม่เริ่มก้าวหน้า จึงมีการลงทุนเพิ่ม จดทะเบียนเป็น
บริษัท แตส่ิ่งทีข่าดอยูส่ำาหรับองคก์รขนาดเล็กที่กำาลังเริ่มเติบโต
ไปสูข่นาดกลาง ซึง่สำาคญัมากคอืงานระบบ คณุณฐัพลเลา่ใหฟ้งั
วา่ สองคนสามีภรรยาทำางานอยูบ่นระบบแบบบ้านๆ จนในทา้ย
ที่สุดภรรยาบอกว่าที่ทำาอยู่ไม่ใช่ทิศทางที่ถูกต้อง เพราะตนเอง
ไม่ใช่นักบญัชีมืออาชีพ มีความจำาเปน็ตอ้งไปเรียนรู้เพิม่เตมิจาก
ขา้งนอกจากมอือาชพี ซึง่ถอืเปน็กา้วสำาคญัทีต่อ่มานำามาสูค่วาม
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้กับองค์กร 

งานบริการดูเหมือนเป็นอาวุธที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำาให้ณัฐพล 
ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ ก้าวเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า  การค้านำ้ามันนั้น
ข้อมูลนำ้ามันมีความสำาคัญ เพราะราคามีปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด
เวลา คุณณัฐพลกล่าวว่าบริษัทแจ้งข้อมูลส่วนนี้กับลูกค้าอย่าง
ตรงไปตรงมา ให้ลกูค้ารบัรูข้้อมูล และตดัสนิใจด้วยตวัของลกูค้า
เอง
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เมื่อผู้บริหารมีองค์ความรู้เพิ่มเติม เมื่อเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ ข้อ
มลูใหม่ๆ เขา้มาสูอ่งคก์ร บริษัทเร่ิมใหค้วามสำาคญักบังานระบบ
งานหลังบ้าน โดยมีภรรยาคุณณัฐพลเป็นหัวเรือใหญ่ ในขณะ
ที่คุณณัฐพลดูเรื่องงานโปรดักซ์ชั่น การลงทุน ขาย การขนส่ง 
องค์กรเริ่มมีทิศทาง

จาก หจก. สู่ บริษัท จนในที่สุดคุณณัฐพลกล่าวว่า “ติดกับใน
ความสำาเรจ็” ซึง่สำาหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิ เจา้ของกจิการ จุดน้ี
ถอืวา่อนัตราย อาจสรา้งความเสยีหายในระดบัทีต่อ้งเลกิกจิการ
ไปเลยก็มี ความท่ีคิดว่าตนเองรู้หมดแล้ว ความสำาเร็จที่ได้มา
เป็นการลงมือด้วยตนเองทั้งหมด จนในท้ายที่สุดหลังพยายาม
อยู่สองปียอดรายรับของบริษัทไปต่อไม่ได้ จนต้องยอมรับคำา
แนะนำาของภรรยาที่ให้ไปลงเรียนคอร์สเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธุรกิจเพิ่มเติม ไปเปิดโลกทัศน์ ไปดูคนอื่น ไปฟังคนอื่น 
ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ดู

เมื่อทำาตัวเป็นนำ้าครึ่งแก้ว ใส่องค์ความรู้ใหม่ๆ ปรับทัศนคติ เปิด
รับสิ่ งใหม ่ๆ ความเปลี่ยนแปลงก็ เกิด ข้ึน ซึ่ ง เป ็นความ
เปลี่ยนแปลงในด้านที่ดี จากที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้ว รู้แล้ว พอไป
เจอข้อมูล เจอผู้เชี่ยวชาญ ทำาให้กระจ่าง เหมือนการที่ไม่เคยยืน
ส่องกระจกดูตัวเองมาก่อน ไม่เคยเห็นตัวเองท่ีแท้จริง เมื่อผู้นำา
องค์กรเปลี่ยน องค์กรภายใต้การบริหารงานก็ขยับปรับเปลี่ยน 
ระบบภายในองค์กรปรับสู่มาตรฐานแบบสากล มีประสิทธิภาพ 

มองรอบด้าน 360 องศา ก้าวไปพร้อมๆ กับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

การเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ การยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่
เก่งท่ีสุด ทำาให้ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ ก้าวเข้าสู่รูปแบบ
การดำาเนินการในแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน จัดทัพใหม่ 
วางโครงสร้างใหม่ มีกลยุทธ์ มีแผนในการดำาเนินการ บริษัท
มีธรรมาภิบาลในการทำางาน ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคล

กิจการของณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ มีระบบขนส่งเป็นของตัว
เอง บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ ปัจจบุนัมรีถรวมกนัทุกประเภท
สามสิบคัน แบ่งออกตามการใช้งาน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
จัดการฟลีทรถ ทั้งในส่วนของการพัฒนาพนักงานขับรถ พัฒนา
ระบบการขนส่ง การจัดวางเส้นทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด เส้น
ทางขนส่งครอบคลุมพื้นที่ภาคอิสาน กลุ่มลูกค้ามีตั้งแต่ปั ้ม 
นำ้ามันขนาดกลาง ขนาดเล็ก บริษัท ฟลีทรถ ลานเกษตร 

แน่นอนว่าในระบบธุรกิจของบริษัทณัฐพลฯ ตัวสินค้าคือนำ้ามัน
ใส นำ้ามันเครื่อง ต้องพึ่งพาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าทีม่หีลากหลายกลุม่ ระบบขนส่งทีเ่ป็นของ
ตนเองสามารถบริหารจัดการได้ เลือกใช้รถแต่ละประเภทที่

เหมาะกับเส้นทางการขนส่ง พัฒนาทรัพยากรคนขับให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ทำาให้ระบบขนส่งที่เริ่มต้นจาก
ความไม่รู ้ที่มีเพียงรถนำ้ามันหกล้อมือสองเพียงหนึ่งคัน มาสู่
จำานวนรถสามสิบคัน แยกเป็นหกล้อ สิบล้อ หัวลาก ทั้งแบรนด์
ญ่ีปุ่นและยุโรป แท๊งค์บรรจุนำ้ามันคุณภาพท่ีแยกตามประเภท
ของงาน เพื่อตอบโจทย์การทำางาน เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับ
ลูกค้าว่าสินค้าจะส่งถึงมืออย่างตรงเวลา ด้วยยานพาหนะ 
อปุกรณ์ร่วมทีม่คีณุภาพ คนขบัทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีด่แูลทัง้สนิค้า
และผู้ร่วมใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เมือ่ไมน่านนีบ้รษิทัฯ ไดเ้ตมิรถหวัลากของสแกนเนยีเขา้ฟลที เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้กับบริษัท

ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาคนขับรถน้ัน คุณณัฐพลเปิด
เผยว่า ชื่นชอบระบบมิมาโมริ ของอิซูซุ เพราะสามารถนำามาใช้
พัฒนาปรับปรุงคนขับได้จริง มีประสิทธิภาพจริง

ทุกวันนี้สินค้าของบริษัทณัฐพลฯ ไม่ได้อยู่ที่นำ้ามันใสอย่างเดียว 
ยงัไปเตบิโตเพิม่เตมิกบัส่วนของนำา้มนัเครือ่งซ่ึงกำาลงัเตบิโตได้ดี 
รวมทั้งไม่หยุดยั้งที่จะนำานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสร้างสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางธุกิจ

ตูน้ำา้มนัอจัฉะรยิะ คอืโปรดกัซ์ล่าสดุทีแ่นะนำาเข้าสูต่ลาด มคีวาม
ทันสมัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับ
ลูกค้า โดยตู้นำ้ามันอัจฉะริยะนี้จะทำาตลาดในหลายลักษณะ 
เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่ากับผู้ที่สนใจอย่างยิ่ง เจ้าของตู้
สามารถบริหารจัดการตู้ผ่าน Smart Phone ข้อมูลทุกอย่างผ่าน 
Application ซึ่งมีความสะดวกสบาย ระบบการจำาหน่ายนำ้ามัน
ใช้ QR Code ตู้นำ้ามันอัจฉะริยะของณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ 
นั้นมีความสมบูรณ์แบบ ครบวงจร เพราะบริหารและให้บริการ
โดยบรษิทัผูค้้าส่งนำา้มนั ลกูค้าทีล่งทนุกบัตูจึ้งได้รบับรกิารทีค่รบ
วงจร

คณุณัฐพลกล่าวว่า ในอนาคตนำา้มันคงจะไม่ใช่ Core Business 
ของบริษัท เพราะการดำาเนินกิจการนั้นต้องล้อไปกับกระแสของ
ธุรกิจ ในอนาคตไม่มีใครคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจ
นำ้ามันได้ 100 % การมาถึงของยานยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน หากไม่วางแผนรองรับไว้ก่อน เมื่อเกิดขึ้นจะกลายเป็น
ปัญหาได้

ยงัมีอกีหลายประเดน็ท่ีคณุณัฐพลเลา่ให้ฟงั ซ่ึงลว้นเปน็เร่ืองราว
ทีน่า่สนใจ และมปีระโยชน ์แนน่อนวา่เราคงตอ้งหาโอกาสนำาสิง่
เล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

แม้ว่าวัตถุประสงค์เบื้องต้นของ Asian Trucker จะตั้งใจมาคุย
เร่ืองการบริหารจัดการฟลทีรถ เร่ืองระบบ Logistics ของณัฐพล 



27 Asian Trucker

ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ แต่เรากลับได้รู้ถึงเส้นทางความเป็นไปของธุรกิจ 
ได้เห็นถึงการสร้างธุรกิจ จากความไม่รู้ จนมาสู่ความเชี่ยวชาญ จาก
ไม่มีระบบมาสู่การมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เข้มแข็ง นำา
นวัตกรรมมาใช้ จนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตนเองได้ 

นอกจากพัฒนาตนเอง คุณณัฐพล ยังตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมสำาคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือและสร้างผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ๆ ทั้ง
ในจังหวัดขอนแก่นและในภาคอิสาน กับรุ่น New Generation เพื่อ
รว่มกนัพฒันาผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ๆ  ทัง้ทีร่บัชว่งตอ่จากครอบครวัและ
สร้างสรรค์ธุรกิจขึ้นมาใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจและผู้ประกอบ
การในภาคอิสาน (โครงการเป็นการทำางานร่วมกันกับ โค้วยู่ฮะ อิซูซุ 
และณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์)

ในการดำาเนินการ บริหารองค์กร บริหารธุรกิจ ผู้นำามีความสำาคัญ 
สิ่งที่เรารับรู้ผ่านประสบการณ์ของคุณณัฐพลคือ เมื่อไหร่ที่เราคิดว่า
เราเก่งทีส่ดุ นัน่คอือนัตราย โลกไม่หยดุนิง่ ถ้าเราหยดุเรยีนรูแ้ละไม่ก้าว
ตามโลก โอกาสที่เราจะตกขบวนรถไฟมีสูงมาก ทรัพยากรบุคคล
ในองค์กรสำาคัญ ต้องส่งเสริม ให้โอกาส และพัฒนาทีมงานอยู่
สมำ่าเสมอ ไม่จำากัดตัวเองอยู่กับความสำาเร็จเดิมๆ สินค้าเดิม ต้องมอง
หาโอกาสและเข้าไปสำารวจเส้นทางใหม่ๆ อยู่เสมอแม้จะไม่เกี่ยวข้อง
กับเราโดยตรง 

ขอขอบคุณ

บ.โค้วยู่ฮะ
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รถดัมพ์เกษตร 
เครื่องมือขับเคลื่อนกิจการ ขนส่งผลผลิตเกษตร

ปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว เชียงรายถูกห่มด้วยเมฆฝน เรา
ขับรถออกจากตัวเมืองเชียงรายเพื่อมุ่งไปสู่เขตอำาเภอ
เวียงป่าเป้า จากตัวเมืองเชียงรายค่อยๆ ไต่ข้ามภูเขาลง
ไปอีกด้านหนึ่ง เวียงป่าเป้าเป็นทุ่งราบกว้างที่ถูกโอบล้อม
ด้วยภูเขาสวยงาม

ที่นี่นับเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงราย คุณรุ่งจากบริษัทฟีนิกส์ บริษัทต่อตัว
ถังรถบรรทุกดัมพ์เกษตร เป็นธุระนัดหมายกับเจ้าของ
กิจการห้างหุ้นส่วนจำากัด ดีดี มงคล เวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง ซึ่ง
ดำาเนินกิจการรับซื้อผลผลิตเกษตร (ข้าวโพด) และมีรถ
บรรทุกดัมพ์ที่ต่อกระบะโดยฟีนิกส์ใช้งานอยู่

เรามาถึงในจังหวะที่ลานรับซื้อผลผลิตเกษตรของ ดีดีฯ 
กำาลังคึกคัก มีเกษตรกรทยอยขับรถเข้าลานเพื่อรอส่ง
ผลผลิตที่นำามาขายเข้าสู่เครื่องจักร

ธีรพงษ์ ไชยพรม เจ้าของกิจการออกมาต้อนรับ เรานั่งคุย
กันอยู่ใกล้ๆ กับจุดชั่งนำ้าหนัก มองเห็นรถบรรทุกฮีโน่ 
สีเขียวสดใสจอดอยู่ข้างตัวอาคารที่ใช้เก็บผลผลิตเกษตร
ที่รับซื้อไว้ มันถูกล้างทำาความสะอาดไว้ เหตุผลหนึ่ง
เพราะเราแจ้งมาว่าอยากจะขอถ่ายรูปธีรพงษ์กับรถด้วย

กิจการรับซื้อผลผลิตเกษตรที่ทำาอยู่นี้ไม่ใช่ของใหม่
สำาหรับธีรพงษ์ เพราะเป็นกิจการที่ครอบครัวทำา
อยู่ ธีรพงษ์จึงมีความรู้ความเข้าใจและผ่านประสบการณ์
ในกิจการนี้มาแล้วบ้าง แม้ว่าก่อนจะตัดสินใจลงทุนทำา
ธุรกิจนี้อย่างจริงจังจะไปทำางานเกี่ยวกับโรงแรมอยู่ช่วง
หนึ่ง

ซึ่งธีรพงษ์บอกว่าเขานำาประสบการณ์สมัยที่ทำางาน
โรงแรมมาใช้ในธุรกิจรับซื้อผลผลิตเกษตรด้วย ซึ่ง
สามารถช่วยธุรกิจเกษตรที่ทำาอยู่ได้เป็นอย่างดีด้วย นั่น
คือเรื่องของงานบริการ

ธีรพงษ์อธิบายให้ฟังว่า ในความเป็นจริงแล้วในเขตพื้นที่
ที่ตั้งของลานรับซื้อผลผลิตเกษตรนั้นไม่ได้มีเพียงลาน
ของดีดีฯ เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ทำาอย่างไรให้เกษตรกร
อยากจะมาขายผลผลิตให้กับลานของตัวเอง เรื่องราคา

ขนส่งเกษตร

ดีดี มงคล เวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง
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เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทุกลานใช้เป็นกลยุทธ์ 
แต่เรื่องราคาในความเป็นจริงแล้วไม่
สามารถตั้งห่างกันได้มาก ส่วนใหญ่จะเท่า
กันจะแตกต่างกันเล็กน้อยในบางช่วงเวลา 
สิ่งสำาคัญที่ทำาให้เกษตรกรเลือกมาขาย
ผลผลิตให้กับลานของดีดีฯ คือเรื่องการ
บริการที่เป็นกันเอง ดีดีฯ พูดคุยกับทุกคนที่
เอาของเข้ามาขายอย่างตรงไปตรงมา 
ใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อ
เข้ามาขายสินค้าที่ดีดีฯ ขณะต้องรอคิวส่ง
วัตถุดิบมีบริการนำ้าดื่มให้ฟรี สิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ เหล่านี้เป็นความประทับใจให้กับ
คู่ค้าของดีดีฯ

ความเป็นคนรุ่นใหม่ของธีรพงษ์ ก่อนที่
จะตัดสินใจลงทุนตามคำาชักชวนของน้าที่
เปิดลานรับซื้อผลผลิตเกษตรอยู่ก่อนหน้า
นี้แล้ว เขาลงมือศึกษาข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ มองดูความคุ้มค่า ความเป็นไป
ได้ มองดูตลาดที่ตนเองจะเข้าไปเป็น
ผู้เล่นอย่างละเอียด จนเกิดความมั่นใจจึง
ตัดสินใจลงมือทำา

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ดีดี มงคล เวิลด์ฯ 
เป็นการขับเคลื่อนด้วยสองแรงสำาคัญคือ
ธีรพงษ์และภรรยา งานหลังบ้านเกี่ยวกับ
บัญชี รายรับรายจ่าย ภรรยาเป็นผู้ควบคุม 

งานผลิตงานหน้าบ้านธีรพงษ์รับผิดชอบ

เมื่อเราถามถึงระบบขนส่งของบริษัท 
ธีรพงษ์ อธิบายให้ฟังว่า ในตัวลานเขาใช้
รถเล็กและรถตักเป็นเครื่องมือหลัก รถ
บรรทุกเล็กอย่างอีแต๋นคอยเคลื่อนย้าย
ผลผลิตจากโรงแยกเมล็ดนำาข้าวโพด
เข้าไปเก็บในโรงเก็บ รถแมคโคคอยทำา
หน้าที่ตักข้าวโพดทั้งเก็บเข้าโรงเก็บและ
ตักขึ้นรถบรรทุกใหญ่เพื่อในไปขายต่อให้
กับแหล่งรับซื้อหลักต่อไป 

ก่อนจะลงทุนกับรถบรรทุกสิบล้อดัมพ์
เท แม่ลูก รถบรรทุกคันแรกเป็นรถบรรทุก
หกล้อเล็ก เมื่อกิจการเติบโตก้าวหน้า จึง
ขยับมาเป็นรถบรรทุกสิบล้อคอกเกษตร 
ดัมพ์เท 

ผลจากการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ 
ได้เห็นการต่อดัมพ์ของบ.ฟีนิกส์ ซึ่งเป็น
อย่างที่ชอบ ตอนที่ตัดสินใจซื้อรถบรรทุก
จึงแจ้งกับทางเซลล์ของบริษัทรถว่าอยาก
ต่อดัมพ์ที่บ.ฟีนิกซ์

ผลงานของรถจึงออกมาเป็นไปตามความ
ชื่นชอบ แม้ว่าจะไม่ได้ขับเองก็ตามที การ
บริหารรถคันนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด งานหลักคือในช่วงผลผลิตเกษตร
ออก รถมีหน้าที่ขนส่งผลผลิตจากลาน
ออกไปสู่โรงงาน รูปแบบของธุรกิจลาน
รับซื้อผลผลิตเกษตรนั้น แรกเริ่มคือ
กระบวนการรับซื้อผลผลิตเข้าสู่ลาน ซึ่ง
เจ้าของลานต้องจ่ายเงินสดให้กับบรรดา
เกษตรกรที่นำาผลผลิตเข้ามาขาย ก่อนที่
จะนำาผลผลิตที่ซื้อเก็บไว้ไปขายต่อยัง
บรรดาโรงงานต่างๆ ซึ่งมีความจำาเป็นต้อง
จัดการส่งต่อผลผลิตให้เร็วที่สุด ไม่ให้ค้าง
อยู่ที่ลานนานเพราะจะมีเรื่องความเสี่ยง
ต่างๆ มากมาย อาทิ ความชื้น ความไม่
แน่นอนของราคารับซื้อ ซึ่งเมื่อนำาสินค้าไป
ขายต่อ โรงงานไม่ได้จ่ายเงินสดคืนกลับ
มาทันที การบริหารงานจึงต้องมี
ประสิทธิภาพมาก การขนส่งจึงสำาคัญ 
การมีรถของตัวเองนั้นสามารถควบคุมได้ 
เพราะการใช้บริการขนส่งภายนอกไม่
สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอกาส
ผิดพลาดมีมากกว่า หากเกิดขึ้นอาจส่ง
ผลกระทบไปถึงกระแสเงินสดของบริษัท
ได้ 

ในช่วงนอกฤดูเกษตร เพื่อให้รถ Uptime 
อยู่ตลอดเวลา เพราะมีค่ารถต้องผ่อนส่ง 
จึงอนุญาตให้คนขับรถสามารถหางานให้
รถวิ่งได้ในการไปรับขนส่งสินค้าอื่นๆ ตาม
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ที่หาได้แล้วแบ่งรายได้ให้กับคนขับ ซึ่ง
ทำาให้รถสามารถทำาเงินได้อยู่เกือบตลอด
ทั้งปี 

ในปัจจุบันการที่มีเทคโนโลยีเรื่อง GPS 
เข้ามา ทำาให้สามารถติดตามดูรถได้ตลอด
เวลาอยู่แล้ว ความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของ
ธีรพงษ์คือการได้คนขับที่ดีมีคุณภาพเข้า
มาประจำารถ

แม้ว่าจะเปิดดำาเนินกิจการมาได้ไม่นาน 
แต่ก็มีทิศทางที่ดี เติบโตไปตามจังหวะ 
ด้วยการบริหารงานอย่างรัดกุม ระมัดระวัง 
ไม่ทำาอะไรเกินตัว ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องที่ทำาอยู่เสมอ ใส่ใจในเรื่องของงาน
บริการที่มีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
จึงทำาให้ลานซื้อพืชผลของดีดีฯ ได้รับความ
นิยมและเชื่อถือในหมู่เกษตรกร

บ่ายวันนั้นรถกระบะบรรทุกข้าวโพดเริ่ม
ทยอยเข้ามาหนาตา เพราะงานเก็บเกี่ยวที่
เริ่มทำากันตั้งแต่เช้าเริ่มเสร็จสิ้น ทยอยขน
ออกจากไร่มายังลานรับซื้อ จากลานว่างๆ 
ในช่วงหลังเที่ยง ตอนนี้เต็มไปด้วยรถ
กระบะที่ท้ายรถบรรทุกผลผลิตเต็มที่ทุก
คัน รอคิวเทข้าวโพดเข้าเครื่องแยกเมล็ด
ข้าวโพดออกจากฟัก ก่อนที่จะนำาเข้าไป

เก็บในโรงเก็บ เพื่อนำาไปจำาหน่ายต่อให้
กับโรงงาน 

หน้าที่ในการนำาสินค้าจากโรงเก็บไปยัง
โรงงานคือรถบรรทุกสิบล้อพ่วงแม่ลูก ซึ่ง
นับเป็นฟันเฟืองสำาคัญอย่างยิ่ง ผลผลิต
เข้ามาถึงลานจ่ายเงินสดรับซื้อเป็นสินค้า
ของบริษัท สินค้าผ่านกระบวนการเบื้อง
ต้น ระบบขนส่งนำาสินค้าไปสู่อีกแหล่ง
รับซื้อต่อไปเพื่อนำาเงินสดกลับเข้ามา 
หมุนเวียน บริหารจัดการเพื่อให้เกิดกำาไร 
แน่นอนเครื่องมือที่มีคุณภาพจะมีส่วน
ช่วยอย่างมากที่จะทำาให้การทำางานมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ใน
อนาคตธีรพงษ์ มีแผนที่จะเพิ่มเครื่องจักร 
และรถบรรทุกอีก 

โลกของรถบรรทุก เกี่ยวพันอยู่กับหลาก
หลายกิจการ การขนส่งก็เช่นเดียวกัน
แฝงตัวอยู่ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
การผลิต เช่นระบบขนส่งของลานรับซื้อ
ผลผลิตเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ดีดี 
มงคล เวิลด์ มาร์เก็ตติ้งที่เราแวะมาพูดคุย
ในวันนี้ 

ขอขอบคุณ
คุณธชนนท์ ศรีจุมปา
The Phoenix 999 Assembly
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สตีน่า เฟเกอร์แมน นายใหญ่ของสแกนเนีย ประเทศไทย กล่าวกับ Asian Trucker เมื่อตอนต้นปี ก่อนมีมาตรการล็อค 

ดาวน์ อันเนื่องมาจากวิกฤตไวรัส โควิด ว่าสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือด้วยการทำางานที่มีทิศทาง ทำางานเคียง

ข้างใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อดูความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า และดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ชั่วพริบตาเดียวโลกและประเทศไทยเกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมากมาย ภายใต้การทำางานเป็นทีมของสแกนเนีย ประเทศไทย 

ทำาใหร้ถสแกนเนยี โฉมใหมใ่นป ี2020 ยงัคงสามารถทำาตลาดสง่มอบใหก้บัลกูคา้ผูใ้ชง้านทัว่ประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

โปรดกัส์ทีท่ำาตลาดได้ดคีอืรถหวัลากรุน่ P360 ซึง่มขีดีความสามารถทีต่อบโจทย์กบัแทบจะทกุกจิการขนส่งในประเทศไทย 

สิ่งที่สแกนเนียสื่อสารสู่ตลาดเสมอมาคือแชสซีส์ของสแกนเนียมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการต่อตัวถังได้หลาก

หลาย เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ มีอัตราการส้ินเปลืองที่ตำ่า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้กับลูกค้าได้เป็น

อย่างดี

แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคืองานบริการของสแกนเนียที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ซ่ึงตอบรับกับสิ่งที่สแกนเนียมุ่ง

หวัง นั่นคือรับฟังลูกค้า ดูความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

ตลอดปี 2020 เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่งเกือบทั่วประเทศไทยที่มีรถสแกนเนียเป็นเครื่องมือสำาคัญใน

การขับเคลื่อนธุรกิจของตนเอง ทุกคนล้วนมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์และงานบริการที่สแกนเนียมีให้

ด้วยเหตุนี้ตลอดปี 2020 แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยและโลกจะต้องเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำาบาก แต่

สแกนเนีย ประเทศไทย ก็ยังคงสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มเติม

ส่วนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าของสแกนเนียได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

SCANIA
คุณภาพ และ งานบรกิาร ที่ยอดเยี่ยม 
นำามาซ่ึงความสำาเรจ็ และการเติบโตอย่างย่ังยืน

Business Report
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SCANIA XT R370
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สแกนเนีย XT R370 ของสองสามีภรรยาชาวเยอรมัน ต่อ

ตัวถังเป็นบ้านเคลื่อนที่ พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกครบ

ครัน ตะเวนเดินทางพักป่อนตามสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามของ

ยุโรป เหมาะกับยุคโควิด รูปแบบแชสซีส์ของสแกนเนียมีความ

ยืดหยุ่นสูง สามารถตอบรับกับการต่อตัวถังได้หลากหลาย มิใช่

แต่เฉพาะการขนส่งเท่านั้น

Everywhere is home

It’s MyTruck



FUSOCanter
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รถบรรทุกสี่ล้อเล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานขนส่งในเมือง และรอบๆ เมืองใหญ่ 

ซึ่งในต่างประเทศเช่นที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ กฏหมายขนส่งระบุประเภทรถชัดเจน 

รถบรรทุกเล็กสี่ล้อ, หกล้อเล็กแบบตู้ปิดจัดเป็นรถหลักทที่ใช้ในกิจการขนส่งใน

ตัวเมือง 

ประเทศไทยกำาลังปรับตัวกับหมวดการขนส่งในเมือง ตอนนี้รถบรรทุกสี่ล้อเล็ก, 

หกล้อเล็กกำาลังถูกใช้งานเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฟูโซ่ ญี่ปุ่นเพิ่งทำาตลาดรถบรรทุกเล็ก Carter รุ่นใหม่ 

อย่างเป็นทางการ รูปทรงใหม่โฉบเฉี่ยวทันสมัย

Canter ของฟูโซ่ (FUSO) เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี 1963 ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

พัฒนามาหลายโมเดลแล้ว จำานวนรถรุ่น Canter ที่ผลิตออกมาใช้งานตั้งแต่ยุค

แรกเริ่มจนปัจจุบันมีถึง 3.5 ล้านคันที่ได้ออกจากสายการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ยัง

คงรับใช้เจ้าของรถอยู่บนท้องถนนทั่วโลก ยืนยันถึงคุณภาพของ Canter ได้เป็น

อย่างดี 

(ข้อมูลจาก Fuso ระบุว่า การผลิต Canter สามารถทำารายได้สูงสุดประจำาปีใน

ปี 2008 ที่จำานวน 144,000 คัน สิ่งนี้ทำาให้ Canter เป็นรถบรรทุกที่ผลิตมาก

ที่สุดของ Daimler Group)

ปัจจุบันตลาดขนส่งในเมืองของประเทศไทยปรับเปลี่ยนมาใช้รถบรรทุกสี่ล้อขนาด

เล็กในรูปแบบของ Canter ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการขนส่งสินค้าในเมืองได้

เป็นอย่างดี

New Truck



M
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Test Drive
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หลังจากเปิดตัวรถไปเม่ือเดือนฟฤศจิกายน MAN รุ่น TGS ที่นำาเข้ามาจาก
เยอรมนั (CBU 100%) เดินทางไปหลายทีใ่หก้ลุม่ผูใ้ชง้านรถบรรทุกขนาดใหญ่
ไดส้มัผสั ท้ังทีแ่มส่อด จงัหวดัตาก, นครราชสมีา ซึง่ไดรั้บการตอบรบัเปน็อยา่งดี

ในทีส่ดุ TGS ทัง้สามรุน่ กพ็ร้อมจะให้สือ่มวลชนได้ทำาความรู้จกักบับางมมุของ
มัน แน่นอนว่าการทดลองขับในกิจกรรมแบบน้ีมันไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยว
กบัตวัรถได้มาก แต่มันก็เปดิโอกาสใหเ้ราไดส้มัผสักบัคณุภาพทีย่อดเยีย่มของ
รถในบริบทหนึ่ง

ซึ่งพอจินตนาการได้ว่า เมื่อรถถูกนำาไปใช้งานจริงในการลากขนส่งสินค้าที่มี
ขนาด นำา้หนัก ที่หลากหลาย บนสภาพเส้นทางที่แตกต่าง มันจะสามารถทำา
หนา้ทีข่องมนัไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ ในการชว่ยเหลอืคนขบัรถใหส้ามารถทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สมบูรณ์แบบ ไม่เหนื่อยล้าในการบังคับ
ควบคุมรถ มีความปลอดภัยสูงบนท้องถนน

ทัง้สามรุน่มาพรอ้มระบบความปลอดภัยแบบเดียวกนั อาทิ ระบบ MAN Break 
Matic ระบบเบรก EBS, ABS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน MAN Easy 
Start เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

สนามที่ใช้ในการทดสอบวิ่งเพื่อสัมผัสกับเจ้า TGS ทั้งสามรุ่นคือ สนาม TPRO 

ทั้งสามรุ่นที่ MAN ประเทศไทยส่งทำาตลาดคือ 10 ล้อ 6x4 TGS 33.440 6x4 
BBS - WW, TGS 33.400 6x4 BBS - WW, TGS 33.360 6x4 BBS - WW, ใน
ส่วนของเครื่องยนต์ 440 มีหัวเก๋งให้เลือกสองแบบ

TGS ทัง้สามรุน่แบง่หนา้ท่ีในการแสดงเทคโนโลยทีีแ่ตกตา่งกนัใหไ้ดท้ดลองขบั 
ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ 440 ผู้ทดสอบจะได้ทดลองระบบล็อกความเรว็อัตโนมตัิ
ของรถ ถัดมาตัวเครื่องยนต์ 360 จะได้ลองขับในรูปแบบของสลาลม เพื่อให้ได้
สัมผัสกับการควบคุมพวงมาลัยที่แม่นยำา และสะดวกสบายของ MAN และใน
เครือ่งยนต ์400 ไดท้ดสอบในเร่ืองของการเข้าโค้ง การรักษาสมดลุของรถ ระบบ
ชว่ยออกตัวบนทางลาดชนั MAN Easy Start ซึง่จะชว่ยเพิม่ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยให้กับคนขับรถได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เราสัมผัสได้คือคุณภาพของงานผลิตที่ยอดเยี่ยม การตอบสนองของ
เครือ่งยนตท์ีว่ิง่แบบหวัเปลา่ไมไ่ดล้ากสนิคา้นัน้แนน่อนวา่เตม็ไปดว้ยพละกำาลงั
อย่างไม่ต้องสงสัย สิ่งที่น่าประทับใจคืออัตราทดกำาลังของเคร่ืองยนต์ แรงบิด
สูงที่รอบต่ำา ระบบเกียร์ที่ยอดเยี่ยม เกียร์อัตโนัติช่วยผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี การ
เปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลแทบจะไม่รู้สึกเลย

แน่นอนสำาหรับเราท่ีไม่ใช่นักขับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทักษะการขับรถหัวลาก
ขนสง่สนิคา้ แตส่ามารถยนืยนัได้วา่ มาตรฐานวศิวกรรมจากเยอรมนันัน้มคีณุพ
สงูสดุอยา่งไมต่อ้งสงสยั โดยเฉพาะ MAN ทีเ่ปน็ผูค้ดิคน้เครือ่งยนตด์เีซลเปน็เจา้
แรก ยิ่งไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล ที่ถูกออกแบบและปรับปรุง
สร้างสรรค์มาตลอดตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนปัจจุบัน
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สำาหรบัตลาดในประเทศไทย ดลีเลอรเ์พยีงหน่ึงเดยีวในตอนน้ีอยา่งเค แมน ออโต ้มคีวามพรอ้มในทกุดา้นอยา่ง

สมบูรณ์แบบ รถหัวลาก MAN ทุกคันที่ทำาตลาดผลิตและประกอบจากโรงงานที่เยอรมันนี 100% ตั้งราคาขาย

ไวอ้ยา่งนา่สนใจ สนใจรายละเอยีด อยากสมัผสัตวัจรงิของ MAN Truck รุน่ TGS ตดิตอ่นดัหมายเขา้ทดลอง

ขับได้ที่  โทร. 062-354-4978 / 093-610-6262 หรือ แอด line : @kmangroup
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City Bus เชียงราย
Bus
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Smart Bus
City Bus เชียงราย 

กระแส City Bus ที่มีความสะดวกในการใช้งาน (หรือที่บางคนเรียกกัน
ว่า Smart Bus) ในหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย ถูกจุดกระแสขึ้นเมื่อ
ราวสองปีก่อนที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยการนำาเสนอ City Bus ที่ได้รับการ
พฒันาตอ่ยอดมาจาก รถบสัทีว่ิ่งรบัสง่นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
อันเป็นโครงการวิจัยพัฒนาที่ทำาร่วมกันระหว่างภาคเอกชน (ช.ทวี) และ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนท่ีภาคประชาคมเมืองขอนแก่นจะนำามาใช้
วิ่งรับส่งประชาชนทั่วไปในเมืองขอนแก่น

รูปแบบของ City Bus คือการทำาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนเมือง
กับสถานีขนส่งที่รับต่อยอดนำาผู้คนจากในเมืองออกไปยังเขตชานเมือง 
อำาเภอโดยรอบ และต่างเมือง รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างสนามบินกับตัว
เมือง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์แบบของการเดินทาง เป็นการ
เชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะแบบที่มีอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วในยุโรป 
รวมทั้งในเอเซียอย่างเช่นญี่ปุ่น 

หลังจากขอนแก่นซิตี้บัส เปิดตัวให้บริการ มีจังหวัดใหญ่หลายจังหวัด 
เดินทางไปศึกษาดูงานรูปแบบของ City Bus ขอนแก่น เมืองท่องเที่ยว
หลายเมืองมองเหน็ว่านีเ่ปน็รูปแบบการใหบ้ริการขนสง่มวลชนในเมืองทีด่ี

แต่ในความเป็นจริงสำาหรับประเทศไทย มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก
มายในการดำาเนินการเร่ืองของขนส่งมวลชนในชุมชนเมือง ท่ีมีรูป

Smart Bus
For 
City
&

people
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รถเมล์ม่วงค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตผู้คนชาวเชียงราย ทีมงาน
ของบริษัท ธนภณ 888 จำ กัด ทุกคน
พยายามทุ่มเททำ งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานบริการให้ได้มาตรฐานและสอดรับ

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
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แบบแนวความคิดในการทำาให้การบริการขนส่งมวลชนเกิด
ความสมบูรณ์และมีประโยชน์กับประชานในเมือง รวมทั้งผู้
ที่เดินทางมาจากต่างเมือง

Asian Trucker เคยแวะไปสนทนากับหนึ่งในทีมผู้บริหาร 
ขอนแก่น City Bus และมีโอกาสได้ทดลองใช้ ซึ่งนับว่า
สามารถตอบโจทย์การเดินทางในเขตเมืองและเชื่อมโยง
ระหว่างขนส่งในเขตเมืองและเขตชานเมืองได้ดี

คราวนี้เรามีโอกาสได้มาสัมผัสกับ City Bus ที่เชียงราย ซึ่ง
ชาวเชียงรายเรียกขานกันว่า บัสม่วง มีท่ีมาจากสีของตัวรถ
ที่ใช้สีม่วงเป็นหลัก City Bus ของเชียงรายเป็นการให้บริการ
โดยภาคเอกชนเจา้เดยีว (แตกตา่งจากของขอนแกน่) บรหิาร
งานโดยบริษัท ธนภณ 888 จำากัด 

เราน่ังเครือ่งจากกรุงเทพฯ ลงสนามบนิแมฟ่า้หลวง เชยีงราย 
จากน้ันเดินตามปา้ยบอกทางไปพบกบัเจา้บสัมว่ง ซึง่จอดอยู่
บริเวณด้านหน้าของตัวอาคารสนามบินใกล้กับบริเวณทาง
เข้าของผู้โดยสารขาออก โดยมีรอบการให้บริการที่ชัดเจน 
ในช่วงท่ีเราแวะไปเนื่องจากยังไม่เข้าสู่ช่วงท่องเที่ยวเต็มตัว 
รอบเวลาการออกของรถอยูท่ี่หน่ึงชัว่โมงตอ่เท่ียว แตเ่มือ่เขา้สู่
ชว่งทอ่งเทีย่วปลายป ีความถีข่องรอบการเดินรถจะเพิม่มาก
ขึ้นให้สอดรับกับจำานวนเที่ยวบินของเชียงราย

จ่ายค่าโดยสารยี่สิบบาท (ราคาเดียวตลอดสาย) เพื่อเดิน
ทางไปยงัสำานกังานของ บริษัท ธนภณ 888 จำากดั อยูบ่นเสน้
ทางว่ิงของรถ  ท่ีอยูไ่มไ่กลจากตวัสนามบนิ โดยมนีดัสนทนา
กับสองผู้บริหารของ บริษัท ธนภณ 888 จำากัด คุณจิรภัทร 
สกุลนาทอง และ คุณฐิตาภรณ์ สกุลนาทอง

บริษัท ธนภณ 888 จำากัด เป็นบริษัทที่ทำาธุรกิจด้านรับจ้าง
ขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้ามแดนมาแต่ดั้งเดิม CR 
BUS หรือเชียงรายบัสเกิดขึ้นมาทีหลัง

โดยความสนใจของ บริษัท ธนภณ 888 จำากัด กับกิจการ
ขนส่งสาธารณะนั้นเป็นของคุณจิรภัทร ซึ่งมองเห็นว่าเป็น
โอกาสทางธรุกิจ และยงัไดท้ำาประโยชนใ์หก้บัประชาชนชาว
เชียงรายและนักเดินทางที่เข้ามายังเชียงรายด้วย

รูปแบบการดำาเนินการของเชียงรายบัส กับของขอนแก่นนั้น
แตกต่างกันท่ีของแก่นเป็นการรวมตัวของภาคประชาคม
เมืองจัดตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทเพื่อดำาเนินการ โดยทำางานร่วม
กันกับภาครัฐ (ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าลักษณะการดำาเนินการ
เป็นไปในรูปแบบใด) แต่ของเชียงรายบัสนั้น ดำาเนินการ

โดย บริษัท ธนภณ 888 จำากัด ซึ่งเป็นเอกชนรายเดียว โดยยื่น
ความจำานงกับขนส่งจังหวัดเชียงราย ท่ีเปิดให้ภาคประชาชนที่
สนใจเข้ายื่นขอดำาเนินการ แต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้กล้าหาญเพียง
รายเดียวเท่านั้นที่กล้าลงทุน

คณุจิรภทัรเลา่ใหฟ้งัวา่กอ่นจะตดัสนิใจทำานัน้ ไดไ้ปดกูจิการของ
ขอนแก่น และได้ทำาการบ้านศึกษาข้อมูลพอสมควร มองเห็นว่า
น่าจะทำาในรูปแบบธรุกจิได ้แม้ว่าจะมีกำาไรไม่มากแตก่ส็ามารถ
ดำาเนนิกจิการไปได ้เปา้หมายคอือำานวยความสะดวกใหก้บัสงัคม 
ชุมชน รวมทั้งยังสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ด้วย จึงตัดสินใจทำา

แน่นอนเม่ือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทำามาก่อน ย่อมไม่สมบูรณ์แบบ
ในช่วงเริ่มต้น แต่เชียงรายบัสก็ค่อยๆ ปรับแก้ ฟังเสียงของผู้ใช้
บริการ จนทุกอย่างเริ่มจะเข้าที่เข้าทาง สถานการณ์ โควิด ก็เกิด
ขึ้น ทำาให้เหมือนกลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งเลยทีเดียว

การที่กิจการรถบัสเป็นของ บริษัท ธนภณ 888 จำากัด เพียงราย
เดียวโดยไม่มีพาร์ทเนอร์อื่นร่วม มีแต่เพียงต้องดำาเนินกิจการให้
อยู่ในข้อกำาหนดของขนส่งจังหวัดเชียงราย ดูเหมือนไม่ใช่เรื่อง
ยากนกัในบรหิารการจัดการ เสน้ทางทีร่ถว่ิงนัน้ถกูกำาหนดมาโดย
ขนส่งจังหวัด เพื่อไม่ให้ไปทับซ้อนกับการขนส่งในรูปแบบอื่นที่
มีมาก่อนหน้านี้ ราคายี่สิบบาท (ตลอดสาย) เป็นราคาที่ภาครัฐ
กำาหนดมาให้ สำาหรับ บริษัท ธนภณ 888 จำากัด กับการดำาเนิน
การเชียงรายบัสก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทำาให้ได้ทั้งคุณภาพที่เป็น
ที่ยอมรับและสามารถเลี้ยงตัวเองได้

คุณจิรภัทร บอกว่าตอนน้ีทุกอย่างกลับมาขยับเดินหน้าใหม่
เกือบเต็มระบบอีกครั้ง เชียงรายบัสต้องปรับให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วย ตอนนี้จึงลงทำาหน้าที่เป็นคนขับด้วย
หนึ่งคัน เพื่อจะได้เจอกับลูกค้า จะได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง 
ในการจัดตารางการเดินรถให้สอดรับไปกับความเคลื่อนไหวของ
ผู้โดยสารในแต่ละช่วง เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานทั้งที่เป็น
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 

แน่นอนว่าผู้โดยสารหลักของรถบัสที่ทำาหน้าที่นำาคนจากสนามบิน
เข้าเมือง และจากเมืองสู่สนามบิน คือผู้โดยสารที่เป็นลูกค้าของ
สายการบินต่างๆ กลุ่มถัดมาในแต่ละวันจะมีกลุ่มนักเรียนในช่วง
เย็น เพราะรถมีเส้นทางช่วงหนึ่งที่ผ่านสถานศึกษา ในช่วงกลางวัน
ถ้าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวผู้โดยสารก็จะบางเบา เพราะโดยธรรมชาติ
ของต่างจังหวัดการน่ังรถประจำาทางไปไหนมาไหนอาจไม่ใช่ความ
คุ้นเคย อีกทั้งรถบัสเองก็ไม่ได้มีเส้นทางท่ีครอบคลุมท้ังหมด บาง
ครั้งผู้โดยสารต้องเดินต่อไปอีกนิด แต่จุดที่เป็นสถานีเชื่อมต่อหลัก
คือจุดจอดสำาคัญนั่นคือสถานีขนส่งในเมืองท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อออก
ไปสู่ชานเมืองและอำาเภอต่างๆ และสถานีขนส่งนอกเมืองซึ่งเป็น
สถานขีนสง่ทีร่ถวิง่เชือ่มระหวา่งจงัหวดัระยะไกล เพ่ืออำานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน

หลังจากสนทนากับผู้บริหารทั้งสองของ บริษัท ธนภณ 888 จำากัด 
วันถัดมาเรานัดหมายกับคุณจิรภัทรเพื่อให้ตรงรอบกับเที่ยวการให้
บริการที่คุณจิรภัทรเป็นผู้ขับขี่ เราโหลดแอปพลิเคชั่น ViaBus ไว้
ในโทรศัพท์ ซึ่งสะดวกสบายมาก เพราะเราสามารถตรวจสอบได้
ว่าขณะนี้รถบัสวิ่งอยู่ตรงจุดใดในแต่ละเที่ยว เส้นทางที่รถบัสผ่าน
อยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่แค่ไหน ทำาให้สามารถบริหารเวลาได้ โดย
ไม่ต้องออกไปยืนรอ

แม้จะเป็นสายของวันธรรมดาแต่ก็มีผู้โดยสาร ตลอดเส้นทางที่รถ
ผ่านเราสามารถโบกขึ้นรถได้ บนเที่ยวที่เราขึ้นใช้บริการมีหนุ่มสาว
นกัท่องเท่ียวขึน้จากสนามบนิเพือ่มาตอ่รถบสัทีส่ถานขีนสง่ในเมอืง 
ซึ่งสะดวกสบายและประหยัดค่าเดินทางได้เป็นอย่างดี 

City Bus ทีใ่ห้บรกิารจากต้นทางสนามบนิเข้าสูจ่ดุเชือ่มตอ่การเดนิ
ทางในตวัเมอืง ไมไ่ดม้าเพือ่แยง่ลกูคา้ของรถแทก็ซี ่เปน็การอำานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนได้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย เติมช่อง
ว่างของการเดินทางในเขตพ้ืนท่ีเมืองให้สมบูรณ์ อีกท้ังเม่ือว่ิงใน
เขตเมืองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับขนส่งมวลชนในแบบเดิมที่เคยมี
มา เพราะมีเส้นทางวิ่งที่ชัดเจน รอบการวิ่งที่ชัดเจน

ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะอยู่รอดได้ในธุรกิจบริการเพื่อสาธารณะในรูป
แบบขนสง่ในเขตเมอืง ซึง่ไมใ่ชเ่มอืงหลวงอยา่งกรุงเทพฯ หรอืเมอืง
ทีจ่ะมีนกัท่องเท่ียวคกึคกัตลอดทัง้ป ีเพราะชว่งไฮซซีัน่นัน้มเีพยีงไม่
ก่ีเดือนเท่าน้ัน รวมทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างไวรัส 
โควิด เกิดขึ้นอีก คุณฐิตาภรณ์ เล่าให้ฟังว่าเชียงราย City Bus มี

การทำากิจกรรมร่วมกับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจในตัวเมือง
เชียงรายดว้ย ซ่ึงกไ็ดรั้บความร่วมมืออยา่งด ีกระแสตอบรบัใน
ส่วนของผู้คนชาวเชียงรายก็เริ่มดีขึ้น รถเมล์ม่วงค่อยๆ กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนชาวเชียงราย ทีมงานของบริษัท 
ธนภณ 888 จำากัด ทุกคนพยายามทุ่มเททำางานเพื่อพัฒนา
คุณภาพของงานบริการให้ได้มาตรฐานและสอดรับกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

เม่ือถูกถามว่า เชียงราย City Bus ต้องต่อสู่กับความท้าทาย
ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดดำาเนินการมา คิดว่ารูปแบบบริการ
รถบัสโดยสารแบบนี้จะยังไปต่อได้ไหมในแง่ธุรกิจ คุณจิรภัทร 
หวัเราะกอ่นจะกลา่ววา่ แนน่อนไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ทัง้เปน็ธรุกจิท่ีไม่
เคยทำามากอ่น ทัง้เปน็เรือ่งใหมส่ำาหรบัผูค้นในเมอืงเชยีงราย ยัง
ไมร่วมถงึสถานการณเ์รือ่งไวรสัอกี แตก่ย็งัเชือ่วา่เชยีงราย City 
Bus ยังมีโอกาสเติบโตได้

ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ การดำาเนินธุรกิจใน
หลายหมวดไมใ่ช่เ่รือ่งงา่ย รปูแบบของซติี ้บสั มคีวามพยายาม
จะดำาเนินการในหลายเมืองใหญ่ของประเทศไทย แต่ไม่ใ่ช่ทุก
เมืองจะประสบความสำาเร็จ เราเอาใจช่วยให้ผู้ที่สร้างสรรค์
กิจการขนส่งมวลชนที่เป็นประโยชน์กับชุมชนทุกราย แน่นอน
ว่าสิ่งนี้ยังเป็นของใหม่สำาหรับสังคมต่างจังหวัด กว่าที่กิจการ
จะสามารถไปได้อย่างปลอดโปร่ง เลี้ยงตัวเองได้ มีผลกำาไร
กลับคืน ไม่สามารถเกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ภาครัฐ
ต้องสนับสนุนภาคเอกชน ภาคประชาคมเมืองต้องมองเห็น
ประโยชน์ของขนส่งมวลชนแบบนี้และให้การสนับสนุน การ
พัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกัน เมืองที่ดีที่น่าอยู่
นั้นมาตรวัดอย่างหนึ่งคือเมืองมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี

บนเส้นทางวิ่งของซิตี้บัส เชียงราย ผ่านจุดสำาคัญหลายจุด ทั้ง
หน่วยงานราชการ ย่านการค้า และสถานีขนส่งสองแห่ง เรามี
โอกาสแวะสมัผสักบัสถานขีนสง่ในตวัเมอืง ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ
ขึน้ใหม่เปดิใช้บริการมาพอสมควรแลว้ เปน็รูปแบบท่ีทำาไดด้ ีมี
ความเปน็มติร นา่ใชง้าน ดทูนัสมยัสะอาดสะอา้น ผดิไปจากรปู
แบบเดมิๆ โดยเฉพาะการตกแตง่ดว้ยภาพวาดศลิปะทีส่ะทอ้น
ความเป็นเชียงราย

เดนิทางมาเยอืนเชียงรายดว้ยเคร่ืองบนิ ซิตีบ้สัเชียงรายเปน็อกี
หนึ่งทางเลือกสำาหรับการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เชื่อมโยงกับ
สถานีขนส่งทั้งสองแห่ง รวมทั้งสามารถเดินทางจากตัวเมืองสู่
สนามบนิไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เราเปน็กำาลงัใจใหเ้ชียงรายซติี้
บัสพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจและชุมชน
เมืองเชียงราย
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สแกนเนีย ยกระดับมาตรฐานงานบริการให้รถลูกค้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วย
การขยายเวลาเปิดศูนย์บริการเป็น 08.00 – 22.00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้
กับลูกค้า ทั้งกลางวัน กลางคืน สนับสนุนลูกค้าชาวไทยอย่างเต็มกำาลัง ฟื้นตัว สู้
สถานการณ์โควิด-19 
 นายสถิตย์  ริยะตานนท์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริการหลังการขาย  บริษัท 
สแกนเนีย สยาม จำากัด เปิดเผยว่า ปี พ.ศ.2564 สแกนเนียในประเทศไทยจะครบ
รอบ 35 ป ีสแกนเนยี ยงัคงมุง่มัน่พฒันางานบรกิารจากความตอ้งการของลูกค้าชาว
ไทยใหด้ยีิง่ขึน้ วางแผนในตลาดประเทศไทยตอ่ระยะยาว จงึไดจ้ดัรปูแบบของงาน
บรกิารใหต้อบโจทยส์ถานการณป์จัจบุนัในประเทศ ทีง่านขนสง่มสีว่นสำาคญัในการ
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิไทย ซ่ึงสแกนเนียตอ้งการให้รถของลกูคา้รับรอบงานไดม้ากขึน้ 
และสามารถนำารถไปใช้งานได้อยา่งเต็มประสิทธภิาพและเพิ่มผลกำาไรธรุกจิขนส่ง
มากขึ้น จึงขยายเวลาเปิดศูนย์บริการถึง 22.00 น. (4 ทุ่ม) เพื่อรองรับการใช้บริการ
หลังเวลาปกติ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.)  โดยเริ่มต้นจากที่ศูนย์บริการ
สาขาบางนา กม.19 (สำานักงานใหญ่) เป็นแห่งแรก  
 “การขยายเวลาศูนย์บริการถึง 4 ทุ่ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนงาน
ได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การขนส่งทั้งกลางวัน กลางคืน ให้ลูกค้าไม่พลาด
โอกาสที่จะทำากำาไร ด้วยช่างสแกนเนียมืออาชีพที่จะช่วยให้รถคุณมีความพร้อมใช้
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า
ในวันและเวลา ทำาการ จันทร์ -ศุกร์ โทรศัพท์ 0 2017 9221-2 ”   นายสถิต กล่าว
 สแกนเนยี ยงัคงมุง่มัน่พฒันางานบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง ใหร้ถลกูค้าพรอ้ม
ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลกำาไรธุรกิจขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบ
ขนส่งที่ยั่งยืน “เพราะธุรกิจคุณ สำาคัญที่สุด”

สแกนเนีย 
เพิ่มเวลา
ทำาธุรกิจ
ให้ลูกค้า
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เตรียมพร้อมซื้อรถเพิ่ม 92 คัน รองรับนโยบาย “โตไปด้วยกัน” คว้า
สัญญาใหม่จากองค์การเภสัช และรับงานเพิ่มจาก ซีพี ออล กับ โฮมโปร

กลุ่มบริษัท วี คาร์โก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำาชาวไทย ทุ่ม
งบลงทุนอีกกว่า 100 ล้านบาท ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยสั่งซื้อรถ
หัวลาก 29 คัน รถกระบะ 42 คัน และรถกระบะจัมโบ้ 21 คัน เพื่อรองรับ
งานใหม่และการขยายงานของลูกค้า

นายอดุม ศรสีงคราม กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่บริษัท ว ีคาร์โก เปดิเผย
วา่ขณะน้ี วี คารโ์ก เรง่เพ่ิมเตมิรถหวัลาก 29 คนั รถกระบะ 42 คนั และรถ
กระบะจมัโบ้ 21 คัน รวม 92 คนั เพือ่รองรบักบังานใหมท่ีช่นะการประมูล
ในโครงการจดัสง่เวชภณัฑท่ั์วประเทศให้กบัองค์การเภสชั และส่วนขยาย
งานเพิ่มของกลุ่มซีพี ออล (7-11) และกลุ่มโฮมโปร
 มุง่มัน่พฒันาศกัยภาพ เพ่ือรองรบัการเตบิโตของลกูคา้ใน
ทุกรูปแบบ
 “วี คาร์โก ได้รับความไว้วางใจจากองค์การเภสัชให้รับผิดชอบ
ด้านการขนส่งเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขนส่งเวชภัณฑ์นั้น มีความ
ละเอียดออ่นอยา่งมากเพราะนอกจากจะตอ้งรกัษาคณุภาพของเวชภณัฑ์

ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายจากการขนสง่แลว้ ยงัจะตอ้งขนสง่ใหไ้ด้
ตามเวลาทีก่ำาหนดเพราะมผีูป้ว่ยและคณุหมอทัว่ประเทศรอรบั
ยาและเวชภณัฑท์ีเ่ราขนสง่ให ้ทกุวนิาทหีมายถงึชวีติของผูป่้วย
ที่รอรับการรักษาจากคุณหมอ 
 ขยายฝูงรถให้บริการกระจายสินค้ากับ ซีพีออล
นายอุดม กล่าวเพ่ิมเติมว่านอกจากนี้ วี คาร์โก ยังได้รับความ
ไว้วางใจจากกลุ่มซีพี ออล หรือ 7-11 ให้ทำาการเพิ่มฝูงรถที่ให้
บริการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าของ 7-11 อีก 20 
คันโดยเป็นรถกระบะจัมโบ้ทั้งหมด ซึ่งเป็นงานเพิ่มเติมที่ได้รับ
มอบหมายจาก 7-11 โดยคำาสัง่ซือ้ในสญัญาทีไ่ดล้งนามไปกอ่น
หน้านี้ วี คาร์โก ได้สั่งซื้อรถหัวลาก 10 ล้อจำานวน 20 คันเพื่อรับ
งานดา้นขนสง่สนิคา้จากคลงัสนิคา้ นพวงศ ์จงัหวดันครปฐมไป
ยังศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ วี คาร์โก กรุ๊ป ได้ร่วมงานกับ 
7-11 มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี
 เพิม่รถบรรทกุเพือ่รองรบัการเตบิโตของโฮมโปร
นายอุดม กล่าวถึงการขยายงานเพิ่มเติมของกลุ่มโฮมโปรที่
ตอ้งการให ้ว ีคารโ์ก เพิม่รถอกี 17 คนัโดยแบง่เปน็รถบรรทกุหวั
ลาก 10 ล้อ จำานวน 7 คันเพิ่มเติมจากสัญญาว่าจ้างเดิมที่ต้อง
สัง่ซ้ือรถบรรทกุหวัลากจำานวน 33 คนัเมือ่เรว็ ๆ  นี ้และรถกระบะ
อกี 10 คนั ทัง้นีเ้พือ่รองรบัการเตบิโตทางธรุกจิของกลุม่โฮมโปร
“ผมอยากจะย้ำาว่า วี คาร์โก ถือเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ชั้นนำาที่เป็นของคนไทย 100% ที่นับวันจะเหลือน้อยลงไปทุกที 
แตเ่รายงัยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมอีนาคตเพราะแนวคดิวา่เราจะโต
ไปดว้ยกนักบัลกูคา้ดว้ยการให้บริการท่ีด ีมีมาตฐานสากล ดว้ย
ระบบดจิติอลและไซเบอรท์ีร่องรบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงราคาที่ลูกค้าสามารถนำาไปสร้างผล
กำาไรสำาหรบัสรา้งองคก์รของลกูคา้ทกุรายใหแ้ขง็แรง และขยาย
งานในทุกโอกาส และเราก็จะได้รับโอกาสและความไว้วางใจ
จากลูกค้าให้โตไปพร้อมกับลูกค้า” นายอุดม กล่าว

กลุ่มบริษัท วี คาร์ โก ทุ่มกว่า 100 ล้านบาท สั่งซื้อ

รถรองรับการขยายตัวของลูกค้า

บริษัท ถิระกิจ ยูดี สเตชัน จำากัด ดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการในจังหวัดชลบุรีให้บริการทั้งงานขายรถและอะไหล่ 
และงานบริการ จากยูดี ทรัคส์ พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
แล้วในปัจจุบัน

คุณปราโมทย์ ถิระสังวร กรรมการผู้จัดการของบริษัท ถิระกิจ ยูดี สเตชัน 
จำากัด กล่าวว่า “แต่เดิมนั้นเราเคยเป็นผู้แทนจำาหน่ายและศูนย์บริการรถ
บรรทุกนิสสันดีเซล หรือยูดี ทรัคส์ ในภาคตะวันออก มีขนาดช่องซ่อม 14 
ช่อง ซ่ึงปัจจุบันยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านำารถบรรทุกยูดีรุ่น
ต่างๆเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ เราดำาเนินงานด้านนี้มากว่า 18 ปี ทำาให้
ทมีงานของบรษิทัฯมคีวามเข้าใจและความชำานาญในการให้บรกิารดแูล
รกัษารถบรรทุกยูดีเกือบทกุรุน่ เรามองวา่การรว่มมอืกบัยดู ีทรคัส ์ในคร้ัง
นีจ้ะเปน็การรว่มมอืทีคุ่ม้คา่ แมว้า่การแข่งขันในพ้ืนท่ีตะวนัออกจะรนุแรง
เนื่องจากคู่แข่งและภาวะเศรษฐกิจก็ตาม แต่เรามั่นใจว่าด้วยสมรรถนะ
ของรถบรรทุกยูดีและการสนบัสนนุทีด่ขีอง ยดู ีทรคัส ์จะตอบโจทยค์วาม
ต้องการของตลาดรถบรรทุกได้อย่างแน่นอน”
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สแกนเนีย เริ่มแผนลงทุนสร้างศูนย์บริการสาขาสระบุรีใหม่ 
ขยายกำาลังรองรับการขนส่งที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต เส้น
ทางภาคกลาง-อีสาน สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา โดยทีมผู้บริหารสแกน
เนียย้ำาหนักแน่นในการทำาตลาดรถขนาดใหญ่เพื่อการ
พาณิชย์ระยะยาวต่อในประเทศไทย เตรียมพร้อมสนับสนุน
ลกูคา้ให้ผา่นวกิฤต และฟืน้ตวัไดอ้ยา่งมัน่คงจากสถานการณ์
โควิด-19
 นางสตีน่า เฟเกอร์แมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สแกนเนยี สยาม จำากดั แสดงออกถงึทศิทางทีช่ดัเจนใหล้กูคา้
ในประเทศไทยมั่นใจว่า สแกนเนีย ยังคงวางแผนลงทุนเพิ่ม
ศักยภาพทั้งผลิตภัณฑ์และงานบริการอย่างต่อเน่ือง ด้วย
ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนผลกำาไรให้ลูกค้า (Driving Profit-
ability) ควบคู่กับการขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ระบบ
การขนส่งที่ยั่งยืน (Driving the shift towards a sustain-
able transport) ซึ่งสแกนเนียได้ทำาธุรกิจในประเทศไทยมา
ยาวนาน ย่างเขา้สูป่ทีี ่35 ในป ีพ.ศ.2564 นี ้มัน่ใจไดก้บัความ
เป็นมืออาชีพ ประสบการณ์และความรู้ที่นำามาพัฒนา เพื่อ
ตอบโจทย์ธุรกิจขนส่งให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในระยะยาว
 ด้าน นาย สถิตย์   ริยะตานนท์ ผู้อำานวยการบริการ
หลังการขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่าวว่า “ศูนย์
บรกิารสแกนเนยี สาขาสระบรุ ีเปน็หนึง่ในพืน้ทีย่ทุธศาสตร ์ที่
มลีกูคา้นยิมใชบ้รกิารเปน็จำานวนมาก ด้วยสระบรีุเปน็เหมือน

สแกนเนีย พลิกดิน ปลูกสร้าง 

ยกศักยภาพศูนย์บริการ

สระบุรีใหม่ ยืนยันทำาตลาดใน

ประเทศไทยระยะยาว

ประตูสู่ภาคอีสาน และธุรกิจขนส่งของลูกค้าเรามากมาย
ผ่านเส้นทางนี้ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่ม โดย
สแกนเนียเป็นผู้บริหารจัดการด้วยตัวเราเอง (Captive 
Dealer) เพือ่มอบบริการท่ีดขีึน้ใหก้บักลุม่ลกูคา้ทีใ่ช้บริการ
อยู่ปัจจุบัน และเรายังมองศูนย์ฯ สระบุรีใหม่นี้ให้สามารถ
รองรับการเติบโตในอนาคตได้อีกด้วย” นอกจากนั้น สแกน
เนียยังมองการขยายให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล 
กับโครงสร้างพื้นฐานมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา 
คาดการณว์า่หลงัวกิฤตโควดิ จะมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง
สแกนเนยีเลอืกบรษิทั จซีเีอส กรุป๊ คอรป์อเรชัน่ ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านโครงสร้างเหล็กที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
สากล อีกท้ังมีประสบการณ์สร้างโรงซ่อมตามมาตรฐาน
สแกนเนียมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก มาเป็นผู้สร้าง
ศูนย์บริการสแกนเนีย สาขาสระบุรีใหม่ โดยทีมผู้บริหาร
ทัง้สองฝา่ยไดล้งพืน้ทีเ่ยีย่มชมและตดิตามแผนดำาเนนิงาน
อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนเริ่มปลูกสร้าง
 ศนูยบ์รกิารสแกนเนยี สาขาสระบรุ ีใหม ่ออกแบบ
และควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานการสรา้งของสแกนเนยี
ท่ัวโลก สร้างบนพืน้ท่ี 4 ไร่ มีความพร้อมท้ังในสว่นของพืน้ท่ี
รับ-ส่งรถ สำานักงาน ต้อนรับลูกค้า ห้องพักนักขับ ห้องเก็บ
อะไหล ่และโรงซ่อมถงึ 6 ช่องบริการ ดแูลโดยพนักงานและ
ช่างสแกนเนียที่มีประสบการณ์มืออาชีพ ลูกค้าจึงมั่นใจได้
กับคุณภาพงานบริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน
ไตรมาสที่สอง ปี พ.ศ.2564
 สแกนเนียแสดงถึงความยึดม่ัน และตั้งใจต่อ
ตลาดในประเทศไทยระยะยาว เคียงข้างสนับสนุนลูกค้า
อย่างเต็มกำาลังให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ฟื้นฟูสภาพธุรกิจ
กลับมาให้ได้เร็วที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย
สื่อสารและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด โทร.
0 2017 9200 หรอืเขา้เยีย่มชมไดท้ี ่www.scania.co.th หรอื 
www.facebook.com/scaniathailandgroup

market update





งานขนส�งวัตถุอันตรายไม�ใช�เร�่องง�าย ต�องขนส�งให�ทันเวลา และไม�มีที่ว�างสำหรับคำว�าผิดพลาด
การขนส�งสินค�าอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัย ADR ต�องใช�ประสบการณ�และทักษะสูง 
รถที่ออกแบบมาให�มีความปลอดภัยสูงสุด เพ�่องานขนส�งสินค�าอันตรายโดยเฉพาะ 
จ�งเป�นคำตอบสำหรับคุณ…เพราะธุรกิจคุณ สำคัญที่สุด

รายละเอียดเพ��มเติม กรุณาติดต�อ 0 2017 9200 หร�อ www.scania.co.th
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