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Editor’s Note

โลกยังคงต้องตั้งรับกับวิกฤตโรคระบาดอย่างต่อ
เนื่อง สองปีติดต่อกันแล้ว

ผู้ประกอบการขนส่งรายหนึ่งบอกว่า ท�าขนส่งทุก
วันน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ไม่เพียงแต่ต้องมีเครื่องมือใน
การท�างานที่ดี ทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณภาพด้วย 
สถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่น้ีถ้าบริหารจัดการไม่ด ี
โอกาสพลาดพลั้งมีสูง

ฉบับน้ี Asian Trucker มีโอกาสได้ตั้งค�าถาม 
คณุเดย์ ยิง่ชล กรรมการรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
บรษิทั ฮโีน่มอเตอร์สเซลส ์(ประเทศไทย) จ�ากัด เน่ือง
ในโอกาสที่ปี 2022 ฮีโน่ฯ จะฉลองครบรอบ 60 ปี 
ในประเทศไทย

ทิศทางในอุตสาหกรรมขนส่ง ยังคงขับเคลื่อนเดิน
หน้ากันต่อ แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะได้
รับผลกระทบอย่างหนัก แต่เครื่องยนต์ตัวอื่นๆ ยัง
คงขับเคลื่อนได้ อีกท้ังในทุกกิจกรรมการผลิตล้วน
ต้องใช้การขนส่งในการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต

เศรษฐกิจไม่อาจขับเคลื่อนได้หากปราศจากการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
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“ผมเป็นคนที่เมื่อลงมือทำ�
อะไรแล้ว มีคว�มตั้งใจสูง 
ต้องทำ�ให้ได้ดี ถ้�ทำ�ได้ไม่ดี

อย�่ทำ�ดีกว�่” 
คุณวีรนันท ์

Logistics
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สามสี่ปีต่อเนื่องมานี้ เราแวะไปสนทนากับผู้ประกอบการขนส่งจ�านวนไม่น้อย 
หลายบริษัทสามารถโลดแล่นอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงได้ บางแห่งต้อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ไม่แตกต่างจากธุรกิจในแขนงอื่นๆ 

เมื่อวิกฤตโรคระบาดเริ่มขึ้น การด�าเนินกิจการก็ไม่ง่ายเช่นที่ผ่านมา แต่ในท้าย
ท่ีสุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป ส่งท้ายปี 2021 Asian 
Trucker ได้รับโอกาสจากคุณวีรนันท์ จันทร์ครุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
วีระนันท์ จ�ากัด ให้ได้พูดคุยด้วย 

“ผมเริ่มต้นท�างานตั้งแต่เด็ก” คุณวีรนันท์กล่าว ความคิดที่ว่าจะต้องสร้าง
กิจการเป็นของตนเองให้ได้ เริ่มต้นอยู่ในตัวเองตั้งแต่เยาว์วัย ขับรถบรรทุก
ใหญ่ได้ต้ังแต่อายุสิบกว่าขวบ พออายุ 17 สามารถขับรถออกท�างานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ได้แล้ว

“สมัยเรียนหนังสือในโรงเรียน ผมตั้งค�าถามและตอบตัวเองได้เลยว่า ถ้านั่ง
เรยีนหนงัสอืในห้องต่อไป ต้องลงเอยด้วยการเป็นมนษุย์เงนิเดอืนอย่างแน่นอน 
ผมอยากมีกิจการเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อคิดได้ผมก็ลาออกจาก
โรงเรียน”

บริษัท วีระนันท์ จำ�กัด
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เมื่ออายุ 21 ปี คุณวีรนันท์ในวัยที่เลือดลมระอุอุ่นก็
รู้สึกว่าตัวเองเริ่มกล้าแข็งแล้ว พออายุ 23 สิ่งท่ีท�าก็
เริม่เป็นระบบ เป็นรปูเป็นร่าง มรีถอยู่ในมอื 8 คันแล้ว 
สิ่งที่เกิดขึ้นตามระยะทางนั้นผ่านการศึกษาหาความ
รู้ ลงมือท�าด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น “ผมเป็นคนที่เมื่อ
ลงมอืท�าอะไรแล้ว มคีวามตัง้ใจสงู ต้องท�าให้ได้ด ีถ้า
ท�าได้ไม่ดีอย่าท�าดีกว่า” คุณวีรนันท์กล่าว  

เมื่อทุกอย่างพร้อมหลังจากที่ท�าแบบเล็กๆ เริ่มก้าวสู่
สิง่ทีต้่องท�าอย่างเป็นระบบถูกต้องอย่างแท้จรงิ บรษิทั
วีระนันท์ จึงได้ถูกจดทะเบียนขึ้นอย่างเป็นทางการ 
(ราวปี 2534) โดยมีสินค้าหลักที่ด�าเนินการขนส่งให้
ลูกค้าในช่วงแรกคือ ปูน แร่ ต่อมาได้รับขนส่งสินค้า
เกษตรด้วย

ตั้งแต่กิจการของบรษัทวีระนันท์เริ่มต้นขึ้นจนถึง
ปัจจุบัน ที่ตั้งของบริษัทคือที่เดิมมาตลอด ในเขต
พ้ืนทีจ่งัหวัดชยันาท ไม่ไกลจากรอยต่ออุทัยธานี และ
ไม่ไกลจากนครสวรรค์ ห่างจากถนนพหลโยธินมา
นิดเดียว ซึ่งถือเป็นจุดที่ตั้งท่ียอดเยี่ยม เพราะอยู่บน
เส้นทางขนส่งหลักของบริษัท อีกท้ังยังอยู่บนระยะ
ที่เกือบก่ึงกลางระหว่างขาข้ึนและล่องของรถ ท�าให้
รถสามารถแวะเข้ามาเติมน�้ามัน รับบริการตรวจเช็ค
ต่างๆ ในการเดินทางขนส่งสินค้าได้

ตลอดระยะเวลาการด�า เ นินกิจการ ท่ีผ ่านมา 

คุณวีระนันท์กล่าวว่า บริษัทมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว “หยุดนิ่งไม่ได้”

วิกฤตของบริษัทคือช่วงท่ีปรับฟลีทรถไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างแก๊ส 
ซึ่งดีว่าตัดสินใจปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงไม่
มากนัก แต่คุณวีรนันท์บอกว่าเกือบแย่เลยทีเดียว

ปัจจุบันบริษัทวีระนันท์มีรถในฟลีทรวมกันทั้งสิบล้อและหัวลากอยู่
ประมาณสองร้อยกว่าคัน ในการท�างานนั้นส�าหรับบริษัทวีระนันท์ 
ทรัพยากรบุคคลส�าคัญที่สุด โดยเฉพาะคนขับรถ 

กรอบท่ีควมคมุทมีงานคนขบัรถของบรษิทัวีระนันท์ คอื กฏหมายของภาค
รัฐ “ผมเอากฏหมายเป็นที่ตั้งนะ” คุณวีรนันท์กล่าว ยกตัวอย่างเช่นความ
เรว็ท่ีกฏหมายก�าหนดบนท้องถนน 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง รถของวรีะนันท์
ทุกคันจะว่ิงไม่เกินน้ัน ท่ีบริษัทวีระนันท์เมื่อรับคนขับใหม่เข้าท�างาน จะ
ต้องผ่านการอบรมจากทางบริษัททุกคนไม่มียกเว้น ต้องรับนโยบายของ
บริษัทได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีบริษัทหรืออยู่บนท้องถนนทุกคนต้องท�าตามกฏ
หมาย ไม่มีอะไรซับซ้อนส�าหรับหลักที่ใช้กับพนักงานขับรถทุกคน ยาเสพ
ติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด 

คณุวรีนนัท์ให้ความส�าคญักบัทมีคนขบัอย่างมาก “คณุเหน็คนขบัรถทวัร์
ไหม ท�าไมเขาแต่ตัวดีได้ ท�าไมขับรถอยู่ในระเบียบได้” คุณวีรนันท์เอ่ย
ถามเรา โดยยกตวัอย่างบรษิทัเดนิรถทัวร์แถวหน้าของไทยแห่งหนึง่ให้ฟัง 
ระบบระเบยีบและสิง่อ�านวยความสะดวกท่ีบริษทัวีระนันท์สร้างขึน้ให้คน
ขับนั้นเรียกได้ว่าเต็มที่ คนขับทุกคนมีชุดฟอร์มของบริษัทใส่ มีห้องซักรีด
เสื้อผ้าให้บริการ รถเมื่อขับเข้ามาเติมน�้ามัน มีจุดตรวจเช็คความพร้อม

นอกจ�กง�นบริก�รที่ดีแล้ว 

คุณภ�พในก�รใช้ง�นของรถยูดี 

ทรัคส์ มีออปชันให้เลือกหล�ก

หล�ยม�กกว�่ค�่ยอื่น ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่มีคว�มทันสมัย ตอบ

โจทย์ในก�รใช้ง�น อำ�นวยคว�ม

สะดวกให้คนขับรถ โดยเฉพ�ะใน

เรื่องของระบบเกียร์ Escot ที่ช่วย

ในเรื่องก�รทำ�ง�นของคนขับได้

เป็นอย่�งดี “อุปกรณ์ในการ

ท�างานที่เราเลือกเข้ามาใช้งาน

ต้องดี มีขีดความสามารถ เพื่อ

ให้คนขับรถท�างานได้อย่างดี ยูดี

เป็นรถที่ตอบโจทย์เรารอบด้าน” 

คุณวีรนันท์กล�่ว “ยูดี ท�าตลาด

ไม่ออมสเปค ออกผลิตภัณฑ์

เต็มที่มาให้เราได้ใช้งาน”
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ต่างๆ ของรถให้ โดยทีมช่าง มีส่วนล้างรถให้ เรียกได้
ว่าความรับผิดชอบหลักของคนขับรถคือ ขับรถน�าส่ง
สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน บริษัทมีทีมสนับสนุน
พื้นฐานโดยรอบให้ เพื่อให้คนขับมีสมาธิอยู่กับงานที่
ส�าคัญของตนเองอย่างจริงจัง 

รถบรรทุกเมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ท่ีตั้งของบริษัท คนขับรถ
ขับตรงไปยังจุดเติมน�้ามัน ที่นั่นเหมือนเป็น Check 
Point ส�าคัญ รถไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือล่องต้องแวะ
กลับเข้ามา เมื่อรถเทียบตรงจุดเติมน�้ามัน ฝ่ายช่าง
จะเข้ามาตรวจความพร้อมพ้ืนฐานของรถ ช่างจะไล่
ตรวจสอบจุดต่างๆ ที่ส�าคัญ อาทิ ลมยาง สภาพยาง 
ระบบไฟส่องสว่างของรถ ตรวจของเหลวต่างๆ สภาพ
โดยรอบตวัรถ ถ้ามจีดุทีเ่หน็ว่าต้องซ่อมก่อนกลบัออก
ไปว่ิงอีกครัง้ ช่างจะเขยีนก�ากับไว้ในรายงานการตรวจ
ของเขา คนขับรถต้องน�ารถไปแก้ไขก่อนให้เรียบร้อย
ก่อนกลบัออกไปวิง่งาน ถ้าไม่มอีะไรเสยีหาย หลงัจาก
เติมน�า้มันเสร็จ รถจะเคลื่อนตัวไปที่จุดล้างรถเพื่อน�า
รถเข้าไปล้าง ก่อนกลับออกไปสู่ท้องถนนอีกครั้ง

นี่คือส่วนหนึ่งในมาตรฐานของบริษัทวีระนันท์ ท่ีคน
ขับรถต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกไปจากการ
รักษากฏหมายเมื่ออยู่บนท้องถนนหลวง  

สิง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคัญคอืวินัยในการท�างาน และ
ความถูกต้อง “องค์กรที่ไม่มีวินัย อย่างไรก็หมด รอด
ยาก” คุณวีรนันท์กล่าว 

ออกรถใหม่มาว่ิงงานไม่ใช่เร่ืองยาก แต่การหาคน
ขับรถท่ีสามารถท�าตามกฏระเบียบขององค์กรไม่ใช่
เรื่องง่าย ถ้าไม่สามารถบริหารคนได้ โดยเฉพาะ
คนขับ โอกาสที่บริษัทจะไปไม่รอดมีสูง น่ีคือสิ่งท่ี
คุณวีรนันท์บอกกับ Asian Trucker 

ปริมาณของสินค้าที่บริษัทวีระนันท์ รับจ้างขนส่งอยู่
ในปัจจบุนั สดัส่วนของผลผลติทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ 
ในขณะท่ีสดัส่วนของปนูและแร่ลดลง ซึง่ปรับเปลีย่น
ไปตามความเป็นไปของเศรษฐกจิ สงัคม ด้วยรูปแบบ
ธุรกิจรบัจ้างขนส่งสนิค้า บริษทัจงึไม่สามารถให้ความ
ส�าคัญอยู่กับสินค้าเพียงประเภทเดียวได้ นอกจาก
ใส่ใจการด�าเนินการในปัจจุบัน บริษัทยังต้องมองไป
ถึงอนาคตด้วย

คุณวีรนันท์เล่าให้ฟังว่า โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบ

เรยีนรู ้มองดคูนอืน่ท่ีท�าได้ด ีสงัเกตจุดุเด่นจดุด้อย น�ามาปรบัใช้ น�ามาพัฒนาองค์กร
วีระนันท์ “ศกึษาว่าท่ีเขาท�าส�าเรจ็น้ัน เป็นความส�าเรจ็แบบไหน ทีไ่ม่ส�าเรจ็นัน้เพราะ
อะไร” คุณวีรนันท์กล่าว ซึ่งความช่างสังเกตุนี้มีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้ว ข้อมูลที่ได้
มาถูกน�ามาต่อยอด น�ามาปรับใช้ในการท�าให้บริษัทวีระนันท์สามารถด�าเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้

Asian Trucker มีโอกาสได้เดินดูโดยรอบ พบว่าบริษัทวีระนันท์มีแผนกต่างๆ ครบ 
ไม่ว่าจะเป็นแผนกซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ ช่วงล่าง สีและตัวถัง แม้แต่แผนกผ้าใบ
ส�าหรับคลมุสนิค้ากม็เีป็นของตนเอง ด้วยเหตน้ีุบริษทัวีระนันท์จึงนับได้ว่ามกีารจ้าง
งานผูค้นในท้องถ่ินท่ีหลากหลาย การมทุีกแผนกท่ีเก่ียวข้องกบัรถไว้กับตวัเองเช่นนี้ 
เพราะวีระนันท์ให้ความส�าคัญกับยานพาหนะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการท�างาน 
ต้องดแูลให้มคีวามพร้อมในการท�างานเสมอ ไม่ปล่อยให้ไปเกิดปัญหาระหว่างการ
ท�างาน “เวลาแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุ” คุณวีรนันท์กล่าว

ส่ิงท่ีท�าให้บริษัทวีระนันท์เติบโต เป็นท่ีไว้วางใจของลูกค้า มาจากการท�างานท่ีมี
มาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เวลา ราคา ความ
พร้อมในการท�างาน 24 ชั่วโมง นอกเหนือไปจากนั้นคุณวีรนันท์ยังเล่าให้ฟังว่า 
ลูกค้าท่ีบริษัทวีระนันท์ไปว่ิงงานให้ ทุกรายมีผลก�าไรดีขึ้น ประสิทธิภาพของงาน
เพ่ิมมากขึ้น “เราดูแลคู่ค้าเราให้ดีที่สุด บริหารต้นทุนของตัวเราให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือไปเสริมให้คู่ค้าของเรามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ภายใต้ต้นทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้”

“ลูกค้าเวลาจะเลือกใช้งานใคร ต้องหาข้อมูลต้องท�าการบ้าน ต้องเชื่อมั่นในบริษัท
ที่ได้รับเลือกเข้ามาท�างาน เช่นเดียวกันกับเรา ก็ต้องเลือกลูกค้าที่เราจะเข้าไปรับ
งาน เราเองก็ต้องมคีวามเชือ่มัน่ในเขา เมือ่เป็นคู่ค้ากัน วีระนนัท์กท็�างานเตม็ที ่เพ่ือ
ให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการร่วมงานกัน ลูกค้าอยู่ได้ เราอยู่ได้” คุณวีรนันท์กล่าว

รถในฟลีทของวีระนันท์ท้ังหมดเป็นรถแบรนด์ญ่ีปุ่น ท่ีผ่านมาฮีโน่นับเป็นแบรนด์
หลกัท่ีบริษทัเลอืกใช้ ปัจจบุนัรถใหม่ท่ีเตมิเข้าฟลทีเลอืกใช้แบรนด์ยูด ีทรัคส์ เพราะ
ตอบโจทย์รอบด้านส�าหรับบริษทั ซึง่คณุวีรนันท์เปิดเผยว่าในอนาคตรถในฟลทีก็จะ
ทยอยปรับเป็นยูดี ทรัคส์ทั้งหมด 

เหตผุลส�าคญัคอืนอกจากงานบรกิารท่ีดีแล้ว คณุภาพในการใช้งานของรถยูดี ทรคัส์ 
มีออปชันให้เลือกหลากหลายมากกว่าค่ายอื่น ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 
ตอบโจทย์ในการใช้งาน อ�านวยความสะดวกให้คนขับรถ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ระบบเกียร์ Escot ท่ีช่วยในเรือ่งการท�างานของคนขบัได้เป็นอย่างด ี“อปุกรณ์ในการ
ท�างานทีเ่ราเลอืกเข้ามาใช้งานต้องด ีมขีดีความสามารถ เพ่ือให้คนขบัรถท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยูดีเป็นรถที่ตอบโจทย์เรารอบด้าน” คุณวีรนันท์กล่าว “ยูดี ท�า
ตลาดไม่ออมสเปค ออกผลิตภัณฑ์เต็มที่มาให้เราได้ใช้งาน”

บริษัทวีระนันท์ส�าหรับคุณวีรนันท์ ถือว่าผ่านจุดของความส�าเร็จมาแล้ว วันนี้
ปล่อยให้รุ่นลูกได้ท�างาน ได้ลองถูกลองผิด เพ่ือการเรียนรู้ บริษัทวีระนันท์ด�าเนิน
ทุกย่างก้าวอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ส�าคัญที่สุด “ถัดจากนี้ไปวีระนันท์เป็น
เรื่องของคนรุ่นใหม่แล้ว” คุณวีรนันท์กล่าว 
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คุณเดย์ ยิ่งชล

กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

บรษิทั ฮโีน่มอเตอรส์เซลส ์(ประเทศไทย) จำ�กดั

Excutive Talk
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Asian Trucker : ปี 2021 ส�าหรับฮีโน่ ท่ามกลางสถานการณ์เรื่องโควิดที่
กระทบกับภาคธุรกิจหลากหลาย ฮีโน่ ประเทศไทย ก้าวผ่านสถานการณ์
ที่ท้าทายนี้อย่างไร

อย่างที่ทุกท่านทราบ ผลกระทบของโควิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และ
กระทบกันเป็นลูกโซ่ ฮีโน่ก็มีมาตรการด�าเนินงานให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้
ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าฮีโน่
ให้ธุรกิจของของพวกเขาเดินต่อไปได้  เพราะหากลูกค้าหยุด ฮีโน่ก็ได้รับ
ผลกระทบเหมือนกัน ดังน้ันสิ่งท่ีฮีโน่ได้เตรียม ยกตัวอย่างเช่น ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ฮีโน่ก็เตรียมรถพร้อมตัวถังท่ีพร้อมว่ิงงานได้เลย ไม่ต้องเสีย
เวลาต่อตัวถัง หรือ การอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า หากต้องการ
ข้อมูลรถ หรือจองรถ ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Hino Virtual Show-
room แค่อยู่หน้าจอ ก็ซื้อรถได้เลย หรือ แม้กระทั่งการอบรมด้านต่างๆ 
ให้กับลกูค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ดงัน้ันในอนาคตจะมวิีกฤติ
อะไรมาฮีโน่พร้อมตัวแทนจ�าหน่ายก็พร้อมยอมรับ และเตรียมเครื่องมือ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

ปี 2022 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จะก้�วเข้�สู่ปีที่ 

60 ในก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย Asian Trucker มีโอก�สตั้ง

คำ�ถ�ม คุณเดย์ ย่ิงชล กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ทัว่โลกทีต้่องเผชญิหน้�กับวกิฤตโรคระบ�ด
ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบกับในแทบจะทุกมิติของก�รดำ�เนินชีวิต

ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ที่ท้�ท�ยนี้ ฮีโน่ก�้วเดินอย่�งไร
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Asian Trucker :เร่ืองของสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็น
ประเด็นส�าคัญของโลก เรื่องของ Climate Change หรือ
การ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก วิกฤตราคา
เชื้อเพลิง ฮีโน่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนส่ง ซึ่ง
เป็นผูผ้ลติรถเพ่ือการพาณชิย์แถวหน้าในประเทศไทย ใน
โอกาสครบ 60 ปีในประเทศไทยก้าวต่อไป ฮีโน่ให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ ไม่ได้จบแค่เรื่องการใช้
งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเดียว แต่ยังควบคู่ไปกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างในปัจจุบันรถบรรทุกฮีโน่ทุก
รุน่ ก็ได้รบัมาตรฐาน Euro 3 และ ฮโีน่ก็พร้อมตอบรบัการ
ก้าวสู่ Euro 5 ในอนาคตของทางภาครัฐ ทั้งการพัฒนา
ให้ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงก็ได้ประโยชน์สองต่อ  ทั้งลด
ต้นทุนผู้ประกอบการ พร้อมไปกับการลดมลภาวะ และ
ย่ิงปีหน้าฮีโน่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60  ท่ีอยู่ในประเทศไทยมา 
เราไม่ได้วางแผนแค่การขายรถในระยะสั้นแล้ว ในตอน
นี้เรามองถึงการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยยึดหลัก SDGs 
(Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 หัวข้อที่ทาง
สหประชาชาตวิางหัวข้อไว้ และแน่นอนสิง่แวดล้อมก็เป็น
อีก 1 หัวข้อหลักท่ีฮีโน่พร้อมดูแล เพราะเราเชื่อว่า ฮีโน่
และสังคม ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทั้งวันน้ีและยืนยาว
ต่อไปในอนาคต

Asian Trucker :ครบรอบ 60 ปี เพื่อก้าวต่อไปสู่อนาคต
และความย่ังยืน ฮโีน่มแีผนส�าหรบัรถบรรทุกท่ีขบัเคลือ่น
ด้วย พลงังานไฟฟ้า เพ่ือใช้งานในประเทศไทยในอนาคต 
ฮีโน่เตรียมการในเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร

ต้องยอมรบัว่ากระแสของรถขับเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้า 
หรอืทีเ่รยีกกันว่า รถ EV ก�าลงัเป็นกระแสท่ีกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง แน่นอนทางฮีโน่ บริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่น 
ก็ได้มกีารผลติและใช้รถเพ่ือการพาณิชย์ทีใ่ช้ระบบไฟฟ้า 
100% ออกมาแล้วผมว่าบางท่านอาจจะได้เห็นในสีอ่กัน
มาบ้างแล้ว  ดังน้ัน ขอให้เชื่อมั่นได้เลย หากถึงเวลาที่
เหมาะสม ฮีโน่พร้อมน�าสิ่งดีๆ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธุรกิจ
ของลูกค้ามีก�าไร เนื่องจาก Operation Cost ต�่า มาสนับ
สนนุธุรกิจของลกูค้าอย่างแน่นอน  รวมถึงพิจารณาต้นทนุ
ทีเ่หมาะสม  ยังไงอยากให้ทกุท่าน ตดิตามข้อมลูเพ่ิมทาง
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของฮีโน่ได้เลย

Hino Dutro Z EV 
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“ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ ไม่ได้
จบแค่เรื่องก�รใช้ง�นให้มีประสิทธิภ�พ
อย่�งเดียว แต่ยังควบคู่ไปกับก�รดูแล

สิ่งแวดล้อมด้วย” 
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Asian Trucker :งานด้านบริการหลังการขาย การ
สนับสนุนให้ลูกค้าของฮีโน่สามารถด�าเนินการทางด้าน
ธุรกิจ โดยมี รถบรรทุกของฮีโน่หลากหลายรุ่น เป็นเครื่อง
มือส�าคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโตย่ังยืน ตลอดระยะ
เวลา 60 ปีที่ผ่านมาฮีโน่ได้บรรลุภาระกิจดังกล่าวนี้ตาม
ที่ได้วางแผนไว้แค่ไหนอย่างไร และในอนาคตรูปแบบ 
ของการสนับสนุนบริการหลังการขายจะปรับเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้าง

ส�าหรับการบริการหลังการขาย ฮีโน่ไม่เคยนิ่งนอนใจ เรา
รบัฟังความคิดเห็นจากลกูค้าเพ่ือปรบัปรงุแก้ไขให้ลกูค้า
ที่เข้ารับบริการเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้ศูนย์
บริการของเราซ�้า ในอนาคตฮีโน่ฯ จะน�าเทคโนโลยีไม่ว่า
จะเป็นการเข้าซ่อมบ�ารุงและการบริการที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุด มีอะไหล่พร้อมใช้ได้ทันที เพ่ือให้ลูกค้าไม่ต้องเสีย
เวลารอ สะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีการรับ
ประกัน งานซ่อมที่ 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. ยิ่งใช้ระยะ
เวลาซ่อมบ�ารงุสัน้เท่าไหร่ ก็จะมเีวลาน�ารถไปว่ิงเพ่ิมก�าไร 
มากขึ้นเท่านั้น

Asian Trucker :การดแูลในส่วนของคูค้่าซึง่คอืบรรดาดลี
เลอร์ต่างๆ กับการดูแลในส่วนของลกูค้าท่ีเป็นผูใ้ช้งานรถ
โดยตรง ฮีโน่ด�าเนินการอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�าการตลาด

เอาจริงๆ ในภาพกว้างแทบไม่แตกต่างเลย เพราะท้ัง
ตัวแทนจ�าหน่ายฯ และ ลูกค้า ฮีโน่มองว่า นี้คือ “ครอบ
ครวัฮโีน่” ดงันัน้ ครอบครวัของเรา เราก็ต้องดแูลให้ดท่ีีสดุ 
โดยจดุประสงค์หลกัเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจทัง้ของท้ัง 2 กลุม่ 
ได้อย่างครบวงจร โดยยึดหลัก “Lead To Change”  ที่
พร้อมน�าเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย หรือ
เทคโนยีการเปลี่ยนแปลงท่ีใหม่และดีมาอย่างสม�่าเสมอ 
ทุกๆ คนในครอบครัวยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การเสนอแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อการก้าวผ่านสู่มิติใหม่ๆ

Asian Trucker :ตลาดการค้าขายออนไลน์ท่ีเติบโตเป็น
อย่างมาก ท�าให้ระบบขนส่งมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง ผู้
ประกอบการ ต้องการรถที่เหมาะกับการขนส่งสินค้าใน
เขตเมืองรอบเมือง ทั้งเพ่ือส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า รวมทั้ง 
กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่คลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า ฮีโน่มองตลาดตรงน้ีอย่างไรบ้าง ในการที่จะส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสู่ตลาด (หลังจากอะตอมสามารถ
ตอบโจทย์การขนส่งในเขตเมือง ได้เป็นอย่างดี)

Online ในมุมมองของฮีโน่ คือ ลูกค้าต้องการความ
รวดเร็ว และความสะดวกสบาย อีกทั้งสามารถรองรับ
กระแสดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หากพูดถึงรถฮีโน่ ทุกคน
ก็ต้องนึกถึงรถเพ่ือการพาณิชย์ ดังนั้นจะยุคนี้หรือยุค
ไหน รถบรรทุกฮีโน่ตอบโจทย์เร่ืองการขนส่งท่ีทนทาน 
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คุ้มค่า และสะดวกสบาย มาโดยตลอด จะเป็นการขนส่ง
ในเมืองหรือระหว่างเมืองใกล้ๆ ฮีโน่ ก็มีรถบรรทุกในรุ่น 
XZU และ FC Dominator คอยรองรับ หรือ หากเป็นการ
ขนส่งระยะไกล ก็ไปเลือกรถในรุ่น Hino 500 Victor แม้
กระท้ังการขนส่งระหว่างประเทศ  Hino 700 Splendor ก็
ตอบโจทย์ได้ และย่ิงตอนนีฮ้โีน่มรีถบรรทุกพร้อมตวัถัง ซือ้
แล้วพร้อมจดทะเบียนใช้งานได้ทันที ยิ่งตอบโจทย์ลูกค้า 
ทีไ่ม่ต้องเสยีเวลารอคอย ดงันัน้ เลอืกรถฮโีน่ให้เหมาะกับ
การขนส่ง รบัรองธุรกิจของผูป้ระกอบการจะมแีต่ก�าไร ยัง
ไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ

Asian Trucker :ในปี 2022 ฮีโน่จะฉลองครบ 60 ปีใน
ประเทศไทย ฮีโน่มองว่าอะไรคือความท้าทาย ในฐานะ
ของผู้ผลิต และผู้จ�าหน่ายรถเพ่ือการพาณิชย์แถวหน้า
ของประเทศไทย

“ทุกอย่างต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันที” อาจจะฟังเป็นค�าที่พูดแล้วง่าย แต่ท�ายาก แต่ก็
ต้องท�าให้ได้ เพราะบทเรียนจากโควิดก็มีมาให้เห็นแล้ว 
ใครปรับตัวได้เร็ว คือผู้ชนะ ดังนั้นผมมองว่านี่คือ ความ
ท้าทายท่ีเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ อันเป็นพ้ืน
ฐานของความเข้มแข็งทางธุรกิจ ในปีหน้าสิ่งที่ท้าทาย
ที่สุด คือ การบูรณาการความสุขอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า  
และอกีท้ังการท่ีจะพยายามอย่างเตม็ท่ี  เพ่ือรองรบัความ
ต้องการที่หลากหลาย และเปลี่ยนผันไปตามเวลา หรือ
ปัจจัยภายนอก 

Asian Trucker :ครบปีที่ 60 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ฮีโน่อยากจะสื่อสารอะไรถึงลูกค้า

ในปีหน้า 2565 ฮีโน่จะครบรอบการด�าเนินกิจการใน
ประเทศไทยครบรอบ 60 ปี แน่นอนฮโีน่ขอขอบคณุลกูค้า 
ผู้สนับสนุนทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์
ของเรามาอย่างยาวนาน

ฮโีน่ท�าทกุอย่างเพ่ือความพอใจของลกูค้าอย่างดท่ีีสดุท้ัง
ด้านการขาย และบริการหลังการขาย และหวังว่าทาง
ฮีโน่จะมีส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้ามีก�าไรต่อเนื่อง
ตลอดไป

“ห�กพูดถึงรถฮีโน่ ทุกคนก็ต้อง
นึกถึงรถเพื่อก�รพ�ณิชย์  ดังนั้น
จะยุคนี้หรือยุคไหน รถบรรทุกฮีโน่
ตอบโจทย์เรื่องก�รขนส่งที่ทนท�น 

คุ้มค�่ และสะดวกสบ�ย ม�โดย
ตลอด”
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ตลอดสองปีที่ผ่านมาเรามี โอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่งที่ ใช้รถ

สแกนเนียขับเคลื่อนกิจการ ทุกคนต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่เพียงแต่

จะประทับใจในประสิทธิภาพของรถ ยังประทับใจกับงานบริการ ไม่เพียงแต่การ

ซ่อมบำารุง ยังรวมไปถึงเรื่องทางการเงินที่ทางสแกนเนียสามารถออกแบบให้

สอดรับกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ

รถได้ โดยยังสามารถมีทุนต่อเนื่องในการดำาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มั่นคง

ผลิตภัณท์ดี 
งานบรกิารคุณภาพ
ครองใจผู้ใช้งาน

Special Report 
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เบอร์หนึ่งในอุตส�หกรรมจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ห�กปร�ศจ�กก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม 
คุณสตีน่� เฟเกอร์แมน 
กรรมก�รผู้จัดก�รของ

สแกนเนีย สย�ม กล่�วว่� คว�ม
เป็นทีมนั้นสำ�คัญม�ก สแกนเนีย
ทุกประเทศทั่วโลก มีเป้�หม�ย
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ทีมง�นใน
องค์กรเต็มไปด้วยคว�มหล�ก

หล�ย แต่ทุกคนรู้ดีว่�เป�้หม�ยที่
สำ�คัญคืออะไร และทุกคนพร้อม
ที่จะร่วมมือกันเพื่อเดินหน้�ไป
สู่เป�้หม�ยนั้น ด้วยเหตุนี้ทุก

ฝ่�ยของสแกนเนียจึงมุ่งมั่นที่จะ
ทำ�ง�นประส�นกัน เพื่อให้ลูกค้�
ของสแกนเนียได้รับประโยชน์

สูงสุดจ�กก�รใช้ง�นผลิตภัณท์
ของสแกนเนีย
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สิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับผู้ใช้บริการสินค้าน่ัน
คืองานบริการ ปัจจุบันสแกนเนียนับได้ว่ามี
ศูนย์บริการตั้งอยู่ในจุดส�าคัญๆ ครอบคลุม
พ้ืนที่เส้นทางการใช้งานรถสแกนเนียของลูกค้า 
แน่นอนว่าแผนการในการด�าเนินการเรื่องการ
ให้บริการให้ทั่วถึงน้ันนับเป็นสิ่งส�าคัญท่ีทาง
สแกนเนียให้ความส�าคัญร่วมกับเร่ืองอื่นๆ เพ่ือ
สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถใช้งานรถได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่สะดุด

Asian Trucker มีโอกาสแวะไปสัมผัสกับหลาย
ศนูย์บรกิารของสแกนเนยี ครัง้ลา่สดุมโีอกาสแวะ
ไปที่ศูนย์บริการที่หาดใหญ่ ซึ่งลูกค้าทางภาคใต้
ของสแกนเนียเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ลูกค้าสแกนเนียต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่เพียงแต่จะประทับใจในประสิทธิภาพของรถ ยังประทับใจ
กับงานบริการ ไม่เพียงแต่การซ่อมบำารุง ยังรวมไปถึงเรื่องทางการเงินที่ทางสแกนเนียสามารถออกแบบให้
สอดรับกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
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ทุกแห่งด�าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันท่ี
เข้มแขง็ สแกนเนียมกีารจดัอบัรม จดัการแข่งขัน
ของทีมงานอยู่อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างทีมงาน
ส่วนของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
รับมือกับงานบริการท่ีลูกค้ามีความต้องการที่
หลากหลาย

ปัจจุบันศูนย์บริการของสแกนเนีย โดยบริษัท
สแกนสยาม บริการ มีแปดแห่งท่ัวประเทศ 
ภาคใต้สองแห่งคือสุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภาค
ตะวันออก ระยอง ภาคกลาง สระบุรี นครสวรรค์ 
ภาคเหนือ ตาก เชียงใหม่ ภาคอีสาน ขอนแก่น

เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองงานบริการใหก้บัลกูคา้
อย่างทั่วถึง ทุกแห่งมีโมบายเซอร์วิสประจ�าศูนย์ 
พร้อมจะเดินทางไปหาลูกค้าในกรณีฉุกเฉินได้ 

เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ปราศจากการท�างานเป็นทีม Asian Trucker 
เคยสนทนากับคุณสตีน่า เฟเกอร์แมน กรรมการ
ผูจ้ดัการของสแกนเนีย สยาม เธอกลา่วว่า ความ
เป็นทีมนั้นส�าคัญมาก สแกนเนียทุกประเทศทั่ว
โลก มีเป้าหมายการท�างานร่วมกัน ทีมงานใน
องคก์รเตม็ไปด้วยความหลากหลาย แตทุ่กคนรู้ดี
ว่าเปา้หมายท่ีส�าคญัคอือะไร และทุกคนพร้อมท่ี
จะรว่มมอืกันเพ่ือเดินหน้าไปสูเ่ปา้หมายน้ัน ด้วย
เหตุนี้ทุกฝ่ายของสแกนเนียจึงมุ่งมั่นท่ีจะท�างาน
ประสานกัน เพ่ือให้ลูกค้าของสแกนเนียได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณท์ของ
สแกนเนีย

ในการด�าเนินกิจการที่ต้องใช้รถเป็นเครื่องมือ
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจ คงไมม่อีะไรส�าคญั
ไปกว่าการได้รถท่ีดี ที่มาพร้อมกับการบริการ
และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม การที่ลูกค้ายังคง
สนับสนนุสแกนเนียตอ่เน่ืองย่อมแสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นท่ีมีต่อแบรนด์สแกนเนีย 
หมายถึงการท�างานรว่มกันทีมสแกนเนีย สยาม ท่ี
มเีปา้หมายเดียวกันน่ันคอืความส�าเรจ็ของลกูคา้
คือความส�าเร็จของสแกนเนีย 

การที่ลูกค้ายังคงสนับสนุนสแกนเนียต่อ
เนื่องย่อมแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความ
เชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์สแกนเนีย หมายถึง

การทำางานร่วมกันทีมสแกนเนีย สยาม ที่มี
เป้าหมายเดียวกันนั่นคือความสำาเร็จของ

ลูกค้าคือความสำาเร็จของสแกนเนีย 
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FH FM

เปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมกับ
จ�าหน่ายออกสู ่ตลาดให้ลูกค้าของ
วอลโว่ได้น�าไปใช้ขับเคลื่อนกิจการได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ การปรบัโฉมครัง้
นีท้ีป่รบัเปลีย่นไปค่อนข้างมากคอืเรือ่ง
ของตัวถัง แต่เคร่ืองยนต์นั้นยังเป็น
เครื่องยน์บล็อคเดิมที่ยังคงเต็มเปี่ยม
ไปด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน
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Asian Trucker นดัหมายกับทางวอลโว่ ทรคัส์ขออนญุาต
ถ่ายภาพวอลโว่ ทรัคส์โฉมใหม่ เมื่อไปถึงส�านักงานใหญ่
ของวอลโว่ ทรัคส์ที่กม.21 ถนนบางนาตราด ทางวอลโว่
ทรัคส์เตรียมเจ้าวอลโว่ FM และ FH จอดรออยู่ในลาน
กลางแจ้ง พร้อมด้วยผูเ้ชีย่วชาญของวอลโว่ให้ค�าแนะน�า
เจ้าวอลโว่ ทรคัส์โฉมใหม่กับเรา คอื อาจารย์สเุทพ ปักครกึ 
(Driver Instructor - Volvo Trucks)

ทันทีที่เราก้าวเข้ามานั่งภายในรถ Volvo FM รุ่นใหม่ เรา
สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิม แต่ส�าหรับ
บรรดาผูใ้ช้งานรถบรรทกุวอลโว่เมือ่เปลีย่นจากรุน่เดมิมา
สูรุ่่นใหม่ คงให้ความรู้สกึอนัคุน้เคย แต่มหีลายอย่างปรับ
เปลี่ยนไป พ้ืนที่ใช้สอยและความสว่างในห้องโดยสาร 
พัฒนาข้ึนไปอีก ระบบหลังคาท่ีใหญ่กว่าเดิมช่วยเพ่ิม
ความสว่างจากด้านบนและให้ความรู้สึกกว้างขวาง เมื่อ
นั่งลงที่เบาะคนขับ จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในต�าแหน่งที่
ลงตัว หน้าจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ท่ีง่ายต้องการ
อ่านค่าแสดงผลต่างๆ 

พวงมาลัยที่อยู่ในต�าแหน่งสมบูรณ์แบบ พร้อมฟังก์ชัน
ปรับระดับพวงมาลัย คันเกียร์ I-Shift ที่มีจุดวางอยู่ข้าง
เบาะคนขับทางด้านซ้ายอย่างลงตัว ทัศนวิสัยรอบตัวรถ
นั้นยอดเยี่ยม แนวประตูใหม่ที่ต�่าและมีแนวเส้นเอียงลง 
ท�าให้พ้ืนท่ีกระจกกว้าง สามารถมองกระจกด้านข้างได้
ชัดเจน ทุกมุมของห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย
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I-Shift
I-Shift คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติที่ช่วย
ให้การขับขี่ง่าย ปลอดภัย และสบายกว่าเดิม ไม่ต้องเสีย
เวลายุ่งยากกับคลัตช์หนักๆ กับคันเกียร์อีกต่อไป ระบบ
ช่วยให้เปลีย่นเกียร์ได้ถูกเวลาทกุครัง้โดยอตัโนมตั ิVolvo 
Trucks มีแพ็คเกจซอฟต์แวร์หลากหลายท่ีให้สามารถ
ปรับแต่งระบบ I-Shift ตามการใช้งาน ส�าหรับรถ Volvo 
FM ยังสามารถเลือกซื้อ I-Shift พร้อมเกียร์ไต่คลาน หรือ 
I-Shift แบบคลัตช์คู่ ได้ด้วย
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โคมไฟหน้า หลอดฮาโลเจน

กระจกมองทัศนวิสัย ครบทุกมุม เพื่อความปลอดภัย

ปุ่มการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ จัดวางอย่างลงตัว รุ่น FM
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ในรุ่น FH ที่ต่างไปนอกจากมิติของความกว้าง สูง ยัง
มาพร้อมหน้าจอขนาดเก้านิ้วแสดงการควบคุมฟังก์ชัน
ต่างๆ ภายในรถบรรทกุ อาท ิกล้องมองทีส่ามารถตดิตัง้ได้
สูงสุดแปดตัวและแอปต่างๆ เสมือนศูนย์ควบคุมส�าหรับ
ส�านักงานเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่เลยทีเดียว

การพัฒนาสิ่งต่างๆ น้ัน จุดประสงค์ส�าคัญนอกจาก
ประสทิธิภาพการใช้งานความสะดวกสบายในการใช้งาน 
คือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุดท่ี
วอลโว่ ทรัคส์ให้ความส�าคัญ

เรายังได้สัมผัสกับความนุ่มนวลในการเคลื่อนท่ีของรถ 
ความราบเรียบของการเปลี่ยนเกียร์ จากการท�างานร่วม
กันของเครื่องยนต์และะชุดเกียร์ I-Shift ที่แทบจะไร้รอย
ต่อ เมื่อน่ังอยู่ในห้องโดยสารเราแทบจะไม่ได้ยินเสียง
เครื่องยนต์และเสียงรบกวนจากภายนอกเลย  

ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เรามีโอกาสได้สัมผัสอาจจะไม่สามารถ
บอกอะไรได้มากมาย แต่เราบอกได้ว่า ทุกรายละเอียด
ท่ีเราได้รับรู้ วอลโว่ ทรัคส์สามารถต่อกรกับงานหนักใน
การขนส่งทุกประเภทได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น FM 
หรือ FH ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใช้งานต้องเลือกลักษณะรถให้
เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของตนเอง 

*สามารถรับชม VDO เกี่ยวกับ วอลโว่ ทรัคส์รุ่นใหม่ได้ที่ 
FB : Asian Trucker Thailand

เครื่องยนต์ D11 ขนาด 370 แรงม้า หรือเครื่องยนต์ 
D13 ขนาด 400 แรงม้า พร้อมการท�างานร่วมกับ I-
Shift ท่ีเป็นมาตรฐานอตุสาหกรรม ผูใ้ช้งานสามารถ
เลือกท้ังแบบพ้ืนฐาน ซึ่งยังมีรุ่นที่มาพร้อมเกียร์ไต่
คลานเพ่ือให้สามารถควบคุมรถได้ท่ีความเร็วต�่า
มาก หรอืเลอืก I-Shift แบบคลตัช์คูห่ากคณุต้องการ
รักษาความเร็วแม้บนเส้นทางท่ีเป็นเนนิเขา ซึง่ข้ึนอยู่
กับรูปแบบการขนส่งสินค้าของผู้ใช้งาน
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เกือบสองปีหลังจากที่วิกฤตโรคระบาด

ลุกลามไปท่ัวโลก ธรุกจิท่องเทีย่วเป็นหมวด

ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ในหมวดธุรกจิท่องเท่ียวนัน้ มีหลายกจิการ

เก่ียวพันอยู่ด้วย โดยเฉพาะประเทศไทย

รายได้หลักของเรามาจากธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจรถทัวร์ ไม่ประจำาทางหรือบัส 30 

โดยเฉพาะกับธุรกิจที่รับนักท่องเที่ยวจาก

ต่างแดนน้ันถือได้ว่าตั้งรับพายุลูกใหญ่เลย

ทีเดียว 

วิภาพร ชาลาประวรรตน์
นายหญิง แห่ง วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต

Buses
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คุณวิภาพร ชาลาประวรรตน์ Managing Director ของ
วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต เปิดห้องท�างานให้เราได้พูดคุย 
ที่ลานจอดรถของบริษัทเต็มไปด้วยรถบัสท่ีจอดน่ิงไม่ได้
วิ่งออกไปรับงาน ในช่วงเวลานี้ก่อนเกิดโรคระบาด ลาน
จอดจะโล่ง เพราะรถออกไปวิ่งงานกันหมด

“เรายังอยู่ได้ เพราะรฐับาลมโีปรแกรมช่วยเหลอืเรือ่งเงินกู้
ที่เราท�ากับธนาคาร ด้วยดอกเบี้ยที่ต�า่” คุณวิภาพรกล่าว
เมื่อถูกถามว่าเมื่อธุรกิจต้องหยุดลงชั่วคราว วิมณทิพย์
บริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาธุรกิจไว้

แน่นอนว่าหากจะกล่าวกันตามความเป็นจริงน้ัน ล�าพัง
เงินกู้ที่ต้องน�าเอาทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการไป
กู้เงินมาจากธนาคารเพ่ือใช้จ่ายในบริษัทน้ันไม่ใช่การ
แก้ปัญหาอย่างแท้จริง เป็นเพียงการบรรเทาปัญหา ให้ผู้
ประกอบการยังมลีมหายใจได้ต่อไป จนกว่าสถานการณ์
จะกลับมาดีขึ้น

ส�าหรับคุณวิภาพร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ท�าให้
วิตกกังวลมาก อยู่กับปัจจุบันเธอกล่าวเช่นน้ัน แน่นอน
ว่าเบื้องหลังของความมั่นคงน้ีมาจากตลอดระยะเวลา
การด�าเนินธุรกิจนั้น วิมณทิพย์ไม่ได้ท�าอะไรเกินตัว รวม
ทั้งยังได้สะสมผลลัพธ์ที่ได้จากความส�าเร็จของกิจการที่
เติบโตในยุคที่การท่องเที่ยวยังคึกคัก 

หน่ึงชั่วโมงครึ่งที่นั่งสนทนากัน คุณวิภาพรตอบค�าถาม
พร้อมด้วยรอยย้ิมและเสียงหัวเราะเกือบตลอดการ
สนทนา

ส�าหรับท่ีวิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต พนักงานขับรถแทบ
ทุกคนต่างรักในบริษัท สาเหตุส�าคัญมาจากการดูแลทีม
งานด้วยความรกัและใส่ใจของคณุวิภาพร “เรารักเขาก่อน
ไง เขาถึงได้รักเรา” คุณวิภาพรกล่าว

วิกฤตโรคระบาดคราวนีพ้นกังานหลายคนเพ่ือช่วยบรษิทั

ให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ หลายคนที่พอจะมี
งานอื่นท�าต่างพักการรับเงินเดือนจากบริษัทลาออกเพ่ือ
รบัเงนิจากประกันสงัคม ท่ีบรษิทัส่งให้เตม็มายาวนานไป
ท�างานอย่างอืน่ก่อน โดยสญัญากับเจ้านายว่าเมือ่กิจการ
สามารถกลบัมาด�าเนินการได้ทุกคนจะกลบัมาท�างานต่อ 
เพราะการหาพนักงานขับรถใหม่น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย โดย
เฉพาะพนักงานที่ดี ที่ท�างานเข้าใจกัน

แม้ว่าสถานการณ์หลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทาง แต่
วิมณทิพย์ก็เตรียมการพร้อมอยู่เสมอ เมื่อไม่นานมานี้
วิมณทิพย์เพ่ิงรับรถบัสใหม่จ�านวนหน่ึงจาก วอลโว่ บัส 
ประเทศไทยเข้าสูฟ่ลที ซึง่เป็นรถทีต่่อตวัถังจากวอลโว่ บสั 
มาเลเซีย งานต่อตัวถังท�าได้สวยงามและเรียบร้อย ภาย
ใต้มาตรฐานการดแูลร่วมกัน ของวอลโว่ บสั ประเทศไทย 
และวอลโว่ บัส มาเลเซีย 

เรามีโอกาสได้สัมผัสกับรถที่จอดอยู่ในลานจอดของ
บริษัท คุณวิภาพรกล่าวว่างานต่อตัวถังจากมาเลเซียนั้น
ท�าได้ดีคุณภาพถูกใจวิมณทิพย์เป็นอย่างมาก ภายใน
เบาะน่ังท�าในเมืองไทย ซึ่งคุณภาพความสะดวกสบาย
ในการใช้งานถูกใจคุณวิภาพรมากกว่า

กิจการรถบัสน้ีเริ่มต ้นโดยไม ่มีความรู ้  แต ่การท�า
โดยไม่มี พ้ืนความรู ้เ ก่ียวกับธุรกิจไม่ใช ่ป ัญหาของ
คุณวิภาพร ความส�าเร็จตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาของ
บริษัทวิมณทิพย์เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี 

ท�าไปศึกษาไป ปรับตัวไป รับมือไป เกิดเป็นรูปแบบ
เฉพาะของบรษิทัในการด�าเนินธุรกิจ ท่ีผ่านมาไม่เพียงแต่
เฉพาะรถบสัเท่านัน้ วมิณทพิย์ยังมส่ีวนของรถตูเ้ช่าเหมา
ให้บรกิารด้วย โดยด�าเนินกิจการคูกั่บคูค้่าในรปูแบบของ
สัญญาจ้างเหมา โดยลูกค้าเป็นนักเดินทางจากญี่ปุ่น

ลูกค้าของวิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตน้ัน ส่งผ่านโดยกลุ่ม
บรษิทัทวัร์ชัน้น�าในประเทศไทยทีร่บัทวัร์จากต่างประเทศ

สำาหรับที่วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต พนักงานขับรถแทบทุกคน
ต่างรักในบริษัท สาเหตุสำาคัญมาจากการดูแลทีมงานด้วยความ
รักและใส่ใจของคุณวิภาพร “เรารักเขาก่อนไง เขาถึงได้รักเรา” 

คุณวิภาพรกล่าว
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เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย โดยเป็นกลุ่มลูกค้าจากยุโรป 
อาทิ สเปน เยอรมัน และอเมริกา

ลูกค้าทัวร์ในกลุ่มนี้ต้องการการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย 
วิมณทพิย์จงึเลอืกใช้ยานพาหนะทีส่ามารถตอบโจทย์กับกลุม่ลกูค้า 
รถบสัท้ังหมดของวิมณทิพย์เป็นวอลโว่ บสั  โดยสงัเกตเุห็นได้อย่าง
ชดัเจนบนท้องถนนเพราะเลอืกใช้สท่ีีคณุวิภาพรชอบคอืสแีดงสดใส 
ตัดกับสีน�้าเงิน

นอกจากยานพาหนะแล้ว คนขับคือทรัพยากรท่ีส�าคัญ วิมณทิพย์ 
ทรานสปอร์ตจัดอยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการที่รองรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีก�าลัง
จ่ายสูง ราคาค่าเช่ารถสูง ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ
คุณภาพรถที่ซื้อมาใช้งาน ร่วมกับคนขับที่มีคุณภาพ

ประเทศไทยเมื่อนักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน เดินออกจาก
สนามบิน เจอไกด์ คนขับรถ เป็นสองคนแรกๆ จากนั้นอยู่ด้วยกัน
ไปตลอดการเดนิทาง เพราะฉะนัน้ท้ังรถและคนขบัจงึมคีวามส�าคัญ 
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“ความประทับใจแรกส�าคญั เพราะฉะน้ันแล้ว คนขบัและ
รถส�าคัญ พี่บอกพนักงานเสมอ ต้องสุภาพให้บริการกับ
ลูกค้าอย่างดี” คุณวิภาพรกล่าว

คุณวิภาพรกล่าวว่า วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตซื้อรถดีให้
พนักงานใช้ บอกพนักงานว่ารถเป็นของคุณ ต้องดูแล
ให้ดี เป็นเครื่องมือหาเงินของคุณ ส�าหรับวิมณทิพย์ 
ทรานสปอร์ต รถน้ันขายตัวเอง น่ันคือรถเวลาท�างานออก
ว่ิงไปตามท้องถนน จอดตามจุดท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ 
ผู้คนได้เห็น ทั้งในแวดวงเดียวกันและทั่วไป เมื่อเห็น
รถดีคนก็สนใจอยากใช้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนิน
การมาคุณวิภาพรกล่าวว่า มีแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ไม่
เคยต้องออกไปหาลูกค้า “เราออกไปหาลูกค้า กับลูกค้า
มาหาเรานีม่ันต่างกันนะ” คณุวภิาพรกล่าวพรอ้มรอยยิม้

รถของวิมณทิพย์ ก�าหนดอายุการใช้งานไว้ท่ีห้าปี “เรา
เลือกใช้รถยุโรป อย่างวอลโว่ บัส เพราะคุณภาพของรถ 
ประหยัดน�้ามัน ว่ิงข้ึนเขาลงเขา การเกาะถนนท�าได้ดี 
คนขับรถของเราชอบ ประทับใจ” “ย่ีห้อของรถน้ันแสดง
คุณภาพของตัวมันเองอยู่แล้ว” คุณวิภาพรกล่าว

ตั้งแต่เริ่มกิจการ วิมณทิพย์เริ่มต้นกับวอลโว่ บัส และใช้
วอลโว่ บัสมาโดยตลอด “ลูกน้องบอกว่า รถวอลโว่ขับดี 
ขับง่าย สบาย ไม่กินน�้ามัน” คุณวิภาพรกล่าว

“เป็นคนใจกล้า หน้าด้าน” คุณวิภาพรกล่าวพร้อมเสียง
หัวเราะ “เวลาท�างาน ท�าธุรกิจ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ต้อง
รบีแก้ไข ห้ามปล่อยไว้อย่างเดด็ขาด ต้องตดัไฟแต่ต้นลม” 
โชคดีอย่างหนึ่งของวิมณทิพย์คือเมื่อวิกฤตโรคระบาด
ก�าลังเริ่มต้นขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ลูกค้าที่ท�าสัญญา
เช่ารถตูแ้ละมนิิบสัไว้กับทางวิมณทิพย์ขอยกเลกิสญัญา 
คุณวิภาพรตัดสินใจประกาศขายรถตู้และมินิบัสท่ีมีอยู่
เกือบท้ังหมดออกไปทนัที จากนัน้ไม่นาน สถานการณ์ท่ัว
โลกและประเทศไทยก็เข้าสูช่่วงเวลาของ Lockdown “ถ้า
ช้ากว่านัน้นิดเดยีว ขายไม่ได้แน่นอน ถ้าเก็บรถไว้ตอนนัน้ 
ต้องล�าบากกว่านี้มาก”

ทุกอย่างในการท�างานถูกบันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้หมด 
การขับรถแต่ละเที่ยวของคนขับเป็นอย่างไร ใช้น�้ามัน
ไปเท่าไหร่ ใครขับดีก็จ่ายงานให้คนนั้นมาก การที่คน
ขับได้เที่ยวมากหมายถึงรายได้จะเพิ่มพูน เพราะการขับ
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รถทัวร์ให้บริการแขกจากอเมริกัน จากสเปน เยอรมัน
นั้น เงินทิปถือว่าดีมาก รถในฟลีททุกคันว่ิงบนเส้นทาง
เดียวกัน ระยะทางเท่ากัน น�้ามันเติมให้เท่ากัน ผลลัพธ์
ควรจะใกล้เคียงกัน คนขับไม่สามารถมีข้ออ้างในเรื่องนี้
ได้ คุณท�าไม่ได้แต่ท�าไมอีกสิบกว่าคนเขาท�าได้ ข้อมูลที่
เก็บไว้เป็นผลที่สะท้อนกลับไปสู่การท�างานได้เป็นอย่าง
ดี คุณวิภาพรกล่าวว่าส�าหรับตัวเอง ความโชคดีอย่าง
หนึ่งในการท�างานคือ ได้ลูกน้องดี คนขับทุกคนนิสัยดี
หมด แน่นอนว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่ได้เกิดขึ้นเอง ย่อมต้องมา
จากการดูแลบริหารจัดการของคุณวิภาพร 

“เรารักเขาก่อน เขาจึงรักเรา” “เราไม่อยากให้เขาไม่ดีกับ
เรา เราก็ต้องไม่ท�าไม่ดกัีบเขา” ทุกเดอืนคณุวิภาพรจะต้อง
ได้เจอลกูน้องในวนัจ่ายเงนิเดอืน วันจ่ายเบีย้เลีย้ง เพราะ
ระบบการจ่ายเงินเดือนของวิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตน้ัน
รบัจากมอืเจ้านายโดยตรง ไม่ใช้การโอนผ่านธนาคาร ซึง่
ท�ามาตั้งแต่แรกเริ่ม “วันนั้นเราจะได้คุยกับเขา สอบถาม
เขา สุขสบายดีไหม ลูกเมียเป็นไงบ้าง มีปัญหาอะไร” 
การพูดคุยท�าให้ได้รู้จัก เมื่อลูกน้องมีปัญหาจะได้รับรู้
ช่วยแก้ไข ไม่ให้เขาพกความเครียดติดตัวไปท�างานด้วย 

เมื่อแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้ก็เท่ากับว่าแก้ไขปัญหาให้
กับบริษัทได้ด้วย

มกิีจกรรมและโครงการหลายอย่างทีค่ณุวภิาพรสนับสนุน
ให้พนักงานได้ท�า รวมทั้งท�าให้ เช่น โครงการออมเงิน ให้
เงินกู้ยืมสนับสนุนพนักงานท่ีมีความต้องการลงทุนเพ่ือ
อนาคตของตนเองและครอบครัว “พี่ถามพนักงานว่าเธอ
อยากได้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม ไม่ต้องดาวน์ซือ้เสยีดอกเบีย้
ผ่อน เราพาเขาไปซือ้เลยไปดคูนัทีอ่ยากได้ เสรจ็แล้วเราก็
หักเงินเดือนเขาเป็นเดือนไป” คุณวิภาพรเล่าให้ฟัง

เมื่อรับฟังสิ่งต่างๆ ที่คุณวิภาพรกล่าว ทั้งวิธีการคิด การ
ลงมือท�า เรื่องท่ีให้ความส�าคัญ เราจึงไม่แปลกใจว่า
ท่ามกลางวิกฤตท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่ลาก
ยาวมาสองปีนี้ ท�าไมวิมณทิพย์จึงยังสามารถยืนหยัดรอ
โอกาสที่ก�าลังจะหวนกลับมาอีกครั้งได้อย่างมั่นคง 

ตั้งแต่เริ่มกิจการ วิมณทิพย์เริ่ม
ต้นกับวอลโว่ บัส และใช้วอลโว่ 
บัสมาโดยตลอด “ลูกน้องบอก

ว่า รถวอลโว่ขับดี ขับง่าย สบาย 
ไม่กินนำ้ามัน” คุณวิภาพรกล่าว
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SANY

LEADWAY

รถบรรทุกไฟฟ้างานเหมือง SANY 
รุ่น 

“SKT90E Pure Electric Truck”
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“LEADWAY” จบัมอื “SANY” ผู้ผลิตเคร่ืองจกัร
กลหนักยักษ์ใหญ่จ�กประเทศจีน เปิดตัวรถ
บรรทุกไฟฟ�้ง�นเหมือง SANY รุ่น “SKT90E 
Pure Electric Truck” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และร่วมลดสภ�วะโลกร้อนเป็นร�ยแรกใน
ประเทศไทย

ตามนโยบายการรณรงค์ เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระของโลก 
และประเทศไทยไดใ้หค้วามส�าคญัเปน็อย่างย่ิง ในเรือ่งน้ีตามทีท่า่นนายก
รัฐมนตรี ได้ไปเข้าร่วมประชุม COP 26 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์
รี ่จ�ากัด ในฐานะผูแ้ทนจ�าหนา่ยเครือ่งจกัรกลงานเหมอืงและเปน็ตวัแทน
จ�าหน่าย รถบรรทุกงานเหมือง SANY จึงได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว 
โดยร่วมกับ บริษัท SANY Heavy Industry Co,. Ltd. ประเทศจีน ผู้ผลิต
เครือ่งจกัรกลหนักยกัษใ์หญ่ ท่ีมมีาตราฐานสงู คณุภาพเปน็ทีย่อมรบัโดย
ท่ัวไป จึงได้น�าเขา้รถบรรทุกไฟฟ้า ย่ีห้อ SANY รุ่น SKT90E Pure Electric 
Truck เขา้มาเปดิตวัในประเทศไทยเปน็รายแรก ซึง่สว่นหน่ึงไดท้�าการส่ง
มอบให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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คุณฉกาจ แสนจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จ�ากัด เปิดเผยว่า จุดเด่น
ของรถบรรทุกไฟฟ้านี้ ถือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ิง กล่าวคือ นอกเหนือจากการช่วยลดการปล่อยก๊าซ์
คาร์บอนได อ๊อกไซด์เป็นอันมาก แล้วยังปราศจาก
มลภาวะเสียงอีกทางหน่ึง ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถด�าเนิน
การขอท�าคาร์บอนเครดิตได้อีกส่วนหน่ึง รวมถึงการลด
ต้นทุนในการด�าเนินการ โดยเฉพาะในขณะน้ีท่ีราคา
น้�ามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น แต่รถ SANY รุ่น SKT90E มี
ต้นทุนด้านการบ�ารุงรักษาท่ีต่�ากว่ากว่ารถบรรทุกท่ีใช้
เครื่องยนต์

บริษทั ลดีเวย์ฯ มคีวามพร้อมท่ีจะบกุตลาดรถบรรทุกงาน
เหมอืงเต็มสบู โดยเริม่ที ่รถบรรทุกเหมอืงไฟฟ้า SANY รุน่ 
SKT90E Pure Electric Truck รวมถึงการบรกิารหลงัการ
ขายและอะไหล่ ท้ังน้ีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 
บรษิทัลดีเวย์ฯ ได้รบัความรว่มมอืจากบรษิทัผูผ้ลติ สง่ทมี
วิศวกรผูช้�านาญการดา้นรถบรรทกุไฟฟ้ามาประจ�าการท่ี
ประเทศไทย เพ่ือฝึกอบรบและพัฒนาทีมงานบริการขอ
งบริษัทฯ รวมไปถึงทีมงานของลูกค้า ให้สามารถใช้งาน
รถได้เต็มประสิทธิภาพและบ�ารุงรักษาอย่างถูกวิธี 

ด้านการบริการหลังการขาย ยังมาพร้อมการรับประกัน
แบตเตอรี่ยาวนานถึง 5 ปี หรือ 2 แสนกิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน สว่นมอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบสง่ก�าลงั ยัง
รับประกันยาวนาน 3 ปี หรือ 1.5 แสนกิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อนเช่นเดียวกัน

ลีดเวย์ในฐานะผู้แทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของ
รถบรรทุกเหมือง SANY นอกจากความมุ่งมั่นท่ีจะน�า
เสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมงานเหมือง ยังมอบความมั่นใจด้วยการ
บริการแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่ การ
แนะน�าเครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้า บริการสินเชื่อ
เชา่ซือ้ผา่นสถาบนัการเงนิชัน้น�า เพ่ือชว่ยให้ลกูคา้ด�าเนิน
ธุรกิจได้ด้วยความคล่องตัว และยังมีทีมวิศวกร ทีมช่าง
ผู้ช�านาญการให้บริการซ่อมบ�ารุงตามระยะเวลา ตรวจ
เช็คสภาพ พร้อมท้ังจัดหาอะไหล่ และชิ้นส่วนแท้อย่าง
ครบวงจร และด้วยบริการหลังการขายจากเราท่ีพร้อม
สร้างความอุ่นใจ และเชื่อมั่น ผ่านศูนย์บริการลีดเวย์ 
ทั้ง 14 แห่ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศไทย
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คุณสมบัติของรถบรรทุกไฟฟ�้ 
SKT90E Pure Electric Truck 

ข้อมูลทั่วไป
น้ำ�หนักรวม 94 ตัน
น้ำ�หนักบรรทุก 60 ตัน
คว�มจุกะบะ Struck 33คิว / Heaped 38คิว 
คว�มเร็วสูงสุด 44km/h

ขุมกำ�ลัง
Main motor ให้กำ�ลังสูงสุด 380kw
Slave motor ให้กำ�ลังสูงสุด 200kw
รวมกำ�ลังทั้งหมด 580kw
Warranty 3 years/150,000 km whichever 
comes first
เกียร์อัตโนมัติ 4 speed 
4 เกียร์เดินหน้� / 1 เกียร์ถอยหลัง
Warranty 3 years/150,000 km whichever 
comes first

แบตเตอรี ่เปน็แบบ Lithium Iron Phosphate ยีห่อ้ 
CATL
คว�มจุ 350kWh
ส�ม�รถช�ร์ทได้เร็ว 60-70 น�ที
Warranty 5 years/200,000 km whichever 
comes first

ระบบเบรค มีถึง 4 ระบบ
Electric Brake (regenerative braking system)
Electric Retarder 4 step
Service Brake (drum brake)
Parking Brake

ระบบกันสะเทือน
ด�้นหน้� แบบเป็นโช้คอัพ Hydro-pneumatic
ด�้นหลัง เป็นแหนบ 18 ชั้น ที่มีคว�มหน�ม�กที่สุด
ย�งและอุปกรณ์เสริมคว�มปลอดภัย
ขน�ด 16.00R25 E4 เป็นเรเดียน ที่เหม�ะสำ�หรับง�น
หินโดยเฉพ�ะ

ระบบอัดจ�ระบีอัตโนมัติ
กลอ้งรอบตวั มถีงึ 4 ตวั (ด�้นหน�้ ข�้งซ�้ย หลงัและ
หอ้งพนกัง�นขบัรถ) เพือ่ปอ้งกนัอุบตัเิหตทุีไ่มค่�ดคดิ
ระบบ GPS ตดิต�มรถ และดูพฤตกิรรมพนกัง�นขบัรถ
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Hino Dutro Z EV 

ยานยนต์ไฟฟ้รุ่นใหม่ของฮีโน่

ที่มา : www.Hino.co.th
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โครงการรถบรรทุกรุ่นใหม่นี้ ถือเป็นเป้าหมายของทาง 
Hino ที่จะมุ่งไปสู่อนาคตของระบบขนส่งสินค้าแบบ 
Last mile logistics โดยตัวรถมีก�าหนดเปิดตัวในตลาด
ญ่ีปุน่ชว่งตน้ฤดรูอ้นป ี2022 ภายใตช้ือ่ Hino Dutro Z EV

แนวโนม้ในปจัจบุนั ดว้ยจ�านวนพนกังานทีล่ดลงและการ
เติบโตของระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Com-
merce) ระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics ที่ส่ง
มอบสินค้าให้กับผู้บริโภคก�าลังเผชิญกับปัญหาที่รุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การขาดแคลนพนักงานขับไปจนถึง
ภาระในการขนถ่ายสินค้า การจัดการ การจัดส่ง และ
สินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยปริมาณสินค้าที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัญหาเหล่านี้จ�าเป็นจะต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากน้ีแนวโน้มของโลก
ปัจจุบันต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้มีการปล่อย CO2 

เป็นศูนย์ ท�าให้บริษัทด้านโลจิสติกส์ต้องด�าเนินการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

Hino ได้น�าปัญหาด้านโลจิสติกส์จากมุมมองของลูกค้า 
มาพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า แบบชาน
ต่�าพิเศษรุ่นใหม่ ที่จะจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ที่ลูกค้ามี 
เมื่อเปรียบเทียบกับรถขับเคลื่อนล้อหลังทั่วไป รถคันน้ี
มีการออกแบบชานต่�าพิเศษ ซึ่งลดระยะห่างจากพ้ืนลง
ครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 400 มม. ช่วยปรับปรุงเรื่องการ
ขนถ่ายสินค้า ท�าให้การขึ้น-ลง สินค้าท�าได้ง่าย สะดวก
สบาย ทางเดินเชื่อมต่อยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นใน
สถานท่ีจัดส่ง ส�าหรับระยะทางว่ิง เป้าหมายของ Hino 
คือระยะทางอย่างน้อย 100 กิโลเมตร ต่อการชาร์ตไฟ
เต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการใช้งานในการจัดส่งใน
เขตเมือง (เขตชุมชน)

แม้ว่ารถรุ่นนี้เหมาะส�าหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก 
แต่คาดว่าจะมกีารใชง้านในสถานทีแ่ละชว่งเวลาท่ีหลาก
หลาย เช่น การขนส่งเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ร้านค้า คลัง
สนิคา้ สนามบนิ สถานทีข่นาดใหญ่ ตลอดจนในชว่งเวลา
กลางคืนและการท�างานในตอนเช้า

โลกของการส่งในอนาคต ระบบการขับเคลื่อนจะปรับ
เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมไปสู่ระบบไฟฟ้า
อย่างไม่ต้องสงสัย ในรถเพ่ือการพาณิชย์จะเริ่มต้นจาก
ยานพาหนะขนาดเล็ก วิ่งเฉพาะในเขตเมือง จากนั้นการ
พัฒนาจะขยับไปสู่ยานพาหนะขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ท่ี ระยะเวลาในการท�าการ ระยะทางในการว่ิง สถานี
และจดุเตมิพลงังานไฟฟ้า จะถูกพัฒนาตามอย่างแนน่อน

Hino Motors Ltd. สำ�นักง�นใหญ่ ที่
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒน�
รถบรรทุกไฟฟ�้ขน�ดเลก็ ขบัเคลือ่น
ล้อหน้� แบบช�นต่ำ�พิเศษ พร้อมตัว
ถังตู้บรรทุกที่ส�ม�รถเดินเชื่อมต่อ
ได้ (Walk-through) ด้วยแนวท�ง
ก�รออกแบบเช่นนี้เป็นมิตรกับผู้ใช้
และปร�ศจ�กก�รปล่อยค�ร์บอนสู่
สิ่งแวดล้อมในระบบโลจิสติกส์ 

ที่มา : www.Hino.co.th
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Nex Point เปิดตัวรถหัวลากไฟฟ้าสู่ตลาด

EV TRACTOR รถหัวลากไฟฟ้า จาก Nex Point 
สามารถวิ่งใช้งานได้มากกว่า 200 กิโลเมตรขึ้น
ไป ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

รถหัวลากไฟฟ้า มีอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าตอบ
สนองไวโดยไม่ต้องรอรอบ เหมือนรถหัวลาก
น�้ามันดีเซล ที่ส�าคัญคือระบบขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

นับเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส�าหรับการขนส่ง ที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

EV TRACTOR รถหัวลากไฟฟ้า จาก Nex Point

บริษัท นครไทยแอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริการผู้ให้บริการรถโดยสาร
ชั้นน�า คว้างานรับส่งพนักงานของบริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. โดยได้รับสัญญา
ยาว 5 ปี 

นายศักดิ์ศิลป์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครไทยแอร์ 
จ�ากัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. สผ. ให้
ด�าเนินการรับส่งพนักงานด้วยรถวอลโว่ บสั รุ่น B8R จ�านวน 2 คนั 
ทั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นในหลักปรัชญาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของวอลโว่ บัส แห่งประเทศสวีเดน ที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง
ระบบความปลอดภัยบนท้องถนนของวอลโว่ บัส เป็นท่ีน่าเชื่อ
ถือในตลาดโลก โดยเฉพาะรถวอลโว่ บัส 2 คันดังกล่าวประกอบ
จากโรงงานของบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามผูเ้สนอเป็นผูป้ระกอบตวัถังรถของวอลโว่ บสั ในประเทศไทย
“เราเชื่อมั่นในโรงงานประกอบของเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
โรงงานประกอบตัวถังรถบัสแห่งใหม่ในประเทศไทยและเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ประกอบตัวถังรถวอลโว่ บัส ใน
ประเทศไทย ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาท่ีจะประกาศอย่าง
เป็นทางการในเร็ว ๆ นี้” นายศักดิ์ศิลป์ กล่าว

นายศักดิ์ศิลป์ กล่าวว่าโครงการรับส่งพนักงานให้กับ ปตท. สผ. 
นี้เริ่มต้นด้วยรถวอลโว่ บัส จ�านวน 2 คัน เป็นรถ Volvo Bus B8R 
จ�านวน 40 ท่ีนัง่ต่อคนั อายุสญัญา 5 ปี โดยเริม่ตัง้แต่พฤศจกิายน 
2564

นครไทยแอร์ ดัน วอลโว่ บัส คว้างานรับส่งพนักงาน ปตท. สผ.
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สแกนเนีย (SCANIA) เผยเคลด็ลบัการประหยัดน�า้มนัช่วยธุรกิจ
โลจสิตกิส์ไทยในยุคราคาน�า้มนัแพง แนะใช้บริการฝึกอบรมนกั
ขับ (Driver Training) และระบบขับขี่อีโค (Eco Mode) ที่ช่วย
ให้ประหยัดน�า้มนัมากถึง 2 เปอร์เซน็ต์ หรอือย่างน้อย เฉลีย่ 20 
-80 ลิตรต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพของรถ 
 นายอ�านาจ ทองทยั ผูจ้ดัการแผนกฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถ บริษัทสแกนเนีย สยาม จ�ากัด เปิดเผยว่า จากสภาวะ
ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาน�า้มนัทีม่รีาคาแพงอย่างต่อ
เนื่อง การฝึกอบรมนักขับ (Driver Training) จึงมีความส�าคัญ
กับธุรกิจขนส่งโลจสิตกิส์ในปัจจบุนัเป็นอย่างมาก เพราะฉะนัน้
ธุรกิจขนส่งจงึต้องมกีารฝึกอบรมให้ค�าแนะน�าและมกีารพัฒนา
คนขับรถในเรื่องของการให้ความรู้ในการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็น
ฟังก์ชนัต่าง ๆ  ใช้ให้ถูกวธีิ การขบัรถอย่างไรให้ปลอดภัย รวมถึง
การใช้รถที่ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งส�าคัญ
ของธุรกิจขนส่ง 
 “การฝึกอบรมนักขับถือเป็นบรกิารหนึง่ของสแกนเนีย 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพ่ือสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้
ค�าปรกึษา ให้ความรูใ้นเรือ่งของการการขบัขี ่หากเปรยีบเทยีบ
ระหว่างผู้ที่ได้ฝึกอบรมกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกอบรม อาจท�าให้เห็นถึง
ความแตกต่างด้านการประหยัดน�้ามัน และยังต่างกันในเรื่อง
ของการสึกหรอของรถ รวมถึงลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ 
จึงเป็น Value หรือคุณค่าที่จะเน้นให้กับลูกค้าของเราเพื่อที่จะ
ให้เห็นความส�าคัญกับการฝึกอบรม” นายอ�านาจกล่าว 
 นายอ�านาจ กล่าวว่า การให้บริการ Driver Train-
ing ของสแกนเนียจะแบ่งบริการเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. บริการ

ทดสอบหรือทดลองขับ 2. ส่งมอบรถ 3. การฝึกอบรม 4. ที่ปรึกษา
การขบัขี ่(Driver Coaching) โดยสแกนเนียจะมรีะบบ FMS (Fleet 
Management System) ที่จะคอยติดตามการใช้รถ หากติดปัญหา
ก็จะมแีผนกฝึกอบรมพนักงานขบัคอยเป็นทีป่รกึษา ให้ลกูค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เร่ิมจากบริการทดลองหรือทดสอบขับ มีขึ้นเพ่ือพิสูจน์
สมรรถนะ ความสามารถของรถสแกนเนียท่ีจะน�าไปตอบโจทย์
งานขนส่งลูกค้า เนื่องจากงานขนส่งในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายเส้นทาง หลากหลายประเภทสนิค้า เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจ
ว่าจะการลงทนุกับสแกนเนยีจะคุม้ค่า แผนกฝึกอบรมนกัขับจงึมมืีอ
อาชีพผู้เชี่ยวชาญท่ีจะพาท่านไปพิสูจน์การใช้งานจริงด้วยสินค้า 
และเส้นทางที่ท่านท�างานจริง 
 เม่ือทดสอบได้ผลที่พอใจ ลูกค้าที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของ
สแกนเนยี ก็จะได้รบัการส่งมอบรถโดยทีมงานมอือาชพี ท่ีนอกจาก
จะส่งรถให้ลูกค้าถึงอย่างปลอดภัยแล้ว ยังแนะน�าตัวรถพร้อมงาน
บริการครบวงจรที่สแกนเนียมีให้ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน
สแกนเนียได้เตม็ประสทิธิภาพ อกีทัง้ยังมีคปูองส�าหรับเจ้าของเพ่ือ
ส่งพนักงานขับเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
พร้อมการสอบวัดผลให้ เพ่ือแน่ใจว่า การขับขี่รถสแกนเนียจะมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกสบาย
 นอกจากนี้  สแกนเนียมีระบบที่ เชื่อมกับตัวรถเพ่ือ
วิเคราะห์การขบัขีใ่นรถทุกคนั ด้วยเทคโนโลยีน้ีท�าให้สามารถวัดผล 
ประเมินการขบัขี่ได้ ซึ่งแผนกฝึกอบรมนกัขบัสามารถรว่มกับลูกคา้ 
ดูข้อมูลและน�ามาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานขนส่งของลูกค้าใน
อนาคตให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ได้ โดยบรกิารนีค้อืบรกิารทีป่รกึษา
การขับขี ่(Driver Coaching) จะเห็นได้ว่าบริการจากแผนกฝึกอบรม
นักขับ ครอบคลุมท้ังก่อนและหลังการขายท้ังปัจจุบันและอนาคต
ของธุรกิจขนส่ง เพื่อการขนส่งอย่างย่ังยืนในวันนี้ สู่อนาคตธุรกิจที่
เหนือกว่า
  นายอ�านาจกล่าวถึงความเชือ่มโยงระหว่างการฝึกอบรม
นักขับรถ (Driver Training) กับระบบ Eco Mode ว่า จากปัจจุบัน
ที่ราคาน�้ามันสูง สแกนเนียน�าเสนอฟังก์ชันท่ีมีในรถสแกนเนีย
พร้อมให้ทุกคนประหยัดน�้ามันข้ึนง่าย ๆ เพียงใช้โหมดการขับขี่อี
โค (Eco Mode) ที่ทุกท่านสามารถปรับเองได้ด้วยปลายนิ้วที่ก้าน
เกียร์ ร่วมกับระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติออพติครูส จะท�าให้รถ
ประหยัดน�า้มันท่ีสุดมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท�าธุรกิจแล้ว สามารถประหยัดได้อย่างน้อย 20 -80 ลิตรต่อ
เที่ยว นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์และเครื่องยนต์
ด้วย จึงเป็นทางเลือกท่ีสแกนเนียมีน�าเสนอในยุคราคาน�้ามันแพง 
และเมื่อกล่าวในเชิงความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย  
 ส�าหรับลูกค้าที่สนใจรถสแกนเนีย สามารถโทรศัพท์
สอบถามสแกนเนียได้ที่ 02-017-9200 โดยสแกนเนีย ยังคงมุ่งมั่น
เพ่ือให้รถของลูกค้าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
เพ่ิมผลก�าไรในธุรกิจขนส่งอย่างสูงสุด เพ่ือการขนส่งที่ย่ังยืนในวัน
นี้ สู่อนาคตธุรกิจที่เหนือกว่า สนใจติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายใกล้ท่าน
และสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมที่  www.scania.com/th/th/home/
products-and-services/trucks/trucks_showroom.html

สแกนเนีย  เผยวิธีประหยัดนำ้ ามัน 
ในธุรกิจโลจิสติกส์
ฝึกอบรมนักขับ และอีโคโหมด ช่วยลด
ต้นทุนงานขนส่ง
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อิทธิพัทธ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส 
เตรียมขยายฟลีทรถเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ขนส่งค้าปลีก หลังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทขนส่ง
ยักษ์ใหญ่ ให้ขนส่งกระจายสินค้าไปยังห้างค้าปลีก และ
ซปุเปอร์มาร์เก็ต ทัว่ภาคอสีาน และในกรงุเทพฯ พร้อมตัง้
เป้าสร้างรายได้เติบโตเท่าตัวในทุกๆปี 

นายสมพงษ์ โตนา กรรมการผู้จัดการ หจก. อิทธิพัทธ์ 
เอน็จเินียริง่ แอนด์เซอร์วสิ เปิดเผยว่า ได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจ
ขนส่งค้าปลีกปีน้ีเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จ
อย่างมาก โดยได้รบัความไว้วางใจจาก บริษทัขนส่งยักษ์
ใหญ่ ให้เข้าร่วมบริการขนส่งกระจายสินค้าห้างค้าปลีก
ท�าให้ยอดรายได้ในปีแรกสูงถึง 40 ล้านบาท มีรถบรรทุก
ในฟลทีรวมกว่า 70 คนั และคาดว่าปีน้ีจะสามารถท�าราย
ได้เติบโตขึ้นอีกเท่าตัว โดยมีเป้าหมายรักษารายได้ธุรกิจ
ให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 50 ล้านบาทในทุก ๆ ปี  พร้อมทั้ง
เพิ่มรถในฟลีทให้ได้ 170 คันในปี พ.ศ. 2565

“ธุรกิจดั้งเดิมผมคือธุรกิจก่อสร้าง ตอนนี้ผมก็ยังท�าอยู่ มี
อยู่ 2 บริษัท คือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ดีสยามเอ็นจิเนียริ่ง 
และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามโกลว์ เอน็จเินยีร่ิง ซึง่ทัง้สอง
บริษัทด�าเนินธุรกิจก่อสร้างมานานมากกว่า 14 ปี และ
อทิธิพัทธ์ เอน็จเินยีริง่ ถือเป็นธุรกิจใหม่ล่าสดุท่ีด�าเนนิการ
มาเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของ โค
วิด-19 ท่ีท�าให้ธุรกิจก่อสร้างมีการชะลอตัวไประยะหน่ึง 
แต่ก็เป็นจังหวะให้เราได้ขยายกิจการเริ่มธุรกิจใหม่ โดย
เราได้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้รับผิดชอบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม CPF ในการกระจายสินค้าจากศูนย์
กระจายจังหวัดขอนแก่นไปยังห้างค้าปลีกจังหวัดต่าง ๆ 
ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงงานขนส่งกระจาย
สินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยไปยังห้างค้าปลีกท่ี

มีสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร” นายสมพงษ์ กล่าว

นายสมพงษ์ กล่าวเสริมว่าท่ามกลางวิกฤตโควิด-19  ธุรกิจขนส่ง
สินค้าอุปโภค-บริโภคยังคงเติบโตไปได้ แม้ว่าจะมีช่วงที่ห้างสรรพ
สินค้าปิดบางส่วน แต่ในส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดให้บริการ 
ท�าให้ความต้องการด้านขนส่งได้รับผลกระทบไม่มาก และมีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

“สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้ตามความต้องการงาน
ขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คือการที่เรารักษาคุณภาพการบริการที่ดี 
จรงิใจต่อลกูค้า เพราะผูว่้าจ้างของเราเป็นบรษิทัขนส่งขนาดใหญ่ทีม่ี
มาตรฐานระดบัโลก เราจงึมคีวามเข้มงวดเรือ่งวนัิยของพนักงานขบั
รถของเรา โดยห้ามมปัีญหาเร่ืองสารเสพตดิ แอลกอฮอล์ เคร่งครัดใน
การรักษาวินัยจราจรของพนักงานขับรถ และวิ่งรถในความเร็วตาม
ก�าหนดไม่เกิน 65 กม.ต่อชั่วโมง ท�าให้เราได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง” นายสมพงษ์ กล่าว

อิทธิพัทธ์ฯ ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถมาเป็น
อันดับแรก ทางบริษัทฯ จึงเลือกลงทุนซื้อรถบรรทุกที่มีคุณภาพเพื่อ
ให้พนักงานขับรถมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยล่าสุดได้
รับมอบรถยูดี ทรัคส์ เพ่ิมเติมอีก 2 คัน เป็นการทยอยรับมอบจาก
ยอดสั่งซื้อทั้งหมด 14 คัน เพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยี และสนใจใน
เกียร์ก่ึงอตัโนมตั ิEscot ทีท่�าให้พนกังานขับรถสามารถขับขีไ่ด้อย่าง
สะดวกสบายย่ิงขึน้ รวมไปถึงการให้บริการหลงัการขายท่ีใกล้ชดิกับ
ลูกค้า และมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

“พนักงานขับรถคือหัวใจส�าคัญของทุกธุรกิจบริษัทขนส่ง เราจึงต้อง
ดูแลพวกเขา ให้เขาได้ขับรถที่ดี ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดี เขาจึง
จะอยากอยู่กับเรา และยังช่วยบรหิารต้นทนุส�าคญัอย่างน�า้มนั และ
ดูแลรถให้เราให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอด สุดท้ายก็ท�าให้ธุรกิจเราไป
ต่อได้” นายสมพงษ์ กล่าว

อิทธิพัทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
ปรับแผนขยายธุรกิจ
รุกงานขนส่งค้าปลีก

 ผุดกิจการใหม่
ขนส่งค้าปลีก
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บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�า
กัด หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้ง คุณราล์ฟ เครเมอร์ (Mr. Ralf 
Kraemer) เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคนใหม่ โดยจะเริ่ม
งานตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อจากคุณสเตฟาโน่ จิออร์
ดานี่ (Mr. Stefano Giordani) ซึ่งได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งใหม่
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดมเลอร์ บัส (Daimler 
Buses) ประเทศอิตาลี

คุณราล์ฟ ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Daim-
ler Trucks and Buses (China) Ltd. มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 
และด�ารงต�าแหน่งอื่น ๆ มาอย่างยาวนานท่ีเดมเลอร์ โดยมี
ประสบการณ์และความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับรถบรรทุกและ
รถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งดีซีวีทีเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ระดับโลก
ทีก่ว้างขวางของเขาจะช่วยให้เขาประสบความส�าเร็จในบทบาท
ใหม่ที่ดีซีวีที

ก่อนหน้าที่เขาจะรับต�าแหน่งปัจจุบันในประเทศจีน เขา
เคยเป็นกรรมการผู้จัดการด้านรถเพ่ือการพาณิชย์ที่ PT 
Mercedes-Benz Distribution Indonesia ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2558 ถึง 2560 ซ่ึงเขาได้มส่ีวนสนับสนนุทีส่�าคญัต่อธุรกิจ 
ก่อนหน้าน้ัน เขาเป็นผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาด
ของ Mercedes-Benz Van ที่ Fujian Benz Automotive 
China ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึง 2558

คณุราล์ฟ กล่าวว่า “ผมมคีวามยนิดเีป็นอย่างมากทีไ่ด้มา
ประจ�าท่ีประเทศไทย และได้สมัผสักับประเทศท่ีสวยงาม
อกีแห่งหนึง่ในเอเชยี ผมและทมีงานท่ีดซีวีทีมีคีวามมุง่มัน่
อย่างเต็มท่ีท่ีจะขยายตลาดของเราในประเทศไทย ด้วย
การน�าเสนอโซลชูัน่ บรกิารต่าง ๆ  และผลติภัณฑ์ใหม่ร่วม
กับผู้จ�าหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

บรษัิท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชยีล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
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ซี ตัวถังรถพ่วง และผลติ�ัณ��เพ��อการขนสง่อ��น ๆ
แข็งแรงข��น นํ�าหนักเบาลง และปลอด�ัยยิ�งข��น
นั�นค�อเหตผุลที�เราเรยีกผลติ�ัณ��นี�วา่เห    ล็กกลา้
สมรรถนะสงู

เ�ิ�������า
ในทุกวนั
ในทุกการเดนิทาง
ในทุกน� �า�นกั�รรทุก

Asian Trucker 46Last Page

สิ่งหนึ่งที่เห็นเวลาผมออกเดินตลาดตาม
ห้าง และลามมาถึงตลาดนัดตามชุมชนนั่น
คือผักผลไม้จากจีนเข้ามาจนถึงก้นครัวของ
คนไทยแล้วทั่วหน้า ซึ่งเส้นทางหลักที่เข้ามา
คือท่าเรือท่ีเชียงราย ซึ่งผักผลไม้ของจีนนั้น
ราคาต�่ากว่าของไทยเพราะค่าแรงและพ้ืนที่
นั้นราคาต้นทุนต�่ากว่าไทย และอีกอย่างคือ
เขาใช้ยาฆ่าแมลงต�า่กว่าเราเพราะสภาพภมูิ
อากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการแพร่พันธุ์ของ
ศัตรูพืชมากนักเหมือนเขตท่ีร้อนฝนชุกแบบ
บ้านเรา และเขามีปุ๋ยราคาต้นทุนต�า่กว่าเรา 
ทีใ่ช้ทัง้ปุย๋คอกท่ีผลติเองและปุย๋เคมรีาคาถูก
ของรัฐที่เริ่มโครงการในเวลาไม่ต่างกับเราท่ี
ขึน้โครงการปุ๋ยแห่งชาติแล้วแท้งหมดสภาพ
กลายเป็นบรษิทัปิโตรเคมีไปแทน แต่ของจนี
นั้นเดินหน้าโครงการปุ๋ยแห่งชาติต่อไปจน
เกษตรกรมีต้นทุนปุ๋ยที่ถูกกว่าเรามากมาย

ผมอยากจะบอกว่าทางรถไฟจากคุนหมิ
งมาถึงเวียงจันทน์น้ัน เป้าหมายไม่ใช่ลาว
หรอกครับ ลาวไม่ใช่เป้าหมายทั้งเรื่องทาง
ธุรกิจหรือทางยุทธศาสตร์เพราะลาวคือ
แลนด์ล็อค แต่ลาวน้ันเป็นแลนด์บริดจ์ท่ีจะ
มาไทยเพ่ือที่จีนจะไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบ

มะละกา ท่าเรือของเราที่ฝั่งอันดามันนั้นมี
ค่ามหาศาลส�าหรับจีนท้ังยามสงบและยาม
สงคราม เพราะจากคุนมิงและจีนใต้นั้นมา
ถึงมหาสมุทรอินเดียโดยผ่านแลนด์บริจ์ด
โดยทางรถไฟนั้นใช้เวลาเพียง 2 วันในขณะ
ทีเ่รือนัน้ใช้เวลาไม่ต�า่กว่า 5-7 วัน และเมือ่ไร
ท่ีเกิดความตึงเครียดทางการเมืองหรือเกิด
สงครามขึ้นมา ช่องแคบมะละกาน้ันโดน
ปิดไม่ให้จีนผ่านแน่นอน แต่ทางรถไฟเส้น
นี้จะสามารถขนส่งทั้งสินค้ายุทธปัจจัยและ
เชื้อเพลิงเข้าสู ่จีนใต้ได้มหาศาล และใน
ท�านองเดียวกัน ทางยุทธศาสตร์การทหาร
น้ันจีนสามารถเอื้อมมือมาจนถึงมหาสมุทร์
อินเดียได้โดยบายพาส เวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ไปได้ท้ังหมด 
และยังสามารถหลบการปิดล้อมจากกอง
เรือท่ี 7 ของสหรัฐได้แบบไร้ปัญหา แต่นั่น
หมายความว่าไทยนั้นยังต้องคงเป็นเอกราช 
และไม่โดนสหรัฐปิดล้อมกดดันหรือยึดไป
เสียก่อนแบบสงครามครั้งที่แล้ว

การที่ไทยน้ันยังคงระบบรางของเราเอาไว้
เป็นมิเตอร์เกจนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์อย่าง
หนึ่งท่ีเรานั้นยังว่ิงจากเหนือสุดลงไปใต้สุด
ทะลมุาเลเซยีไปจนจ่อถงึสงิคโปร์ได้ด้วยราง
ระบบเดยีวกัน ท่ีรางนีค้นละระบบกับรางของ
จีน แต่จีนน้ันวางรางเป็นระบบสแตนดาร์ด
เกจมาจนถึงเวียงจันทร์ ไทยเราเองก็วาง
รางมิเตอร์เกจข้ามสะพานแม่น�้าโขงแห่งท่ี 
1 ไปจนถึงฝั่งลาว นั่นหมายความว่าจีนไม่
สามารถจะใช้รถไฟว่ิงทะลุลงมาได้จนถึง
อันดามันโดยไม่ใช้ระบบขนส่งทางรางของ
ไทย อย่างไรก็ต้องใช้บริการของ รฟท. ใน
การขนส่งสินค้าลงมา ซึ่งจีนเองก็พยายามที่
จะให้ไทยวางรางในระบบสแตนดาร์ดเกจล
งมาจากหนองคายให้ได้ด้วยการสนับสนุน
โครงการรถไฟความเร็วสูงท่ีจีนนั้นสามารถ
ใช้รางระบบเดียวกันทะลุลงมาได้จนถึง
กรุงเทพ และในเฟสที่สองจะมีการเชื่อม
ระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ในย่านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเรา 
และท่าเรือฝั่งอันดามันไปจนถึงมาเลย์และ
สิงคโปร์

เราน�าบทความเกี่ยวกับรถไฟของจีนที่สร้างเข้ามาในลาว จากอ.ภัทร เหมสุข มาฝากท่านผู้อ่าน นับเป็น
อกีมมุของรถไฟจนีลาวทีน่่าสนใจ ทีผู่ค้นในแวดวงขนส่งรูไ้ว้เพือ่สามารถมองภาพรวมเกีย่วกบัการขนส่ง
ในอนาคตได้

แต่ไทยเราเองตัดสินใจที่จะเอาเงินลงทุนของเรา
เองไปพฒันนาระบบทางคูท้ั่งประเทศมากกว่ามา
ลงกับโครงการ One Belt, One Road (OBOR) 
หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ของจีนเพราะ
เห็นแล้วว่าการท่ีเรายังคงรางในระบบของเรา
เอาไว้น่าจะปกป้องอุตสาหกรรมของเราเอาไว้ได้ 
เพราะราคาสนิค้าของจนีน้ันเรายังพอสูไ้ด้จากค่า
สินค้า + ค่าขนส่งที่ยังสูงอยู่ แต่เมื่อไรที่ค่าขนส่ง
ราคาถูกลงจากการขนส่งที่สะดวกขึ้น ทั้งผลิต
ภันณ์การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อยของเรา
จะพังตัง้แต่โรงงานขนัน�า้พลาสตกิห้องแถว จนถึง
อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิกเลยทีเดียว จะเห็นว่า
เวลาน้ีมีรถยนต์ของจีนมาว่ิงและเปิดโชว์รูมใน
บ้านเรามาหลายปีแล้วด้วยชื่อท่ีเคยเป็นย่ีห้อเก่า
ขององักฤษย่ีห้อหนึง่ ซึง่ราคาตอนน้ีถล่มรถญ่ีปุน่
ได้อย่างสบายๆ แต่ถ้าต้นทุนถูกลงเมื่อไรคงมอง
เห็นภาพสุดท้ายกันออก

การที่ รั ฐบาลยังดึงถ ่วง เรื่ องของรถไฟราง
สแตนดาร์ดเกจที่เวลาน้ีรู้จักกันในชื่อของรถไฟ
ความเร็วสูงนั้น โดยท�าสัญญาเพียงกรุงเทพไป
ถึงนครราชสีมาท่ีไทยเราซื้อเพียง ความรู้ในการ
ออกแบบ ความรู้ เทคโนโลยีระบบเดินรถ ระบบ
อาณัติสัญญาน และตัวรถมาจากจีน ส่วนช่วง
ต่อจากนครราชสีมาไปหนองคายน้ันเราจะท�า
เองทั้งหมดหลังจากที่เราเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว แต่
ก็ยังซื้อระบบการเดินรถและตัวรถจากจีนอยู่เช่น
เดิม แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไร อีกกี่สิบปีก็ยังไม่รู้ 
เพราะเรือ่งของความคุม้ทุนของรถไฟเส้นน้ียังไม่มี
พอท่ีจะสร้าง เอาแค่รถไฟ(ความเรว็สงูท่ีไม่สงูจรงิ)
จากกรุงเทพไปนคราราชสีมา ถ้าเสร็จแล้วเดินรถ
ได้แล้ว ก็ยังไม่รูว่้าจะขาดทุนบกัโกรกไปอกีก่ีปี แต่
นั่นก็หมายความว่าสักวันหนึ่งถ้าโครงการจบไป
ถงึหนองคาย ในช่วงเวลาที่จ�าเป็นนั้นจีนสามารถ
ต่อรางและระบบเพียงสั้นๆ จากเชิงสะพาน
ข้ามแม่น�้าโขงข้ามมาหนองคายก็ใช้ระบบราง
สแตนดาร์ดเกจของเราทะลุลงมาได้ตามแผนที่
วางเอาไว้ เพราะระบบรางของรถไฟฟ้านั้นรถ
จักรดีเซลก็ว่ิงได้ถ้าจะจ�าเป็นต้องใช้วิ่ง เพราะใน
ยุโรปนั้นระบบรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามประเทศ
ในการให้บรกิารช่วงแรกๆ น้ัน ยังว่ิงร่วมรางกับรถ
ธรรมดาในบางช่วงโดยลดความเร็วลง 
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Strenx® เหล็กกลา้สมรรถนะสงู สามารถเผชญิ
หนา้กับความทา้ทายของอตุสาหกรรมการขนสง่
ที�กําลังมองหาว�ิเีพิ�มนํ�าหนักบรรทกุและลด
ปรมิาณการใชเ้ช��อเพลงิอยูเ่สมอ Strenx® เป็น
เหล็ก�ครงสรา้งทนแรงด�งสงูที�มคีณุสมบัตทิี�สมํ�า
เสมออยา่งยิ�งยวด เหมาะสําหรับการออกแบบคัส
ซี ตัวถังรถพ่วง และผลติ�ัณ��เพ��อการขนสง่อ��น ๆ
แข็งแรงข��น นํ�าหนักเบาลง และปลอด�ัยยิ�งข��น
นั�นค�อเหตผุลที�เราเรยีกผลติ�ัณ��นี�วา่เห    ล็กกลา้
สมรรถนะสงู
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