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Editor’s Note

ฉบับนี้ Asian Trucker ตระเวนลงใต้ สนทนำกับทั้งผู้ประกอบกำร

ขนส่ง ดีลเลอร์ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ แวะไปดูบรรยำกำศด่ำนชำยแดน

ไทย-มำเลเซีย รวมทั้งไปร่วมกิจกรรมทำงกำรตลำดของค่ำยรถยุโรป

ที่จัดขึ้นที่ภำคใต้ ปี 2023 น่ำจะป็นปีที่น่ำสนใจส�ำหรับเรื่องขนส่งของ

ภำคใต้ ซึ่งเรำจะติดตำมดูและน�ำมำเล่ำสู่กันฟังต่อไป

ในขณะเดียวกันยังได้รับโอกำสอันดีได้แวะไปสนทนำกับผู้ประกอบ

กำรธุรกิจเหมืองและโรงโม่ บ.สหศิลำเพิ่มพูล ที่สระบุรีซึ่งขับเคลื่อน

ธุรกิจด้วยแนวคิดที่เป็นตัวของตัวเองโดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำ

เทคโนโลยีเข้ำมำพัฒนำระบบกำรผลิตของเหมืองและโรงโม่ ซึ่ง

ยำนพำหนะที่ทำงสหศิลำฯ เลือกน�ำมำใช้งำนภำยในเหมืองคือ UD 

Trucks

รำยละเอียดทั้งหมดอยู่ด้ำนใน Asian Trucker ฉบับนี้แล้ว
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ลูกผู้ชำยจำกนครศรีธรรมรำช หลังจำกจบกำรศึกษำทำง

ด้ำนวิศวะจำกกรุงเทพฯ กลับมำช่วยธุรกิจที่บ้ำน (กิจกำร

ลำนรับซื้อปำล์ม) ก่อนจะเลือกเดินในธุรกิจที่ตนเองชอบ 

สวนทำงกับควำมต้องกำรของทำงครอบครัว น่ันคือเรื่อง

ของธุรกิจรับจ้ำงขนส่ง (แรกเริ่มกับงำนขนส่งวัตถุดิบป้อน

ให้ โรงไฟฟ้ำ)

คุณสิทธิพร ข�ำขำล ย้อนจุดเริ่มต้นของกำรก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจ

ขนส่งให้ฟัง จำกกำรเริ่มทดลองด้วยทุนส่วนตัวของตนเอง

กับรถหน่ึงคนั ท�ำไปพร้อมๆ กับศกึษำเรยีนรู ้มองหำโอกำส

ที่จะเติบโตต่อยอด

กิจกำรขนส่งของคุณสิทธิพรน้ันมีลูกค้ำช่วงเร่ิมต้นคือโรง

ไฟฟ้ำชีวมวล ที่คุณสิทธิพรมองเห็นโอกำสในช่วงแรกเร่ิม 

โดยเข้ำไปพูดคุยกับโรงไฟฟ้ำด้วยตนเอง เพรำะลำนรับ

ซื้อปำล์มน้ันมีวัตถุดิบส�ำหรับสนับสนุนโรงไฟฟ้ำอยู่พร้อม 

ผ่ำนพ้นไปหนึ่งปีกับรถหนึ่งคัน พิสูจน์ว่ำสำมำรถก้ำวไปต่อ

ได้อย่ำงแน่นอน 

รถเป็นเครื่องมือการท�างานที่ส�าคัญ ลูกค้า
เมื่อ เห็นบริษัท ใช ้ เครื่องมือที่มีคุณภาพ
เช่นสแกนเนีย ก็มีความม่ันใจเพิ่มขึ้นเมื่อ
รวมเข ้ ากับ รูปแบบการท�างานที่ เป ็นมือ
อาชีพของบ.ข�าขาล ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อ
ถือ ความม่ันใจให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งยัง
เปิดให้บ.ข�าขาลได้มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ ที่
ศักยภาพของรถมีความเหมาะสม
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คุณสิทธิพร ข�าขาล
Managing Director
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ต่อจำกน้ันมำธุรกิจขนส่งก็เริ่มค่อยๆ สร้ำงรำกฐำนให้กับกำร

เติบโตที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป โรงไฟฟ้ำแต่เดิมที่มีเพียงหน่ึง

โรง เริม่ขยำยขึน้เปน็สองโรงตำมเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ตบิโตขึน้ 

ท�ำให้ควำมต้องกำรวัตถุดิบมีเพิ่มขึ้น ซึ่งหมำยถึงกำรขนส่งย่อม

เพิ่มมำกขึ้นด้วยเช่นกัน พร้อมๆ ไปกับกำรเติบโตของโรงไฟฟ้ำ

กิจกำรของคุณสิทธิพรก็โตตำมไปด้วย

จนเมื่อย่ำงเข้ำสู่ปีที่ห้ำคุณสิทธิพรน�ำรถในฟลีทที่มีอยู่ไปร่วมวิ่ง

งำนแร่ยิบซั่ม เพิ่มเติมรำยกำรขนส่งเข้ำสู่บริษัท เพิ่มรถเพื่อ

รองรับกำรขนส่งที่เพิ่มขึ้น

จำกที่คนในครอบครัวไม่สนับสนุนให้ท�ำธุรกิจขนส่ง สำมำรถ

พิสูจน์ ให้เห็นว่ำธุรกิจน้ีสำมำรถเติบโตได้และก้ำวไปสู่ควำม

มั่นคงได้ เมื่อผ่ำนกำรพิสูจน์ให้ครอบครัวได้เห็น คุณสิทธิพรจึง

น�ำนำมสกุลของครอบครัวมำตั้งเป็นชื่อบริษัทว่ำ ข�ำขำล กรุ๊ป

รถบรรทุกในยุคแรกของข�ำขำลคือสิบล้อเดี่ยว ก่อนขยับมำเป็น

พ่วงแม่ลูกแบรนด์จำกญี่ปุ่น โดยเริ่มจำกกำรท�ำงำนอยู่แถบย่ำน

อ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ย้ำยมำที่พระแสง ก่อนขยับมำตั้งอยู่ถำวร

ที่ชัยบุรี จังหวัดสุรำษฏร์ธำนีในปัจจุบัน

เมื่อเพิ่มรำยกำรสินค้ำในกำรขนส่ง ท�ำให้ต้องเพิ่มรถตำมไปด้วย 

เมื่อขยับมำวิ่งแร่ข�ำขำลเติมรถเพิ่มอีกห้ำชุด โดยแบ่งวิ่งสินค้ำ

สองประเภทคือผลผลิตเกษตรและแร่ยิบซัม

กำรบริหำรธุรกิจในยุคแรกน้ัน คุณสิทธิพรเล่ำว่ำ ท�ำด้วยควำม

รักในอำชีพ ในงำนบริกำร มุ่งมั่นท�ำงำนให้ลูกค้ำได้รับควำมพึง

พอใจสูงสุด ลูกค้ำของข�ำขำลทุกรำยต่ำงประทับใจในคุณภำพ

งำนบริกำรที่ข�ำขำลมอบให้

ควำมเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของบริษัทข�ำขำลคือกำรได้รับ

โอกำสจำกบริษัทวงศ์บัณฑิต ในกำรวิ่งขนส่งตู้สินค้ำ ซึ่งนับ

เป็นงำนใหญ่และเป็นงำนที่มีควำมต่อเนื่อง ท�ำให้ข�ำขำลเติบโต

อย่ำงมั่นคงได้ ในเวลำต่อมำงำนหลักของข�ำขำลคือกำรขนส่ง

ให้กับบ.วงศ์บัณฑิต ลดกำรขนส่งสินค้ำประเภทแร่ลงจนเลิก

วิ่งงำนแร่ เหลือเพียงงำนปำล์มเล็กน้อยและงำนหลักคืองำน

ของบ.วงศ์บัณฑิต และต่อยอดไปสู่ลูกค้ำรำยใหม่ๆ สินค้ำอื่นๆ 

ในห้วงเวลำต่อมำ

ในช่วงปี 2558 ข�ำขำลทุ่มเทวิ่งงำนให้กับบ.วงศ์บัณฑิต ใช้ทั้งรถ

ตัวเองและรถร่วม โดยรถร่วมที่เข้ำมำวิ่งงำนกับข�ำขำลในช่วง

เวลำน้ันสูงถึงสำมร้อยคัน คุณสิทธิพรทุ่มเทท�ำงำนอย่ำงเต็ม

ที่ ซึ่งในช่วงที่ ได้งำนมำจำกทำงผู้บริหำรวงศ์บัณฑิตน้ันควำมรู้

ประสบกำรณ์ในกำรวิง่ขนสง่ตู้สนิคำ้ยงัไมม่ ีแต่ก็ต้ังใจมุง่มัน่ทีจ่ะ

ท�ำอย่ำงเต็มที่ ท�ำไปเรียนรู้ไป สร้ำงคุณภำพในกำรท�ำงำน เพื่อ

ให้สมกับโอกำสที่ ได้รับมำ ยุคที่เร่ิมวิ่งงำนให้กับบ.วงศ์บัณฑิต 

ข�ำขำลลดงำนวิ่งแร่ลงและท้ำยที่สุดรถที่มีปรับมำวิ่งงำนกับ

วงศ์บัณฑิตเป็นหลัก

ถามถึงเรื่องของความ
ยั่งยืนในการท�าธุรกิจ 
คุณสิทธิพรกล่าวว่าใน
มุมมองของตนเอง เป็น
เรื่องของการรักษา
คุณภาพในการท�างาน 
พัฒนาตนเองสม�่าเสมอ 
งานบริการที่มีให้กับลูกค้า
ต้องมีความเสถียร รักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ
ลูกค้าไว้ให้ได้ยาวนาน บริษัท
ขนส่งในประเทศมีมากมาย 
การแข่งขันสูง การรักษา
คุณภาพของตนเองให้ได้
ส�าคัญ พัฒนาตนเอง มี
อะไรใหม่ๆ ต้องเปิดกว้าง
เรียนรู้ที่จะน�ามาใช้
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มำตรฐำนในกำรขนส่งสินค้ำน้ัน คุณสิทธิพรค�ำนึงถึงทุกรำย

ละเอียด ข�ำขำลมีกำรคลุมผ้ำใบปิดสินค้ำที่ขนส่งตั้งแต่กฏหมำย

ยังไม่บังคับ ใส่ใจในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำรถให้อยู่ในสภำพดีเสมอ 

ให้ควำมส�ำคญักับคนขบัรถ เวลำท�ำงำนให้กับลกูค้ำ มกีำรสือ่สำร

ระหว่ำงกันสม�่ำเสมอไม่ขำด

เสน้ทำงกำรขนสง่ของข�ำขำลในปจัจุบนั มทีัง้วิง่อยูภ่ำยในภำคใต ้

วิ่งไปทั่วประเทศ แต่งำนหลักๆ นั้นจะขนส่งอยู่ภำยในภำคใต้ ซึ่ง

เป็นเส้นทำงที่ข�ำขำลเชี่ยวชำญและคุ้นเคย

คุณสิทธิพรเล่ำว่ำควำมท้ำทำยในกำรท�ำธุรกิจขนส่งน้ัน กำร

บริหำรคนยำกที่สุด ข�ำขำลใช้ระบบที่วำงขึ้นอย่ำงรัดกุมเพื่อ

บริหำรจัดกำรให้ทีมงำนเดินไปตำมกรอบที่ก�ำหนดไว้ โดยมีเป้ำ

หมำยเดียวกันคือคุณภำพในกำรท�ำงำนสูงสุด ที่ส่งมอบให้ลูกค้ำ 

โดยแสดงให้เห็นว่ำข�ำขำลแตกต่ำงจำกคนอื่น

ปัจจุบันข�ำขำลมีลูกค้ำรำว 70 รำย กระจำยสินค้ำภำยในภำคใต้ 

จำกภำคใต้ไปสู่ส่วนอื่นๆ ทั่วประเทศ แต่ทิศทำงหลักน้ันยังคง

เป็นกำรวิ่งขนส่งงำนในภำคใต้เป็นสัดส่วนหลัก เพรำะเป็นพื้นที่

ที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เมื่อไม่นำนมำนี้บ.ข�ำขำล กรุ๊ป ได้รับมอบรถสแกนเนียล็อตแรก

เข้ำสู่ฟลีท นับเป็นรถบรรทุกแบรนด์ยุโรปครั้งแรกของบ.ข�ำขำล 

กรุ๊ป คุณสิทธิพรกล่ำวว่ำ โดยส่วนตัวอยำกใช้แบรนด์ยุโรปมำ

นำน แต่หลำยปีก่อนมีควำมกังวลใจเก่ียวกับเร่ืองของกำรบ�ำรุง

รักษำ ที่ผ่ำนมำอยู่กับแบรนด์ญี่ปุ่น มั่นใจในเรื่องของกำรดูแล

รถทีส่ำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง อกีทัง้กำรลงทนุกับแบรนด์รถจำก

ยุโรปนั้นสูง ที่ผ่ำนมำจึงเป็นกำรรอจังหวะ โอกำส รวมทั้งศึกษำ 

เรียนรู้เกี่ยวกับรถที่จะใช้จนมีควำมมั่นใจ รวมถึงทำงสแกนเนียมี

กำรเข้ำมำพูดคุยอยู่สม�่ำเสมอ เอำรถมำให้ทดลองใช้งำน กำรที่

สแกนเนียมีศูนย์บริกำรครอบคลุมมำกขึ้น ท�ำให้เกิดควำมมั่นใจ 

รวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้มำซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลที่

คดิไปเอง หรอืเขำว่ำมำ แน่นอนว่ำสบิคนัทีส่ัง่ซือ้มำน้ีก็จะเป็นกำร

ได้ใช้งำนและได้เก็บข้อมูลจริงด้วยตนเองกับรูปแบบกำรท�ำงำน

ของบ.ข�ำขำล ซึ่งแน่นอนว่ำถ้ำตอบโจทย์ตำมที่ตั้งไว้ก็จะมีกำร

ลงทุนเพิ่ม คุณสิทธิพรยังกล่ำวว่ำรถที่มีคุณภำพ ในฐำนะบริษัท

ขนส่ง รถเป็นเครื่องมือกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ ลูกค้ำเมื่อเห็นบริษัท

ใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพก็มีควำมมั่นใจเพิ่มขึ้นเม่ือรวมเข้ำกับรูป

แบบกำรท�ำงำนที่เป็นมืออำชีพของบ.ข�ำขำล ยิ่งเพิ่มควำมน่ำ

เชื่อถือ ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ คู่ค้ำ รวมทั้งยังเปิดให้บ.ข�ำขำล

ได้มีโอกำสได้รับงำนใหม่ๆ ที่ศักยภำพของรถมีควำมเหมำะสม

ควำมโดดเด่นในรถสแกนเนียของข�ำขำลคือ ใส่ออปชั่นควำม

ปลอดภัยจัดเตม็ ท�ำสเีหลอืงพเิศษ (ซึง่ทีม่ำของสเีหลอืน้ันคอืกำร

เป็นคนไทยที่เกิดในแผ่นดินของในหลวงร.9) สว่ำงแวววำวโดด

เด่น ด้ำนข้ำงเป็นรูปสิงโต ซึ่งเป็นนักษัตรปีเกิดของคุณสิทธิพร
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ส�ำหรับข�ำขำลในปัจจุบันน้ี คุณสิทธิพรกล่ำวว่ำ “เรำมำถูกทำง

แล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องก้ำวไปข้ำงหน้ำอีก ควำมส�ำเร็จ

ในวันนี้ ส�ำเร็จในระดับหนึ่งเท่ำนั้น โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

เรำต้องตั้งรับ วำงแผนรับมือ เมื่อมีสิ่งที่ ไม่คำดคิดเกิดขึ้นเรำ

ต้องสำมำรถรับมือได้ เรื่องทุนส�ำคัญเรำต้องบริหำรจัดกำรเรื่อง

นี้ ให้ดี”

ถำมถึงเรื่องของควำมยั่งยืนในกำรท�ำธุรกิจ คุณสิทธิพรกล่ำว

ว่ำในมุมมองของตนเอง เป็นเร่ืองของกำรรักษำคุณภำพในกำร

ท�ำงำน พัฒนำตนเองสม�่ำเสมอ งำนบริกำรที่มีให้กับลูกค้ำต้องมี

ควำมเสถียร รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข�ำขำลกับลูกค้ำไว้ให้ได้

ยำวนำน บริษัทขนส่งในประเทศมีมำกมำย กำรแข่งขันสูง กำร

รักษำคุณภำพของตนเองให้ได้ส�ำคัญ พัฒนำตนเอง มีอะไรใหม่ๆ 

ต้องเปิดกว้ำงเรียนรู้ที่จะน�ำมำใช้
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MAN Truck & Bus 
เผยโฉมอน�คตของตนเอง

Asian Trucker ใช้เวลำหน่ึงสัปดำห์กับ 

MAN Truck & Bus ในเยอรมนีเพื่อรับรู้

ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ของพวก

เขำที่จะก้ำวไปข้ำงหน้ำ เรำได้พูดคุยเก่ียว

กับกลยุทธ์ระดับภูมิภำคและกำรน�ำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ในกำรสัมภำษณ์พิเศษ

กำรลดคำร์บอนของกำรขนส่งสินค้ำ กำร

ท�ำให้ โลจิสติกส์เป็นดิ จิทัล ปัญหำกำร

ขำดแคลนคนขับรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ก่อให้

เกิดควำมทำ้ทำยพืน้ฐำนส�ำหรบับรษัิทขนสง่ 

MAN Truck & Bus ให้ค�ำตอบส�ำหรับ

ค�ำถำมเหล่ำนี้ที่งำน IAA Transportation 

2022 และก�ำลังเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่

ส�ำคญั ส�ำหรับผลติภัณฑท์ัว่ไปทีม่กีำรใชเ้ชือ้

เพลงิน้อยลง สถำนทีท่�ำงำนทีน่่ำดงึดดูยิง่ขึน้ 

และควำมสะดวกสบำยที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับผู้

ขบัขี ่ตลอดจนบรกิำรดจิิทลัทีเ่ปน็นวตักรรม

มำกขึ้น ส�ำหรับกำรขนส่งที่ปรำศจำก CO2 

ในอนำคต และเชื่อมต่ออยำ่งชำญฉลำดดว้ย

กำรพัฒนำยำนยนต์ไร้คนขับ กำรเปิดตัวรถ

บรรทุกขนำดใหญ่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำล้วน

ในตลำดในปี 2567 ซึ่ง MAN น�ำเสนอต่อ

สำธำรณชนเป็นคร้ังแรกที่เมืองฮันโนเวอร์

ด้วยกำรเปิดตัวนิทรรศกำรรอบปฐมทัศน์

ต้นแบบของรถ ด้วยระยะทำงวิ่งสูงสุด 800 

กิโลเมตรต่อวันและควำมสำมำรถในกำร

ชำร์จเมกะวัตต์ ควำมอเนกประสงค์ของ 

eTruck ใหม่หมำยควำมวำ่ไมเ่พยีงท�ำให้กำร

ขนส่งทำงไกลเป็นพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น แต่

ยังรวมถึงภำคกำรขนส่งทั่วไปทั้งหมดที่ใช้

รถบรรทุกดีเซลในปัจจุบัน กำรผลิตร่วมกับ

รถบรรทุกทั่วไปในสำยกำรผลิตท�ำให้กำร

เปลี่ยนจำกดีเซลเป็นไฟฟ้ำมีควำมยืดหยุ่น

เป็นพิเศษ ร่วมกับค�ำแนะน�ำที่ครอบคลุม

เก่ียวกับ e-mobility และโครงสร้ำงพื้น

ฐำนกำรชำรจ์ MAN ก�ำลงัท�ำให้กำรเปลีย่น

แปลงไดรฟ์ที่ปรำศจำก CO2 ง่ำยขึ้นมำก

ส�ำหรับบริษัทขนส่ง

MAN eTruck: 

เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รผลิตชุดใหญ่ 

“The Future can come” คอืสิง่ทีผู้่น�ำของ 

MAN พูด MAN Truck & Bus พร้อมที่

จะก้ำวกระโดดสูโ่ลกแห่งกำรขบัเคลือ่นด้วย

ไฟฟ้ำร่วมกับลูกค้ำ ที่งำน IAA Transpor-

tation 2022 MAN ได้น�ำเสนอรถบรรทุก

รุ่นใกล้เคียงเพื่อกำรผลิตจ�ำนวนมำกใหม่

แก่ผู้ชมทั่วโลกจ�ำนวนมำกเป็นคร้ังแรก รถ

บรรทกุดงักล่ำวจะฉลองกำรเปิดตวัในตลำด

ตั้งแต่ปี 2024 โดยมีระยะทำงวิ่งต่อวันสูง

ถึง 800 กิโลเมตร และควำมสำมำรถในกำร

ชำร์จพลังงำน ควำมสำมำรถรอบด้ำนของ 

eTruck ใหม่หมำยควำมว่ำไม่เพยีงท�ำให้กำร

ขนส่งทำงไกลเป็นพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำนั้น แต่

ยังรวมถึงภำคกำรขนส่งทั่วไปทั้งหมดที่ใช้

รถบรรทุกดีเซลในปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่ำ

มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรจำก

พลังงำนดีเซลเป็นพลังงำนขับเคลื่อนไฟฟ้ำ 

ปัจจุบัน MAN ก�ำลังใช้ต้นแบบเพื่อพัฒนำ 

ทดสอบกำรผลิตแบบผสมที่ยืดหยุ ่นของ

รถบรรทุกไฟฟ้ำ และรถบรรทุกธรรมดำที่

โรงงำนมิวนิก รวมทั้งกำรผลิตชุดแบตเตอรี่

ขนำดใหญ่ภำยในบริษัท จะเร่ิมต้นที่เมือง

นูเรมเบิร์กในปี 2568 ขณะเดียวกัน ทีม

งำน MAN Transport Solutions ได้ให้ค�ำ

แนะน�ำอย่ำงครอบคลมุแก่บรษัิทขนส่งเก่ียว

กับวิธีกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรขับ

เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำเป็นรำยบุคคล

และในลักษณะที่มุ่งเน้นในอนำคต กำรร่วม

ทุนร่วมกับ TRATON และพันธมิตรทำง

อุตสำหกรรมอื่นๆ ก�ำลังช่วยเร่ิมต้นกำร

ขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรชำร์จที่จ�ำเป็น 

โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงจุดชำร์จพลังงำน

สูงอย่ำงน้อย 1,700 จุดทั่วยุโรป

“ส�ำหรับกำรเคลื่อนที่ในวันพรุ่งน้ีและกำร

ขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

MAN Truck & Bus เชื่อม่ันอย่ำงยิ่ง

ว่ำไดรฟ์ไฟฟ้ำแบบแบตเตอร่ีคือหนทำงสู่

อนำคต ด้วยเหตุนี้เรำจึงท�ำให้กำรผลิตของ

เรำมคีวำมยดืหยุน่มำกขึน้และสร้ำง eTruck 

ส�ำหรับงำนหนักในอนำคตบนสำยกำรผลิต

เดียวร่วมกับยำนพำหนะทั่วไป เพื่อให้เรำ

สำมำรถผลิตรถบรรทุกไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ

ของเรำหรือผลิตด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซลได้

ตำมต้องกำร และเรำก�ำลังสนับสนุนลูกค้ำ

ของเรำอย่ำงใกล้ชิดที่สุดเท่ำที่จะเป็นไป

ได้ ในกำรเปลี่ยนไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วย

พลังงำนไฟฟ้ำ โดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ

หลำยปีของเรำในด้ำนรถบัสและรถตู้ไฟฟ้ำ 

รวมถึง eTGM ไฟฟ้ำของเรำในกำรขนส่ง

กระจำยสินค้ำ ภำยในปี 2567 รถบรรทุก

ไฟฟ้ำส�ำหรับงำนหนักคันแรกในสำยกำร

ผลิตจะออกจำกสำยกำรผลิตในมิวนิกและ

เข้ำสู่โรงงำนของลูกค้ำกลุ่มแรก” Alexan-

der Vlaskamp ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ของ MAN กล่ำว

MAN eTruck: กำรใช้งำนระยะไกลและ

หลำกหลำย เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ

กำรน�ำเสนองำนแสดงสินค้ำ MAN Truck 

& Bus ที่ IAA Transportation 2022: 

รถต้นแบบรุ่นใกล้เคียงของ MAN eTruck 

ใหม่ ซึ่งจะให้บริกำรกับลูกค้ำรำยแรกในปี 

2024 “สิงโตไฟฟ้ำ” รุ่นบุกเบิกมีอยู่แล้ว 
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สเตฟาน บก.ใหญ่ของ Asian Trucker 
บินไปร่วมงาน IAA 2022 ที่เยอรมัน 
รายงานตรงเกี่ยวกับ อนาคตยานยนต์
ของ MAN 
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เตรียมพร้อมส�ำหรับกำรชำร์จเมกะวัตต์ใน

อนำคต ด้วยควำมสำมำรถในกำรชำร์จที่สูง 

ใช้เวลำในกำรชำร์จที่สั้น ท�ำให้ eTruck ใหม่นี้

เหมำะกับกำรขนส่งระยะไกลส�ำหรับงำนหนัก 

ที่มีระยะทำงระหว่ำง 600 ถึง 800 กิโลเมตร

ต่อวัน หรือแม้แต่สูงถึง 1,000 กิโลเมตรใน

อนำคต เมื่อรวมกับต้นทุนกำรด�ำเนินงำน

ที่ต�่ำและควำมสมดุลของพลังงำนที่ดีที่สุด 

รถยนต์ไฟฟ้ำแบตเตอร่ีจึงน�ำเสนอเทคโนโลยี

ที่เหมำะสมที่สุดส�ำหรับกลุ่มยำนยนต์เพื่อกำร

พำณิชย์ที่ปรำศจำก CO2 ในอนำคต ในแง่

ของกำรใช้งำนที่หลำกหลำยและแนวคิดตัว

ถังที่เป็นไปได้ MAN eTruck แห่งอนำคต

น้ันไม่ได้ด้อยกว่ำรถบรรทุกดีเซลในปัจจุบัน

แต่อย่ำงใด โดยจะครอบคลุมกำรใช้งำน

ตั้งแต่กำรขนส่งอำหำรแช่เย็นระยะไกลแบบ

ปลอดคำร์บอนไดออกไซด์ในรถพ่วงก่ึงพ่วง

คลำสสิกและเสียงรบกวนต�่ำ และกำรก�ำจัด

ของเสียโดยไม่ปล่อยมลพิษในเมืองด้วยรถ

แชสซี 3 เพลำเดี่ยวที่เคลื่อนที่ได้ง่ำย ไปจนถึง

กำรขนส่งวัสดุด้วยไฟฟ้ำเต็มรูปแบบไปยัง

ไซต์ก่อสร้ำง ด้วยรถแชสซีและรถเทรลเลอร์ 

eTruck ส�ำหรับงำนหนักจำก MAN ประสบ

ควำมส�ำเรจ็ในกำรออกสูต่ลำดเป็นครัง้แรกใน

ฤดูใบไม้ผลปีิ 2022 โดยม ีDr Volker Wissing 

รัฐมนตรีกระทรวงคมนำคมแห่งสหพันธรัฐ

กำรผลิต eTruck: กำรประกอบแบบผสมที่

ยืดหยุ่นและกำรผลิตแบตเตอรี่ 

MAN ไดเ้ปดิตวัตน้แบบของ e-lion ในอนำคต

ไปแลว้ 20 คนัในศนูยก์ำรขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟำ้

ทีเ่ป็นนวตักรรมใหมท่ี่โรงงำนหลกัในมวินิก ดงั

น้ันกำรผลติรถบรรทกุแบบผสมผสำนทีมุ่ง่เน้น

อนำคตที่วำงแผนไว้จึงได้รับกำรทดสอบแล้ว

ภำยใต้สภำวะจริง MAN ได้ท�ำให้กำรผลิตมี

ควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นเพื่อให้สำมำรถผลิตรถ

บรรทุกดีเซลหรือรถบรรทุกไฟฟ้ำได้ ในสำย

กำรผลิตเดียว แม้จะมีส่วนประกอบที่แตก

ต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ . 

นอกจำกน้ี พนักงำนยงัเตรยีมพร้อมและไดร้บั

กำรฝึกฝนให้พร้อมส�ำหรับเทคโนโลยไีฟฟำ้ใหม่

แลว้ ภำยในสิน้ป ี2566 ผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ก่ียวขอ้ง

ทัง้หมดในกำรผลติรถบรรทกุจะมคีณุสมบตัใิน

กำรผลิตรถบรรทุกไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง

นอกจำกเงินทุนจำกรัฐอิสระบำวำเรียแล้ว ยัง

มีกำรลงทุนในโรงงำน MAN ในเมืองนูเรม

เบิร์กอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นมำ มีแผน

จะผลิตชุดแบตเตอรี่ประมำณ 100,000 ชุดที่

น่ีทุกปีในกำรผลิตชุดขนำดใหญ่ภำยในบริษัท 

ก�ำลังกำรผลิตของโรงงำนในมิวนิกและนูเรม

เบิร์กได้รับกำรประสำนงำนเพื่อจุดประสงค์นี้

MAN Transport Solutions: ค�ำแนะน�ำที่

ครอบคลุมเกี่ยวกับรถบรรทุกไฟฟ้ำ 

ในขณะที่นักพัฒนำของ MAN Truck & 

Bus ก�ำลังท�ำงำนอย่ำงเข้มข้นเพื่อให้ระบบ

ขับเคลื่อนไฟฟ้ำในรถบรรทุกเหมำะส�ำหรับ

ทุกกำรใช้งำนและทุกกำรใช้งำนในกำรขนส่ง

สินค้ำทำงถนน ทีมงำน MAN Transport 

Solutions ก�ำลงัด�ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อ

เตรียมควำมพร้อมให้กับบริษัทขนส่งส�ำหรับ

ยุคใหม่น้ี ท้ำยที่สุดแล้ว ยังมีควำมจ�ำเป็นใน

กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงทำงสู่รถบรรทุก

ไฟฟ้ำในด้ำนผู้ ใช้ และน่ีคือสิ่งที่ดีที่สุดพร้อม

กับกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำน eMobility แบบ 

360 องศำ นอกเหนือจำกกำรให้ค�ำแนะน�ำ

เก่ียวกับยำนพำหนะทีเ่หมำะสมแลว้ ยงัรวมถึง

กำรพิจำรณำเงื่อนไขกำรปรับใช้เฉพำะลูกค้ำ 

เช่น ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพต้นทุน กำรวิเครำะห์เส้นทำง 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกลุ่มยำนพำหนะ และ

ตำมค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นเก่ียวกับโครงสร้ำงพื้น

ฐำนกำรชำร์จ ตั้งแต่ IAA เป็นต้นมำ เครื่อง

มือดิจิทัล เช่น MAN eReadyCheck ใหม่ยัง

สำมำรถสนับสนุนลูกค้ำในกำรตรวจสอบว่ำ

เสน้ทำงกำรจัดสง่สำมำรถขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟำ้

ล้วนได้อย่ำงไร นอกจำกนี้ MAN eManager 

ยังช่วยให้ผู้จัดกำรกองยำนพำหนะสำมำรถ

ตดิตำมขอ้มลูกำรชำรจ์ทีส่�ำคญัของรถบรรทกุ

ทุกคันในกองได้ตลอดเวลำ นอกเหนือจำก

ผลิตภัณฑ์และกำรใช้งำนแล้ว MAN ยังมุ่ง

มั่นที่จะขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรชำร์จ: 

TRATON Group ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ

พันธมิตรในอุตสำหกรรมอื่นๆ เพื่อร่วมกัน

สรำ้งจุดชำรจ์พลงังำนสงูอยำ่งน้อย 1,700 จดุ 

ทีห่รอืใกลม้อเตอรเ์วยแ์ละศนูยก์ลำงโลจิสตกิส ์

ทั่วยุโรป พันธมิตรก�ำลังลงทุนทั้งหมด 500 

ล้ำนยูโรเพื่อกำรนี้

ประหยัดเชื้อเพลิง: บริโภคน้อยลงถึงสี่

เปอร์เซ็นต์พร้อมก�ำลังดีเซลมำกขึ้น 

ในขณะที่ IAA Transport ตื่นตำตื่นใจกับ

นวัตกรรมล่ำสุดเก่ียวกับกำรเคลื่อนที่ด้วย

พลังงำนไฟฟ้ำ เป็นที่ทรำบกันดีว่ำเครื่องยนต์

ดีเซลแบบเก่ำที่ดีน้ันจะคงอยู่ไปอีกระยะหน่ึง 

ไม่มีแบรนด์อื่นใดที่จะพูดเช่นน้ันได้ดีไปกว่ำ 

MAN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ท�ำให้รูดอล์ฟ 

ดีเซล เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้ ในปีนี้ MAN 

ก�ำลังเปิดตัวเครื่องยนต์ D26 เวอร์ชันใหม่

ส�ำหรับรถดีเซลคลำสสิกที่งำน IAA ขึ้นอยู่

กับกำรใช้งำน อุปกรณ์อเนกประสงค์ส�ำหรับ

กำรขนส่งทำงไกล กำรกระจำยงำนหนัก และ

กำรขนส่งในไซต์กอ่สรำ้งใชเ้ชือ้เพลิงนอ้ยกว่ำ

รุ่นประหยัดมำกถึง 3% และในขณะเดียวกัน

ก็มีแรงบิดเพิ่มขึ้น 50 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกำรใช้

งำน Nm และอีก 10 แรงม้ำส�ำหรับขุมพลัง

ทุกรุ่น กำรประหยัดเพิ่มเติมส�ำหรับกำรขนส่ง

ระยะไกลน้ันมำจำกมำตรกำรแอโรไดนำมิก

ใหม่ส�ำหรับ MAN TGX ซึ่งช่วยลดแรงต้ำน

ในกำรไหลของอำกำศรอบห้องโดยสำร และ

ยังรวมถึงส่วนต่อขยำยที่ปรับปรุงกำรเปลี่ยน

ผ่ำนของกำรไหลของอำกำศไปยังรถก่ึงพ่วง 

เมื่อรวมกับกำรประหยัดเคร่ืองยนต์ ท�ำให้

ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ในกำร

ขนส่งระยะไกล

มุมมองระหว่ำงประเทศเก่ียวกับธุรกิจของ 

MAN 

กำรด�ำเนินงำนในระดับโลกท�ำให้แบรนด์ต่ำง 

ๆ ต้องใช้กลยุทธ์ที่ละเอียดถ่ีถ้วน ด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องในเวทีกำรแข่งขัน 

กำรปรับตัวและกำรปรับเปลี่ยนจึงเป็นเรื่อง

ที่เท่ำเทียมกันส�ำหรับหลักสูตรน้ี ไม่มีอะไรดี

ไปกว่ำคุณ Roman Sitte หัวหน้ำฝ่ำยขำย

ระหว่ำงประเทศ ที่จะพูดคุยเก่ียวกับควำม

ท้ำทำยที่แบรนด์ MAN ก�ำลังเผชิญในตลำด

นอกยุโรป รถบรรทุกดีเซลรุ่นใหม่ล่ำสุดเพิ่ง

มำถึงฝ่ังมำเลเซีย เปิดตัวในเมืองบิลเบำในปี 

2020 รถบรรทุก MAN Truck Generation 

ใหม่เปิดตัวต่อหน้ำผู้ชมต่ำงประเทศ กำรเปิด

ตัวรถยนต์ซีรีส์น้ี ในท้องถ่ินได้รับผลกระทบ

จำกกำรแพร่ระบำด แต่ตอนน้ีมีจ�ำหน่ำยใน

มำเลเซยีเปน็รุน่พเิศษส�ำหรบั EURO V ซติเต้

ซึง่เปน็ผู้รับผิดชอบในกำรเปดิตวัรถบรรทกุได้

รวบรวมขอ้เสนอแนะมำกมำยเชน่กัน “ฉนัตอ้ง

บอกว่ำเรำมีควำมสุขเป็นพิเศษเนื่องจำกรถดู

เหมือนจะเป็นรถกลับบ้ำนในตลำดหลำยแห่ง

กับลูกค้ำของเรำ” ตำมที่เขำพูด มีสองด้ำนที่

ท�ำให้รถบรรทุกเป็นผู้ชนะ: เพิ่มประสิทธิภำพ 

TCO และเวลำท�ำงำน และห้องโดยสำรที่

พัฒนำขึ้นใหม่ ห้องโดยสำรส�ำหรับผู้ขับขี่โดย

เฉพำะได้รับควำมคิดเห็นเชิงบวกมำกมำย 

ในมุมมองของกำรผลักดันกำรขับขี่อัตโนมัติ 

กำรพัฒนำห้องโดยสำรใหม่ต้ังแต่เร่ิมต้นถือ

เป็นกำรลงทุนคร้ังใหญ่ที่จ่ำยเงินปันผลใน

ขณะนี้
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หลงัจำกชนะควำมทำ้ทำยดำ้นเชือ้เพลงิหลำย

ครั้ง ระบบขับเคลื่อนและกำรจัดกำรโดยรวม

ของยำนพำหนะก็ได้รับกำรยกยอ่งจำกสื่อ เชน่

เดียวกับจำกผู้ขับขี่และเจ้ำของกลุ่มรถ มีกำร

เน้นเครื่องมอืทีเ่ปน็นวตักรรมใหม ่เชน่ Smart 

Select และปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ที่ประตู กำร

ตัดสินใจไม่ใช้หน้ำจอสัมผัสได้รับกำรกล่ำวถึง

ในเชิงบวกนับไม่ถ้วน “สิ่งที่เรำได้ท�ำคือกำร

ดูพื้นที่กำรท�ำงำนของคนขับรถบรรทุกจริงๆ 

เพื่อตัดสินใจสิ่งเหล่ำน้ี หน้ำจอสัมผัสไม่สม

เหตสุมผลเนื่องจำกคนขบักระดอนมำกกวำ่คน

ขับในรถยนต์เล็กน้อย ดังนั้น กำรใช้งำนหน้ำ

จอสัมผัสจึงใช้ไม่ได้ ในรถบรรทุก” ในระหว่ำง

นี้ ปัญหำที่ได้รับกำรร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข

แลว้ และลกูคำ้ในมำเลเซยีจะไดเ้พลดิเพลนิกับ

รถบรรทกุที่ไดร้บักำรทดสอบอยำ่งครอบคลมุ

โดยปัญหำทั้งหมดได้รับกำรแก้ไขแล้ว “โดย

ธรรมชำติ เมื่อคณุเปดิตัวรถบรรทกุรุน่ใหมห่ลงั

จำกผ่ำนไป 20 ปี จะมีบำงอย่ำงที่ไม่เหมำะ 

เมื่อทรำบแล้ว เรำได้รับฟังควำมคิดเห็นและ

แก้ไขปัญหำเหล่ำนี้แล้ว” ซิตเต กล่ำว

จะสังเกตได้ว่ำ MAN ได้ออกจำกอินเดีย

แล้วและเพิ่งประกำศว่ำแบรนด์จะไม่อยู่กับ

บริษัทสำขำในรัสเซียอีกต่อไป นอกเหนือ

จำกนั้น MAN ยังได้ออกจำกตลำดอื่นๆ และ 

Sitte อธิบำยว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็น

โอกำสที่น่ำเศร้ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมยังเป็น

ค�ำถำมของกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำตลำดจะ

ได้รับบริกำรด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ดี

ที่สุด และลูกค้ำจะไม่ถูกปล่อยให้แขวนไว้กับ

วธีิกำรทีท่ะเยอทะยำนน้อยกวำ่ “ตวัอยำ่งเชน่ 

ในอินเดีย เรำไม่เห็นว่ำจะสำมำรถน�ำเสนอ

โซลูชั่นที่เหมำะสมในระยะยำวได้อย่ำงไร” ใน

เชงิกลยทุธ์ ซติเต้ชีว้ำ่ สิง่ส�ำคญัส�ำหรับแบรนด์

คือต้องโฟกัสและไม่กระจำยควำมพยำยำม

มำกเกินไป เรำไม่สำมำรถอยู่ได้ทุกหนทุกแห่ง 

อย่ำงน้อยก็ในระยะสั้น เมื่อก�ำหนดจุดโฟกัส

ที่เฉพำะเจำะจงแล้ว ควำมพยำยำมควรเต็ม 

100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับควำมสนใจจำก

ส�ำนักงำนใหญ ่ทรพัยำกร ผูค้น และผลติภัณฑ์

ที่อยู่เบื้องหลัง ต้องหำตลำดทดแทนส�ำหรับ

ตลำดรัสเซียเพื่ออุดช่องโหว่น้ัน ซึ่งอำจต้อง

ใช้เวลำสักครู่เนื่องจำกทำงออกน้ันไม่คำดคิด

และรวดเร็ว ซิตเต้ม่ันใจว่ำในที่สุดแบรนด์จะ

พบโอกำสในกำรชดเชยกำรสูญเสียตลำดนี้

ในขณะที่หลำยประเทศก�ำลังเตรียมพร้อม

ส�ำหรับกำรเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้ำ วิธีกำรขับ

เคลื่อนแบบธรรมดำยังคงอยู่ในระยะหนึ่ง ดัง

น้ัน แนวทำงที่ MAN ก�ำลังด�ำเนินกำรคือ

กำรน�ำเสนอตัวเลือกระบบขับเคลื่อนที่หลำก

หลำย โดยสอดคลอ้งกับสภำวะตลำดในแตล่ะ

ประเทศ รถบำงประเภท เช่น รถโดยสำร

ประจ�ำทำงในเมืองน้ันสำมำรถปรับไปใช้รถ

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำได้ง่ำยกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม 

กำรใช้งำนอื่นๆ น้ันไม่เหมำะส�ำหรับกำรเลิก

ใช้ดีเซล Sitte อ้ำงถึงอุปกรณ์ก่อสร้ำงและ

กำรด�ำเนินงำนระยะไกล อย่ำงไรก็ตำม เพื่อ

สะท้อนแนวคิดโดยรวมของ IAA เขำเน้นย้�ำ

ว่ำ MAN ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ 

เพื่อขับเคลื่อนตัวเลือกไฮโดรเจนและเชื้อเพ

ลิงอื่นๆ ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ ข้อเท็จจริงที่ว่ำ

โรงงำน MAN ในเมอืงนูเรมเบร์ิกก�ำลงัด�ำเนิน

กำรขยำยเพื่อผลิตแบตเตอร่ีใช้เองน้ันบ่ง

บอกถึงควำมเชื่อมั่นในเทคโนโลยีน้ี “ส�ำหรับ

ตอนน้ี TCO ไม่ได้ดีขึ้นเมื่อคุณใช้ไฮโดรเจน 

อย่ำงไรก็ตำม ฉันเชื่อว่ำสิ่งน้ีจะเปลี่ยนไป” 

แมว้ำ่ไฮโดรเจนอำจเปน็ทำงเลอืกหน่ึง แตก่ำร

ปรับใช้ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมอำจเป็น

เรื่องยำก เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งก�ำหนด

ทิศทำงส�ำหรับกำรขนส่งทำงถนนด้วยไฟฟ้ำ

แบบแบตเตอรีแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ที่จะเพิ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สองซึ่งมีต้นทุน

เท่ำกันและมีรำคำแพงมำเสริม ในฐำนะที่เป็น

ค�ำถำมของปรัชญำ MAN ได้ตัดสินใจที่จะ

มุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่น้อยกว่ำ แต่เพื่อเสนอ

วิธีแก้ปัญหำที่ดีที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ส�ำหรับ

ตัวเลือกที่เลือก

สิ่งหน่ึงที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไม่ว่ำจะอยู่ใน

ประเทศใด คือ คนขับเป็นทรัพย์สินที่ส�ำคัญ

ที่สุดในกำรขนส่งทำงถนน MAN ตระหนัก

ดีถึงสิ่งน้ีและควำมพยำยำมอย่ำงมีมโนธรรม

มุ่งตรงไปที่กำรท�ำให้รถบรรทุกมีควำมสะดวก

สบำยมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ “สิ่งที่ส�ำคัญ

กว่ำตัวรถคือบริกำรหลังกำรขำย วิธีที่เรำจะ

ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ ใช้ ในกรณีที่เกิดข้อผิด

พลำด” เขำกล่ำว ดังนั้น ควำมพยำยำมผ่ำน 

Trucker’s World โซเชยีลมเีดยี และกิจกรรม 

CSR ในช่วงที่เกิดโรคระบำดจึงมีควำมส�ำคัญ

ยิ่ง อำจเป็นไปได้ว่ำกำรควบคุมรถบรรทุกเป็น 

80 เปอร์เซ็นต์ของงำน แต่เป็นส่วนที่เหลืออยู่

ซึ่งผูกมัดผู้ ใช้กับแบรนด์อย่ำงแท้จริง ดังน้ัน 

ค�ำวำ่ “กำรขำย” ส�ำหรบั MAN จึงครอบคลมุ

ทุกอย่ำงนอกเหนือไปจำกกำรผลิต “ถ้ำคุณมี

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ ตัวเลขก็จะมำโดย

อัตโนมัติ เมื่อคุณผลักดันเพียงตัวเลข คุณจะ

ไม่สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนในระยะยำว”

ในฐำนะส่วนหนึ่งของ Traton Group MAN 

สำมำรถเขำ้ถึงสว่นประกอบทีม่ีให้ส�ำหรบัสำม

แบรนด์ภำยใต้ร่มของ Volkswagen ด้วย

ต้นทุนกำรพัฒนำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ น่ีเป็น

เส้นทำงที่เป็นไปได้และคำดว่ำจะใช้ อย่ำงไร

ก็ตำม อำจมีอันตรำยที่แบรนด์อำจสูญเสีย

ทิศทำงและมีควำมคล้ำยคลึงกับพี่น้องภำยใต้

กำรถือครองเดียวกันมำกเกินไป Sitte ยืนยัน

อกีคร้ังวำ่จะไมเ่ปน็เชน่น้ันกับ MAN เนื่องจำก

เทคโนโลยีภำยใต้ประทุนเป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของระบบนิเวศของแบรนด์ทั้งหมด “เรำ

ต้องจ�ำไว้ว่ำกำรพัฒนำที่แบ่งปันน้ันไม่ใช่กำร

เผชิญหน้ำลูกค้ำ ตัวอย่ำงเช่น มันไม่สมเหตุ

สมผลเลยที่จะพัฒนำเทคโนโลยี EURO VII 

ซ้�ำสำม” ยึดม่ันในค�ำม่ันสัญญำของแบรนด์ 

MAN พร้อมที่จะคงควำมเป็นของแท้ด้วยจุด

แข็งและจุดอ่อน ภำยในกลุ่มแบรนด์ทั้งสำม

แบรนด์มีควำมแตกต่ำงกันในแง่ที่ว่ำแต่ละ

แบรนด์มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่ำงกัน 

และแตล่ะแบรนดก็์มลีกูคำ้เปน็ของตนเอง เมื่อ

พูดถึง TGX รุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นรถบรรทุกคัน

โปรดของ Sitte อย่ำงหลงใหล เขำเปิดเผยว่ำ

เขำเป็นคนขับรถบรรทุกตัวจริงที่ออกไปเที่ยว

เล่นในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ เงื่อนไขที่เขำ

หยิบยื่นให้เข้ำร่วม MAN คือกำรสนับสนุนใบ

อนุญำตขับรถบรรทุก

The MAN on Our Shores: 

คลัสเตอร์ ออสตรัลเอเชีย 

ดว้ยกำรปรับโครงสรำ้งธุรกิจระหวำ่งประเทศ

ของ MAN เมื่อเร็ว ๆ นี้ ท�ำให้มำเลเซียตก

อยู่ภำยใต้กำรดูแลของบริษัทย่อย MAN 

Truck & Bus SE ในเกำหลี MAN Truck 

& Bus Korea Ltd. หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำร

คือ Mr Thomas Hemmerich ซึ่งเป็นผู้ ให้

ขอ้มลูเชงิลกึเฉพำะเก่ียวกับควำมคดิเบือ้งหลงั

ธุรกิจและแผนส�ำหรับอนำคตของแบรนด์ใน

ภูมิภำค Cluster AustralAsia เป็นส่วนหนึ่ง

ของ Sales Area International ซึ่งเป็นทุก

อย่ำงที่อยู่นอกยุโรป ส่วนภูมิภำคอื่นๆ ได้แก่ 

เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรีย และ

ภูมิภำคยุโรปซึ่งเป็นประเทศอื่นๆ รอบสำม

ประเทศที่พูดภำษำเยอรมันเป็นรูปเกือกม้ำ 

เนื่องจำกภูมิภำคระหว่ำงประเทศเป็นตลำด

ขนำดใหญ่ส�ำหรับ MAN จึงได้มีกำรด�ำเนิน

กำรแยกย่อยเพิ่มเติมออกเป็นคลัสเตอร์ 

คลัสเตอร์ดังกล่ำวคือรัสเซีย อีกคลัสเตอร์
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ในตะวันออกกลำง แอฟริกำ และอเมริกำใต้ 

จีนเป็นตัวแทนของคลัสเตอร์ที่มีคลัสเตอร์ 

AustralAsia ซึ่งอธิบำยถึงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ภำยในแต่ละคลัสเตอร์ หนึ่งประเทศ

จะถูกก�ำหนดให้เป็นประเทศน�ำ ประเทศผู้น�ำ

ดังกลำ่วจะเปน็ประเทศทีม่กีำรพฒันำมำกทีส่ดุ

ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งในมุม

มองของ MAN

ส�ำนักงำนในเกำหลมีทีัง้หมด 13 แห่ง ประเทศ

ซึง่เป็นตลำดที ่MAN ระบวุ่ำมกีำรพฒันำมำก

ที่สุด ทั้งสองส�ำนักงำนในเกำหลีและมำเลเซีย

มีส�ำนักงำน MAN เป็นเจ้ำของโดยสมบูรณ์ 

โดยประเทศที่เหลือให้บริกำรผ่ำนผู ้น�ำเข้ำ 

คลสัเตอร์ได้รบักำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำร

ควบคุมและ KPI Hemmerich กล่ำวว่ำกำร

รำยงำนจะท�ำผ่ำนรำยงำนหน้ำเดียวที่มีรำย

ละเอียดกำรเบี่ยงเบนจำกแผนในทิศทำงใด

ทิศทำงหน่ึง วิธีกำรคลัสเตอร์ช่วยให้สำมำรถ

ปรับปริมำณกำรผลิตได้ ตัวอย่ำงเช่น หำก

ตลำดหน่ึงมีประสิทธิภำพเกินควำมคำดหมำย

ในขณะที่อีกตลำดหน่ึงมีประสิทธิภำพต�่ำกว่ำ 

ควำมจุสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้และควำมจุ

โดยรวมส�ำหรับคลัสเตอร์ยังคงเหมือนเดิม 

นอกจำกเกำหลีแล้ว ตลำดที่ใหญ่ที่สุดคือ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมำเลเซีย ตลำด

อินโดนีเซียถูกมองว่ำเป็นตลำดที่มีศักยภำพ

สูง อย่ำงไรก็ตำม MAN อยู่ระหว่ำงกำร

ปรับเปลี่ยนผู้น�ำเข้ำและปรับ TG3 ให้เข้ำกับ

สภำวะตลำดในประเทศเพือ่ให้สำมำรถแข่งขนั

ในประเทศได้

นอกจำกฮำร์ดแวร์ รถบรรทุกแล้ว MAN ยัง

เสนอโซลูชันดิจิทัลเพื่อช่วยเหลือผู้ควบคุม

กองยำนพำหนะและคนขับอีกด้วย ระบบ

เทเลเมตกิสข์อง MAN เปน็ทีรู่จั้กในชื่อ “RIO” 

มฟีงัก์ชนัอจัฉรยิะ เชน่ ระบบควบคมุควำมเรว็

คงที่แบบปรับได้ แม้ว่ำจะเปิดตัวเมื่อห้ำปีที่

แล้ว แต่ระบบ RIO ก็ไม่ได้อยู่ในจุดสนใจใน

มำเลเซีย ด้วย RIO สุขภำพของยำนพำหนะ

จะถูกสื่อสำรไปยังเวิร์กช็อปของ MAN และ

สำมำรถด�ำเนินกำรบ�ำรุงรักษำเชิงคำดกำรณ์

ได้ เรื่องน้ีกลำยเป็นหัวข้อในท้องถ่ินมำกขึ้น

เรื่อยๆ เน่ืองจำกแนวคิดเร่ือง TCO หรือ 

Total Cost of Ownership ก�ำลงักลำยเปน็วธีิ

กำรวัดควำมส�ำเร็จของกองเรืออย่ำงรวดเร็ว 

MAN ตัดสินใจมำนำนแล้วว่ำรถบรรทุกทุก

คนัทีอ่อกจำกกำรผลติจะตอ้งตดิตัง้กลอ่ง RIO 

อย่ำงไรก็ตำม ขณะน้ีมีปัญหำในกำรจัดส่งที่

ร้ำยแรงซึ่งเป็นผลมำจำกกำรหยุดชะงักของ

ห่วงโซอ่ปุทำน ปญัหำน้ี ไดร้บกวนอตุสำหกรรม

มำระยะหน่ึงแล้ว “ไม่มีประโยชน์ที่จะเปิด

ใช้งำนสิ่งน้ีหำกรถบรรทุกทุกคันไม่ได้ติดต้ัง

ระบบนี้ และในขณะนี้เรำก�ำลังด�ำเนินกำรต่อ

ไป ทันทีที่เรำเอำชนะปัญหำห่วงโซ่อุปทำน

ได้ เรำจะเดินหน้ำต่อไปและกดปุ่มในเรื่องน้ี” 

เฮมเมอริชกล่ำว

ภำยในคลัสเตอร ์ มีกำรด�ำเนินกำรตำม

แนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด ภำยใต้สัญลักษณ์ 

#Simply No 1 MAN ก�ำลงัระบอุงค์ประกอบ

หลักของควำมส�ำเร็จในแต่ละประเทศเพื่อส่ง

ต่อไปยังองค์ประกอบอื่นๆ ในคลัสเตอร์ 

แนวทำงปฏิบตัทิีด่ทีีส่ดุเหล่ำน้ีจ�ำนวนมำกได้รบั

กำรระบุในเกำหลี ซึ่งเป็นตลำดที่มีกำรพัฒนำ

มำกทีส่ดุตำมทีร่ะบไุว้ และถือเป็นตลำดชัน้น�ำ

ในบรรดำ 13 ประเทศ อย่ำงไรก็ตำม นี่ไม่ได้

หมำยควำมว่ำเฉพำะในเกำหลีเท่ำน้ันที่จะมี

กำรระบุแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุดดังกล ่ำว 

มำเลเซียมีบทบำทส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

พฒันำกำรใช้งำนเฉพำะในอตุสำหกรรมน�ำ้มนั

และก๊ำซ ประโยชน์ของกำรรวมกลุ่มในหลำย

ประเทศคอืคลสัเตอร์สำมำรถรวบรวมสิง่ทีค้่น

พบและน�ำเสนอต่อส�ำนักงำนใหญ่เพื่อด�ำเนิน

กำรต่อไป มำเลเซียยังเป็นตลำดที่แข็งแกร่ง 

เนื่องจำก MAN มีโรงงำน CKD ในกำรย้ำย

ครั้งล่ำสุด Hub for MAN ในภูมิภำคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ได้ย้ำยส�ำนักงำนจำกไทยไป

ยงัมำเลเซยี โดยมกีำรย้ำยพนักงำนทัง้หมดไป

ที่นั่น

ผลตอบรับจำกตลำดคือ MAN ควรน�ำเสนอ

รถบรรทุกขนำดเล็กกว่ำ เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรในกำรส่งมอบระยะสุดท้ำย อย่ำงไร

ก็ตำม ทีน่ี่ MAN ตกเปน็เหยื่อของควำมส�ำเรจ็

ของตัวเอง รู้จักกันในชื่อ TGE รถตู้ที่พัฒนำ

และท�ำกำรตลำดร่วมกันโดย Volkswagen 

และ MAN ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกจำก

ลูกค้ำชำวยุโรป โรงงำนสั่งท�ำพิเศษของโฟล์ค

สวำเกนได้จัดต้ังและด�ำเนินกำรผลิตรถคันน้ี 

“แน่นอนวำ่สงิคโปร ์มำเลเซยี และเกำหลเีปน็

ตลำดที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับรถรุ่นนี้” อย่ำงไร

ก็ตำม เนื่องจำกยำนยนต์ได้รับกำรตอบรับ

อย่ำงล้นหลำม ก�ำลังกำรผลิตทั้งหมดจึงถูก

จัดสรรให้กับตลำดยุโรป โดยไม่เหลือช่อง

ว่ำงส�ำหรับกลุ่มระหว่ำงประเทศ ไม่สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำร 30,000 คันในยุโรป

มำกกว่ำก�ำลังกำรผลิตตำมแผน 20,000 คัน

ของรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลของ TGE มีรถตู้รุ่น

ไฟฟ้ำให้เลือกใช้งำนและมีแรงดึงที่แรงพอๆ 

กัน จำกข้อมูลของ Hemmerich มันไม่มี

ประโยชน์ที่จะรวมหน่วยแต่ละหน่วยเข้ำกับ

คลัสเตอร์ เป้ำหมำยคือกำรเปิดตัวอย่ำงเต็ม

รูปแบบในเวลำที่เหมำะสมแทน ในบริบทน้ี 

เฮมเมอริชคำดกำรณ์ว่ำสิงคโปร์จะมีแนวโน้ม
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มำกที่สุดที่จะปรับกำรเคลื่อนย้ำยด้วยไฟฟ้ำ

ในวงกว้ำงเป็นอันดับแรก ควำมต้องกำรที่

เพิ่มขึ้นคือรถเมล์ 300 คัน ทั้งหมดเป็นไฟฟ้ำ

และท่ำเรือของรถบรรทุกไฟฟ้ำ “เรำมองเห็น

ศักยภำพซึ่งก่อนหน้ำน้ีเรำอำจให้บริกำรได้

ไม่เต็มที่”

เมือ่พดูถึงกระแสควำมนิยมของกำรสญัจรด้วย

ไฟฟ้ำ เฮมเมอริชย�้ำว่ำกลยุทธ์ของบริษัทคือ

กำรมุ ่งเน้นไปที่รถโดยสำรประจ�ำทำงและ

กำรกระจำยไมล์สุดท้ำย “เรำเพิ่งเปิดตัว e 

MAN ซึ่งเป็นกำรบอกตลำดว่ำเรำพร้อมแล้ว

ที่จะให้บริกำรแก่ตลำดกลุ่มน้ี อย่ำงไรก็ตำม 

เรำจะด�ำเนนิกำรเปิดตัวเต็มรูปแบบเมื่อมีกำร

ชำร์จขนำดใหญ่ แน่นอนว่ำจุดสนใจของเรำคอื

ยุโรปเป็นอันดับแรก” เขำอธิบำย ในยุโรป 

กฎหมำยก�ำหนดว่ำในปี 2568 ฟลีทรถต้อง

ประกอบด้วยยำนพำหนะไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 25 

เปอร์เซ็นต์ มีเสียงกังขำว่ำ TCO เชิงบวกโดย

ใช้เคร่ืองยนต์ไฟฟ้ำสำมำรถท�ำได้ในบำง

ประเทศที่มีภำรกิจหลักในกำรเดินทำงระยะ

ไกล เช่น ออสเตรเลีย โดดเด่นในกลุ่มน้ีคือ

เกำหลี เน่ืองจำกมีควำมต้องกำรเทคโนโลยี

ล ่ำสุด เคร่ืองยนต์ขนำดใหญ่ที่สุด และ

คุณลักษณะด้ำนควำมปลอดภัยเต็มรูปแบบที่

เป็นไปได้ “ในเกำหลี รถบรรทุกได้รับกำร

ก�ำหนดสเปกที่ดีที่สุด ซึ่งท�ำให้ใกล้เคียงกับ

ยุโรปมำกที่สุด นอกจำกน้ียังเป็นหน่ึงในสิ่งที่

ยำกทีส่ดุเน่ืองจำกมเีจ้ำของเป็นคนขบัเท่ำน้ัน” 

ซึง่หมำยควำมว่ำรถบรรทกุทกุคนัเป็นรถแต่ละ

คัน และกำรหยุดท�ำงำนหมำยควำมว ่ำ

ครอบครัวหนึ่งจะไม่ได้รับรำยได้

รถบรรทุกเป็นหน่วยส่วนบุคคลและกำรหยุด

ท�ำงำนหมำยควำมว่ำครอบครัวไม่ได้รับเงิน 

รถบรรทุกเป็นสินทรัพย์ที่มีรำคำแพงไม่ว่ำจะ

ขำยที่ ไหนก็ตำม น่ีเป็นประเด็นที่เฮมเมอริ

ชก�ำลังขบคิดอย่ำงหนัก “มีวิธีลดต้นทุนของ

รถบรรทุกทั้งหมดที่ขำยโดย OEM อย่ำงมำก 

อำจฟังดูง่ำย แต่กำรน�ำไปใช้น้ันยำก เรำ

จ�ำเป็นต้องก�ำจัดพวงมำลัยที่อยู่คนละด้ำน

ของห้องโดยสำร!” กำรปรับมำตรฐำนพวง

มำลัยและเทคโนโลยีเครื่องยนต์จำก EURO 

II เป็น EURO VI จะแสดงถึงศักยภำพในกำร

ประหยัดอย่ำงมำก ท้ำยที่สุดแล้ว ช่วงของรูป

แบบตำ่งๆ จะเพิม่ต้นทนุ ซึง่ผู้ ใชป้ลำยทำงตอ้ง

รับภำระเอง แม้ว่ำ MAN จะเปิดตัว e MAN 

แต่ Hemmerich ก็ขำดกำรพูดคุยอย่ำงต่อ

เนื่องเก่ียวกับรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 

“เครื่องยนต์ดีเซลของเรำกลำยเป็นระบบขับ

เคลื่อนที่มีประสิทธิภำพสูงและทรงพลัง เรำ

จะยังคงเห็นพวกเขำอีกระยะหน่ึง และเรำ

ไม่ควรลืมพวกเขำ เน่ืองจำกพวกเขำเสนอ 

TCO ที่ดีกว่ำในขณะน้ี” ต้องบอกว่ำ Hem-

merich ยอมรับว่ำอนำคตคือไฟฟ้ำ แม้ว่ำจะ

ยังมีอุปสรรคมำกมำยที่ต้องเอำชนะ

มุมมองจำกภำยในสู่ภำยนอกด้วย MAN 

OptiView 

หน่ึงในกำรเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดใน

ช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำคือกำรเปลี่ยนกระจกเป็น

กล้อง ระบบเปลี่ยนกระจกแบบดิจิทัลที่มีใน

รถบรรทุกของ MAN ไม่เพียงแต่น�ำเสนอวิธี

ที่สะดวกสบำยในกำรมองเห็นบริเวณรอบๆ 

ตัวรถเท่ำน้ัน แต่ยังให้ขอบเขตกำรมองเห็น

ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

MAN OptiView ผู้ขับขี่จะสำมำรถมองเห็น

สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ รถบรรทุกได้มำกขึ้น ซ่ึง

ติดตั้งอยู่ภำยในห้องโดยสำร ระบบน้ียังช่วย

ลดควำมเครียดของผู้ขับขี่เน่ืองจำกไม่ต้อง

หันศีรษะไปไกลเพื่อดูด้ำนหลัง โดยพื้นฐำน

แล้ว กระจกจะเลื่อนเข้ำไปด้ำนในประมำณ 

30 ซม. ซึ่งถือว่ำอยู่ในระยะกำรมองเห็นของ

ผู้ขบัขีอ่ยำ่งง่ำยดำย OptiView by MAN รุ่น

ล่ำสุดน�ำเสนอมุมมองด้ำนหลังที่ต่อเข้ำด้วย

กันจำกอินพุตของกล้องไม่น้อยกว่ำสี่ตัว ซึ่ง

หมำยควำมว่ำผู้ขับขี่จะมองเห็นบริเวณรอบๆ 

รถบรรทุกได้มำกขึ้น นอกจำกน้ี ระบบยังมี

แนวทำงที่ระบุควำมยำวของรถบรรทุกและ

ส่วนท้ำยของรถพ่วง ซึ่งท�ำให้กำรบังคับเลี้ยว

ท�ำได้ง่ำยขึ้น เมื่อขับรถ ระบบจะสลับระหว่ำง

มุมมองใกล้และไกลโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับ

ควำมเร็ว เมื่อขับเร็วขึ้น จ�ำเป็นต้องมองให้

ไกลขึ้น และ OptiView น�ำเสนอคุณสมบัติ

น้ีเพื่อให้ผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ดีขึ้นว่ำเกิด

อะไรขึ้นข้ำงหลังเขำ น่ีเป็นข้อดีกว่ำกระจก

กระจกที่ให้มุมมองเดียวเท่ำน้ัน กำรทดสอบ

ระบบในเวลำกลำงวันที่มีแสงสว่ำงจะสังเกต

เห็นว่ำภำพมีควำมคมชัดและชัดเจนโดยไม่มี

แสงสะท้อนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือกระจก

กระจกอีกประกำรหนึ่ง ในช่วงกลำงคืน ระบบ

สำมำรถปรับปรุงภำพได้ จึงมีควำมเหนือกว่ำ

กระจกทั่วไปอีกครั้ง

นอกจำกขอ้ไดเ้ปรยีบที่ไดร้บัจำกกำรเปน็ระบบ

บูรณำกำรที่ปรับอัตโนมัติตำมสภำพแวดล้อม

แล้ว OptiView ยังช่วยลดแรงต้ำนลม ซึ่งส่ง

ผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ค�ำถำมหน่ึงที่เกิดขึ้นทุกคร้ังที่มีกำรน�ำระบบ

ดังกล่ำวมำใช้คือเหตุกำรณ์ที่ ไม่น่ำจะเป็นไป

ไดท้ีก่ลอ้งจะลม้เหลว ในแง่ของขอ้ก�ำหนดทำง

กฎหมำย ไม่มีควำมแตกต่ำง: หำกรถบรรทุก

ไม่มีกระจกที่ใช้งำนได้ ก็ไม่ควรขับ 

รถบรรทุกคือบ้ำนของคนขับเมื่อออกท�ำงำน 

เมื่อใดก็ตำมที่พูดคุยกับตัวแทน MAN โฟกัส

จะเหมือนกันเสมอ: คนขับเป็นองค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญที่สุด และยำนพำหนะได้ รับกำร

ออกแบบโดยค�ำนึงถึงคนขับรถบรรทุก สิ่งน้ี

สำมำรถสัมผัสได้ทันทีที่เข้ำสู่ TGX รุ่นล่ำสุด 

(ซึง่ทำสทีองส�ำหรับกำรเปดิตวัเปน็สพีเิศษเพื่อ

แสดงถึงกำรท�ำซ้�ำล่ำสุด แม้ว่ำจะมีตัวเลือกสี 

แต่แทบจะไม่เคยสั่งเลย)

กำรเปิดและปิดประตูบ่งบอกถึงคุณภำพกำร

สร้ำงและแนวทำงกำรออกแบบของรถอยู่

แล้ว ประตูปิดลงพร้อมกับเสียงที่ดังกระห่ึม

ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้ว่ำมีกำรคิดมำกมำยที่

ประกอบขึน้ในรปูแบบของชอ่งใสข่อง อปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และที่ส�ำคัญที่สุดคือกำร

ลดเสียงรบกวน ต้องขอบคุณกำรออกแบบ

คุณภำพสูงที่ท�ำให้ภำยในห้องโดยสำรเงียบ

มำกจนสำมำรถบ่นกับนักบินร่วมได้ เมื่อ

พิจำรณำว่ำคนขับรถบรรทุกชำวยุโรปมัก

จะต้องอยู่บนถนนตลอดทั้งสัปดำห์หรือนำน

กว่ำน้ัน สิ่งน้ีจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำร

ปกป้องกำรได้ยินของผู้ขับขี่ ภำยในห้อง

โดยสำรยงัเน้นควำมสะดวกสบำย มพีืน้ทีก่วำ้ง

ขวำงและไม่มีสิ่งกีดขวำงใดๆ สำมำรถเดินได้

อย่ำงอิสระระหว่ำงที่น่ังคนขับและผู้ โดยสำร

โดยต้ังตัวตรงจนสุด ที่นอนมีควำมหนำที่สุด

ที่สำมำรถพบได้ ในรถบรรทุกทุกคันจนถึง

ปจัจุบนั และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก เชน่ ตูเ้ยน็

ในตัวและแผงควบคุมข้ำงเตียงท�ำให้สำมำรถ

พักผ่อนได้ เรำจะสังเกตเห็นตะขอภำยในห้อง

โดยสำรซึง่ใชส้�ำหรบัเปลญวนทีส่ำมำรถแขวน

ในห้องโดยสำรได ้ยกระดบัควำมสะดวกสบำย

ยิง่ขึน้ไปอกี MAN ก�ำลงัวำงแผนทีจ่ะน�ำเสนอ

รุ่นที่ไม่มีตู้ที่มีไมโครเวฟ เครื่องชงกำแฟ และ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ แทนที่เตียงสอง

ชั้นที่สอง สิ่งน้ี ได้รับแรงบันดำลใจจำกข้อ

เท็จจริงที่ว่ำคนขับรถบรรทุกชำวยุโรปส่วน

ใหญ่ขับรถคนเดียว ดังน้ัน จึงไม่จ�ำเป็นต้อง

ใช้เตียงที่สอง
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โรงโม่ต้องการวัตถุดิบ 
รถบรรทุกเป็นหน่วย
งานป้อนวัตถุดิบสู่
กระบวนการผลิตที่
ส�าคัญเพื่อท�าให้เกิด
สินค้าจ�าหน่ายให้กับ
ลูกค้า ส�าหรับสหศิลาฯ 
ที่เน้นเรื่องเครื่องมือ
ในการท�างาน ต้องมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
เมื่อจะลงทุนจึงต้องมอง
สินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการในการใช้งาน
ที่สุด ศึกษาอย่างละเอียด 
และค�าตอบที่ได้คือ
รถบรรทุก UD Trucks

Hevy Duty Truck
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สหศิลาเพ่ิมพูล จำากัด
SILAPERMPOOL
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อำกำศแปรปรวน เข้ำสู่ฤดูหนำวแล้วฝนยังไม่ยอมจำกไปง่ำยๆ 

เรำมีนัดหมำยกับทำงผู้บริหำรบริษัทสหศิลำเพิ่มพูล เพื่อสนทนำ

เกี่ยวกับงำนของสหศิลำฯ และรถ UD Trucks ของสหศิลำฯ

สระบุรีถือเป็นแหล่งหินที่ส�ำคัญของประเทศไทย มีเหมืองและ

โรงโม่หินตั้งอยู่ในพื้นที่มำกถึง 60 เหมือง นับได้ว่ำมำกที่สุดใน

ประเทศไทย

คุณพัฐจักร ปิดกวงษ์ Managing Director ของสหศิลำฯ เล่ำ

ถึงกิจกำรของสหศลิำฯ ให้ฟงั พร้อมๆ กับเรื่องเก่ียวกับระบบกำร

ท�ำงำน กำรบริหำรงำน และที่ส�ำคัญคือเรื่องของรถบรรทุก หนึ่ง

ในเครื่องมือกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญให้ฟัง

ธุรกิจเหมืองหินน้ีเร่ิมต้นมำตั้งแต่ยุคสมัยของพ่อแม่ ส่งต่อผ่ำน

มำสู่รุ่นลูก กิจกำรยังด�ำเนินไปต่อเนื่องอย่ำงมั่นคง เพียงแต่ว่ำ

รูปแบบกำรด�ำเนินกำร กำรบริหำรเมื่ออยู่ในมือของรุ่นลูก โดย

สหศิลำฯ ปัจจุบันด�ำเนินกำรดูแลโดย คุณพัฐจักร และพี่สำว ขับ

เคลื่อนด้วยพนักงำนร่วมเจ็ดสิบกว่ำคน คิดใหม่ท�ำใหม่แตกต่ำง

ไปจำกยุคของพ่อแม่

ธุรกิจเหมืองที่อยู่ในกำรบริหำรจัดกำรของคุณพัฐจักรและพี่สำว

ในช่วงสี่ห้ำปีที่ผ่ำนมำน้ี ได้ปรับระบบกำรท�ำงำนไปหลำยอย่ำง 

ซึง่คณุพฐัจักรกลำ่ววำ่ตอนน้ีเปน็ชว่งเวลำทีเ่หมำะสมในกำรปรบั

ระบบกำรผลิตหลำยอย่ำง เหตุผลส�ำคัญข้อหนึ่งคือเทคโนโลยีมี

รำคำถูกลง และเมื่อน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ในระบบกำรผลิตสิ่ง

ที่ตำมมำคือคนท�ำงำนสบำยขึ้นกระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น 

สระบุรีคือแหล่งหินชั้นดี หินที่สกัดขึ้นมำแต่ละเหมืองมีคุณภำพ

ที่แตกต่ำงกันไป หินเมื่อสกัดได้จำกก้นหลุมด้ำนล่ำงต้องล�ำเรียง

มำสู่โรงโม่เพื่อสกัดเอำส่วนที่จะขำยสู่ท้องตลำดออก สิ่งที่น�ำพำ

วัตถุดิบจำกหลุมเหมืองป้อนให้กับโรงโม่คือรถบรรทุก

ก่อนจะมุ่งไปที่รถบรรทุก เรำถำมว่ำสหศิลำฯ พัฒนำทรัพยำกร

บุคคลอย่ำงไร ค�ำตอบคือในองค์กรสหศิลำฯ สื่อสำรพูดคุยกัน

สม�ำ่เสมอ จัดอบรมให้ควำมรู้อยูต่ลอด ส�ำคญัทีส่ดุคอืกำรสือ่สำร

ระหว่ำงทมีงำนด้วยกัน ผู้บรหิำรของสหศลิำฯ ลกูน้องสำมำรถเข้ำ

ถึงได้ มปัีญหำอะไรบอกกล่ำวได้ กำรสือ่สำรในสหศลิำฯ เป็นกำร

สื่อสำรสองทำง

คุณพัฐจักรเปิดเผยว่ำสมัยเด็กช่วงตอนเรียนมัธยมต้นไม่ได้เป็น

เด็กเรียนเก่งอะไรเลย เข้ำข่ำยมีปัญหำเรื่องเรียน แต่พอหมุนไป

เจอสิ่งที่ชอบเทำ่น้ัน เรียกว่ำคลิ๊กเลย น่ันคือกำรหักเหจำกสำย

สำมัญไปสู่สำยช่ำง โดยเข้ำเรียนช่ำงยนต์ที่วิทยำลัยเทคนิคดอน

บอสโก และจบปริญำตรีวิศวกรรม ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ พอมำเจอสิง่ทีช่อบ คณุพฐัจักรกล่ำว

ว่ำมีควำมสุข เหมือนติดปีกเลย

ด้วยเหตุน้ีเมื่อฟังแนวควำมคิดเรื่องกำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
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ผลติของเหมอืงและโรงโมข่องสหศลิำฯ จงึไมแ่ปลกใจทีม่กีำรวำง

รปูแบบกำรท�ำงำนเพื่อทีจ่ะมุง่ไปสูร่ะบบกำรผลติทีม่ปีระสทิธิภำพ 

มุง่เน้นทีจ่ะใชค้นให้น้อยทีส่ดุ ให้คนท�ำงำนสบำยมำกทีส่ดุ โดนน�ำ

เครื่องมือ เทคโนโลยีและเครื่องจักร เข้ำมำใช้ ในระบบ

เมื่อถำมว่ำงำนเหมือง โรงโม่ มีปัญหำต้องให้จัดกำรเยอะไหม 

ส�ำหรับกระบวนกำรผลิต “มำก มีทุกวัน” คุณพัฐจักรกล่ำวพร้อม

กับหัวเรำะ แน่นอนว่ำปัญหำเป็นเรื่องธรรมดำสำมัญ เมื่อเกิด

ปัญหำก็แก้ ที่ส�ำคัญไม่ใช่สักแต่ว่ำแก้ไปโดยไม่รู้ว่ำปัญหำนั้นเกิด

ขึน้จำกอะไร ถ้ำท�ำแบบน้ันเดีย๋วสิง่เดมิก็เกิดขึน้อกี กำรแก้ปญัหำ

นั้นต้องอยู่บนหลักส�ำคัญคือ คิด วิเคำะห์ แยกแยะ ว่ำอะไรท�ำให้

ปัญหำเกิด และกำรแก้ต้องแก้ที่อะไร กำรแก้ปัญหำต้องแก้ที่ต้น

เหตุของปัญหำ

คุณพัฐจักรกล่ำวว่ำวิธีคิดของรุ่นพ่อแม่อำจจะถูก แต่กับยุคสมัย

ปัจจุบันไม่สำมำรถน�ำมำใช้ได้ เพรำะสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน

ท�ำธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้ว ทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยี “ตัวเรำเอง

ท�ำงำน ต้องอัพเดทตัวเองอยู่ตลอดเวลำ เรำไปดูงำนที่สเกลเขำ

ใหญก่วำ่เรำ ยอ่สว่นเอำสิง่ทีด่มีำใชกั้บเรำ เลอืกเครื่องจักรต่ำงๆ 

ให้เหมำะสมกับเรำ” คุณพัฐจักรกล่ำว

โรงโม่ต้องกำรวัตถุดิบ รถบรรทุกเป็นหน่วยงำนป้อนวัตถุดิบสู่

คุณพัฐจักร ปิดกวงษ์ 
Managing Director
สหศิลาเพิ่มพูล
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กระบวนกำรผลติทีส่�ำคญัเพื่อท�ำให้เกิดสนิคำ้จ�ำหน่ำยให้กับลกูคำ้ 

ส�ำหรับสหศลิำฯ ทีเ่น้นเรื่องเครื่องมอืในกำรท�ำงำน ตอ้งมคีณุภำพ

และประสิทธิภำพ เมื่อจะลงทุนจึงมองหำสินค้ำที่ตรงกับควำม

ต้องกำรในกำรใช้งำนที่สุด ศึกษำอย่ำงละเอียด และค�ำตอบที่

ได้คือรถบรรทุก UD Trucks

“แรงบิดสูงในรอบตำ่�” 

ส�ำหรับสหศิลำฯ รถที่ถูกน�ำมำใช้งำนน้ันต้องเผชิญหน้ำกับงำน

หนัก เส้นทำงขนส่ง 100% อยู่ในเหมือง คุณพัฐจักรบอกว่ำเมื่อ

มองดูตัวเลือกที่มีอยู่ในตลำด UD Trucks ตอบโจทย์งำนเหมือง

ทีส่ดุ “เรำเลอืกรถ เรำเขำ้ใจบริบทของเรำ เขำ้ใจรถทีน่�ำมำใชง้ำน 

ต้องมีอะไร ควรจะต้องโฟกัสอะไรในกำรเลือกรถ”

ส�ำหรับสหศิลำฯ คือเคร่ืองยนต์ของรถต้องให้แรงบิดสูงในรอบ

ต�่ำ ช่วงล่ำงสำมำรถบรรทุก Over Load ได้ดี (ทนนำน) ซึ่งรถ

บรรทุก UD Trucks มีจุดนี้ครบถ้วน ที่ส�ำคัญนอกเหนือไปจำก

น้ันคือผู้ซื้ออย่ำงสหศิลำฯ สำมำรถเลือกออปชั่นของรถเพิ่มเติม

ให้ตรงกับควำมต้องกำร โดยผลิตออกมำจำกโรงงำนของ UD 

Trucks เลย เช่น สำมำรถเลือกต�ำแหน่งที่ท่อไอเสียจะออกได้ 

เกียร์เป็นแบบไหน (สหศิลำฯ เลือกระบบเกียร์ออโต้ เพื่อให้คน

ขับท�ำงำนได้อย่ำงสบำย ไม่เหน่ือยล้ำ) ช่วงล่ำงเป็นแบบไหน 

สำมำรถเลือกได้กับทำง UD Trucks ซึ่งดีมำกเพรำะกับแบรนด์

อื่นไม่สำมำรถท�ำได้

ค�ำสั่งซื้อทั้งหมดสิบคัน ตอนน้ีส่งมอบแล้วห้ำคัน ไม่เพียงแต่ตัว

รถที่เลือกออปชั่นแบบจัดเต็ม ตัวถังยังใช้ของที่มีคุณภำพสูงสุด

เช่นกัน กระบะท้ำยต่อกับ Steelmer ส�ำหรับใช้ในงำนเหมือง

โดยเฉพำะ ใช้เหล็กชั้นดี (HARDOX) ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวมี

ควำมทนทำนสูง น�้ำหนักเบำ ระบบฝำท้ำยท�ำงำนด้วยกลไก 

(mechanism) เปิดมำกน้อยตำมระนำบกำรยกกระบะท้ำย ระบบ

ไฮดรอลิกในกำรยกกระบะใช้แบบเสำวิทยุของไฮวำ (Hyva) 

ระบบตัวถังชั้นดีเมื่อวำงอยู่บนแชสซีส์ของ UD Trucks โฉมใหม่

บอกได้ค�ำเดียวเลยว่ำสวยงำมดุดันมำก (ในมุมมอของ Asian 

Trucker)

สัญญ�บริก�ร มีข้อดีสำ�หรับสหศิล�ฯ ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร

ต้นทุนได้อย่�งชัดเจน

นอกจำกกำรเติมชุด Auto Kit เพิ่มเข้ำไปในรถ (ชุดอัดจำรบี

อัตโนมัติ) เพื่อให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพ ลดภำระที่ไม่จ�ำเป็น

ของคนขับ คุณพัฐจักรยังซื้อสัญญำบริกำรในกำรบ�ำรุงรักษำ

รถด้วย ซึ่งเรื่องน้ีคุณพัฐจักรบอกว่ำ เป็นข้อดีส�ำหรับสหศิลำฯ 

สำมำรถบริหำรจัดกำรเรื่องต้นทุนได้ชัดเจนตั้งแต่ต้น จะได้เอำ

เวลำเอำพลงัควำมคดิไปใส่ใจกับเรื่องอื่นได ้ให้ผู้เชีย่วชำญจัดกำร

เรื่องบ�ำรงุรกัษำไปเลย แตค่ณุพฐัจักรกลำ่ววำ่รูปแบบกำรท�ำงำน

ในส่วนของงำนบริกำรก็คุยกันละเอียดระหว่ำงสหศิลำฯ กับ UD 

Trucks ในฐำนะคู่ค้ำ พันธมิตรต่อกัน ปรับให้เข้ำกับสหศิลำฯ 

ยืดหยุ่นต่อกันสำมำรถพูดคุยเจรจำกันได้ ซึ่งนับว่ำดีมำกๆ 

โปรดักซ์ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ คุณพัฐจักรกล่ำวว่ำ UD Trucks มี

รอบกำรเปลีย่นถ่ำยของเหลวทีย่ำว ท�ำให้รถมเีวลำ Up time 

หรอืลอ้หมนุไดย้ำวนำน ทีส่�ำคญัไมแ่พกั้นคอืงำนบรกิำรตอ้ง

ตอบโจทย์สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ ใช้งำนได้ ใน

สว่นของงำนบรกิำรที่ได้จำก UD Trucks สหศลิำฯ พงึพอใจ

เท่ำที่ทรำบย่ำนสระบุรี ในธุรกิจเหมืองธุรกิจโรงโม่ ยำก

ที่จะเห็นกำรลงทุนเครื่องมือในกำรท�ำงำนอย่ำงสหศิลำฯ 

คุณพัฐจักรกล่ำวว่ำ รำคำแม้จะสูงกว่ำแต่ก็ไม่ได้มำก แต่สิ่ง

ที่ได้กลับมำน้ันคุ้มค่ำส�ำหรับสหศิลำฯ และเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุน

พึงพอใจ “เร�ไม่เลือกรถต�มคนอื่น”

สัญญาบริการ มีข้อดีส�าหรับ
สหศิลาฯ สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนได้อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้

คุณพัฐจักรบอกว่า เป็นข้อดีส�าหรับ
สหศิลาฯ สามารถบริหารจัดการ
เรื่องต้นทุนได้ชัดเจนตั้งแต่ต้น จะ

ได้เอาเวลาเอาพลังความคิดไปใส่ใจ
การกับเรื่องอื่นได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ

จัดการเรื่องบ�ารุงรักษาไปเลย 
แต่คุณพัฐจักรก็กล่าวว่ารูปแบบการ
ท�างานในส่วนของงานบริการคุยกัน
ละเอียดระหว่างสหศิลาฯ กับ UD 
Trucks ในฐานะคู่ค้า พันธมิตรต่อ

กัน ปรับให้เข้ากับสหศิลาฯ ยืดหยุ่น
ต่อกันสามารถพูดคุยเจรจากันได้ 

ซึ่งนับว่าดีมากๆ 

ขอขอบคุณ 
บ.สหศิลาเพิ่มพูล

UD Trucks ประเทศไทย 
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สิ่งที่จูงใจให้เรำเดินทำงไกลจำกกรุงเทพฯ มำจนถึงชำยแดน

ไทย-มำเลเซีย คือผู้ประกอบกำรขนส่งที่ชื่อว่ำสภำพันธ์ เรำเห็น

สภำพันธ์จำกที่ไหน รูปรถสแกนเนียสีสันสดใส ที่แต่ละคันน้ันไม่

ซ�้ำกันเลย เมื่อค้นหำรำยละเอียด พบว่ำสภำพันธ์บริหำรงำนโดย

คนรุ่นใหม่ น่ันยิ่งท�ำให้เรำตัดสินใจได้ไม่ยำกว่ำเรำจะเดินทำงไกล

จำกกรุงเทพฯ ลงไปยังหำดใหญ่

คิดนอกกรอบ มองให้ต่ำงมุม

ที่อ�ำเภอสะเดำ มีผู้ประกอบกำรขนส่งจ�ำนวนไม่น้อย ทุกคนต่ำง

มุ่งเป้ำหมำยไปที่กำรรับงำนขนส่งสินค้ำข้ำมแดน ฟังดูเป็นเข่นนั้น 

คุณกวินทร์ทวัช หมัดประสิทธิ์ หรือคุณเรส ที่ผู้คนในแวดวงขนส่ง

รู้จักกันดีว่ำเจ้เรส เปิดห้องท�ำงำนสีสันสดใสต้อนรับ

เริ่มต้นจำกกำรเป็นพนักงำนบริษัทในแวดวงขนส่ง รับมือกับกำร

ท�ำงำนทกุอยำ่งรวมไปถึงกำรบริหำรจัดกำรรถคณุเรสผ่ำนมำหมด

แล้ว สร้ำงประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เมื่อวัน

หนึง่ประสบกำรณท์ี่เกบ็เกีย่วไว้นั้นมำกพอที่จะท�ำอะไรทีท่้ำทำยได ้

เมื่อโอกำสผ่ำนเขำ้มำจึงไมรี่รอทีจ่ะควำ้ไว ้น่ันจึงเปน็จดุเริม่ตน้ก้ำว

แรกของหจก.สภำพันธ์ ทรำนสปอร์ต

จำกรถหน่ึงคัน เติบโตขยับขยำย จำกแบรนด์ญี่ปุ่น เติมแบรนด์

ยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภำพ เพิ่มควำมหลำกหลำยให้กับฟลีทในกำร

รับงำน ทีมงำนของสภำพันธ์ เป็นทีมเล็กๆ แต่ทุกคนถูกสร้ำงให้

สำมำรถรับมือกับงำนทุกประเภท รู้จักคิด รู้จักวำงแผน เป็นสิ่งที่

คุณเรสสื่อสำรให้ฟัง

“สภำพันธ์ไม่แข่งขันในตลำดที่มีผู้แข่งจ�ำนวนมำก เรำต้องมองหำ

ตลำดอื่นที่คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรำไม่มอง” คุณเรสกล่ำว ด้วยเหตุนี้

เมื่อถำมว่ำงำนส่วนใหญ่ที่สภำพันธ์ ขนส่งเป็นสินค้ำข้ำมแดนหรือ

ไม่ คุณเรสกล่ำวว่ำมีเพียง 20-30% เท่ำน้ัน 70-80% เป็นงำน

รบัจ้ำงขนสง่ทัว่ไปด�ำเนินกำรขนสง่ในภำคใตแ้ละทัว่ประเทศ (สว่น

ใหญ่ผู้ประกอบกำรที่มีส�ำนักงำนอยู่ย่ำนสะเดำจะเน้นไปที่สินค้ำ

ข้ำมแดนเป็นหลัก)

มองให้แตกต่ำง ถ้ำสภำพันธ์ลงไปแย่งงำนที่คนส่วนใหญ่ต้องกำร 

นั่นหมำยถึงต้องเผิชญหน้ำกับเจ้ำดั้งเดิม ต้องรับมือกับเรื่องรำคำ

ค่ำขนส่ง และคู่แข่งจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุน้ีแนวทำงที่สภำพันธ์

ท�ำคือเดินออกจำกสมรภูมิที่ดุเดือดไปสร้ำงตลำดใหม่ น่ันคือไปที่

สภาพนัธ ์ทรานสปอรต์ 
สะเดำ สงขลำ

“เมื่อความส�าเร็จเกิดขึ้น 
ความส�าเร็จนั้นต้องไม่อยู่ที่เจ้าของ
บริษัท ทีมงานทุกคนก็ต้องได้รับ
ด้วย เราสบายครอบครัวเราต้อง
สบาย ลูกน้องเราท�างานกับเรา เรา
บอกเขาเลยคุณต้องมีบ้าน มีรถ 
เราจัดการให้เขาได้สิ่งนั้น” 

คุณกวินทร์ทวัช หมัดประสิทธิ์
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ตลำดขนส่งภำยในประเทศ แม้ว่ำจะเร่ิมต้นใหม่ แม้ว่ำใน

ระยะแรกจะขำดทุนบ้ำงแต่ถือเป็นกำรลงทุน จนทุกวันน้ี

ตลำดใหม่ที่สภำพันธ์ไปเร่ิมต้นไว้ออกดอกออกผลให้เร่ิม

เก็บเกี่ยวแล้ว

กระจำยควำมเสีย่งในกำรด�ำเนินกำร เพิม่ควำมหลำกหลำย

ให้กับกำรขนสง่ คณุเรสกลำ่ววำ่ กวำ่จะไดม้ำซึง่ลกูคำ้ทีอ่ยู่

นอกพื้นที่สะเดำไม่ใช่เรื่องง่ำย ต้องผ่ำนกำรท�ำงำนอย่ำง

หนักมำก ในชว่งแรกของกำรเปดิบรษัิทคณุเรสแทบจะไมไ่ด้

หยดุท�ำงำน แต่ผลจำกกำรท�ำงำนหนัก ผลจำกกำรใส่ใจใน

งำนสรำ้งคณุภำพให้เปน็ทีย่อมรับ เรียกวำ่ท�ำงำนเกิน100% 

นั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำ

ผ่ำนมำสำมปกีวำ่ปจัจุบนัคณุเรสสำมำรถลดพละก�ำลงัสว่น

ตัวที่ใส่ลงไปกับงำนลงได้บ้ำงแล้ว เพรำะทีมงำนที่สร้ำง

มำเริ่มเข้ำที่เข้ำทำงแล้ว มีควำมเป็นเน้ือเดียวกัน เข้ำใจ

ทศิทำงของบรษัิท เขำ้ใจรปูแบบกำรท�ำงำนทัง้ของคณุเรส

และบริษัทสภำพันธ์ ในช่วงแรกของกำรเริ่มต้นนั้นคุณเรส

เล่ำให้ฟังว่ำนอนเพียงวันละสองชั่วโมงเท่ำนั้น

ปัจจุบันสภำพันธ์ มีทีมงำนที่เข้มแข็งเข้ำใจเป้ำหมำยของ

องค์กร ท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม เพื่อเดินหน้ำสร้ำงผลงำน

สร้ำงผลก�ำไรให้กับบริษัทซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในผลส�ำเร็จ

ร่วมกัน

“ลูกน้องทุกคนทีมงำนทุกคนมีควำมส�ำคัญกับบริษัท” 

คุณเรสกล่ำว ด้วยเหตุน้ี ไม่ว่ำจะเป็นทีมงำนในส�ำนักงำน

คนขับรถที่ออกไปท�ำงำนอยู่บนท้องถนนจะได้รับกำรดูแล

จำกคุณเรสอย่ำงเท่ำเทียม

ชื่อสภำพันธ์ที่น�ำมำตั้งเป็นชื่อบริษัท คุณเรสเล่ำให้ฟังว่ำ

ขอชื่อของพี่ที่สนิทกันมำตั้ง โดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่เชื่อ

ในเรื่องของชื่อ หรือฤกษ์ต่ำงๆ ในกำรท�ำงำน เชื่อในกำร

ท�ำงำนหนักมำกกว่ำ ด้วยเหตุน้ีเมื่อถึงวันที่ต้องตั้งบริษัท

ต้องยื่นเอกสำรไม่รู ้จะใช้ชื่ออะไรจึงเอ่ยปำกขอชื่อของ

เพื่อนรุ่นพี่มำใช้เป็นชื่อบริษัท และแน่นอนว่ำได้พิสูจน์ให้

เห็นว่ำชื่อแม้จะส�ำคัญแต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำชื่อคือวิธีในกำร

บริหำร และกำรท�ำงำนต่ำงหำกที่ส�ำคัญ

ส�าหรับสมาชิกของสภาพันธ์ 
คุณเรสกล่าวว่าเป็นสมาชิก
ครอบครัวเดียวกัน “ส�าหรับ
เรส ไม่มีค�าว่าลูกน้อง ลูก
คือครอบครัว น้องคือคนใน
ครอบครัว เป็นคนที่เราต้องดูแล 
ให้ไปได้ดี มีความสุข เติบโต”
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จำกท�ำงำนให้คนอื่น เมื่อมำเปน็เจ้ำของควำมแตกตำ่งทีเ่ห็น

ไดช้ดัเจนคอืเมื่อเรำลงแรงทัง้สมองและรำ่งกำย สิง่ที่ไดร้บั

กลับมำทั้งหมดเป็นของเรำ 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนอยู่ในแวดวงขนส่งน้ันสอนให้คุณเรส

รูว้ำ่ เสน้ทำงทีจ่ะเดนิไป วธีิทีจ่ะเดนิไปน้ันจะตอ้งท�ำอยำ่งไร 

“กำรมงีำนทีแ่ตกตำ่งจำกคนอื่นท�ำให้เรำอยูร่อดได ้เรำอำจ

จะได้ไม่เยอะแต่เรำได้ควำมต่อเนื่อง ท�ำงำนขนส่งเรำต้อง

มีงำนหลำยทำง” คุณเรสกล่ำว

“คนทีเ่ขำท�ำงำนน้ีมำก่อนหน้ำเรำเปน็สบิป ีเขำตอ้งมลีกูคำ้

ประจ�ำ เมื่อเรำมำทีหลัง เรำต้องมองในสิ่งที่คนอื่นไม่ท�ำ”

สภำพนัธ์ เริม่ธุรกิจในจังหวะทีส่ถำนกำรณ์โควดิเริม่ระบำด

ไปทั่ว คุณเรสกล่ำวว่ำเป็นงำนที่ยำกมำกเพรำะมีอุปสรรค

หลำยอยำ่ง งำนมแีตก่ำรด�ำเนินกำรมรีำยละเอยีดเพิม่เติม

ขึน้มำกมำย คณุเรสและสภำพนัธ์ในห้วงเวลำน้ันตอ้งอดทน 

ต้องมีสติ คุณเรสในฐำนะผู้บริหำรท้อถอยไม่ได้ มีลูกน้องมี

รถร่วมที่อยู่กับสภำพันธ์ที่ต้องดูแล “ถ้ำเรำผ่ำนได้เรำยืน

ได้ ในท่ำมกลำงสถำนกำรณ์เช่นนั้น เรำไปต่อได้แน่นอน”

สง่มอบงำนคณุภำพให้ลกูคำ้ สร้ำงควำมประทบัใจให้ลกูคำ้

ในห้วงเวลำที่ทุกอย่ำงมันติดขัดไปหมด สภำพันธ์เสนอ

ตัวเข้ำไปช่วยท�ำงำนให้ลูกค้ำ เลือกท�ำในสิ่งที่คนอื่นไม่ท�ำ 

(หลำยงำนไม่ได้ก�ำไร ขำดทุน แต่คุณเรสมองว่ำอย่ำงไร

ก็ดีกว่ำให้รถจอดอยู่เฉยๆ โดยไม่มีงำน แบบน้ันเสียหำย

มำกกว่ำ) เมื่อสถำนกำรณ์คลี่คลำย ท�ำให้ลูกค้ำประทับใจ 

กลำยมำเปน็ควำมเชื่อมัน่ทีล่กูคำ้มตีอ่สภำพนัธ์ และสง่มอบ

งำนให้กับสภำพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง

“เรำยึดมั่นในค�ำสัญญำที่ให้กับลูกค้ำ เรำรักษำเรื่องเวลำ

ในกำรขนส่ง ตรงต่อเวลำ กำรขนส่งน้ันเรื่องเวลำส�ำคัญ

มำก” คุณเรสกล่ำว ด้วยเหตุน้ีรูปแบบกำรท�ำงำนของ

สภำพันธ์ รถทุกคันจะมีคนขับประจ�ำสองคนสลับกันขับ 

รวมทั้งรถร่วมที่เข้ำมำวิ่งงำนกับสภำพันธ์ก็ต้องมีคนขับ

สองคนเช่นเดียวกัน

สำมปีผ่ำนมำสภำพันธ์เติมรถเข้ำสู่ฟลีทเป็นจ�ำนวนยี่สิบ

คันแล้ว โดยมีรถญี่ปุ ่นเป็นหลักและผสมกับสแกนเนีย

จ�ำนวนหนึ่ง ร่วมกับกำรมีรถร่วมที่เป็นพันธมิตรกันอีกเจ็ด

สิบกว่ำคัน คุณเรสกล่ำวว่ำสภำพันธ์ไม่โตคนเดียว ไม่แบก

รับควำมเสี่ยงเรื่องยำนพำหนะไว้มำกจนเกินไป รถของ

สภำพันธ์มีไว้ส�ำหรับวิ่งงำนส�ำคัญที่มีรำยละเอียดเยอะ มี

สิ่งที่ต้องระมัดระวังมำก แต่รถร่วมจะเข้ำมำวิ่งงำนกับ

สภำพันธ์ได้นั้นต้องผ่ำนกฏเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ครบถ้วน เช่น 

คนขับสองคนต่อรถหน่ึงคัน รถต้องมีประกันสินค้ำขั้นต�่ำ

สำมล้ำนบำท รถทกุคนัต้องตดิสติก๊เกอร์สภำพนัธ์ไว้เด่นชดั

เราใช้สแกนเนีย
เพราะเราคิด
ไม่เหมือนคน
อื่น เราน�ารถดี
มาสร้างแบรนด์
ให้กับสกาพันธ์ 
เพิ่มความน่า
เชื่อถือ รถเรา
ท�าสีสันที่เป็น
สภาพันธ์ ท�าให้
โดดเด่นไม่มีใคร
เหมือน เรียก
ได้ว่าโซนนี้เรา
เป็นคนแรกๆ ที่
ท�า รถของเรา
ห้าคันห้าสีไม่
ซ�้ากันเลย ใน
แง่การท�าการ
ตลาดเราสร้าง
ความจดจ�า 
สร้างการรับ
รู้ได้เป็นอย่าง
ดี เราได้ลูกค้า
จ�านวนไม่น้อย
ที่โทรหาเรา
เพราะเห็นรถ
สแกนเนียที่มี
เบอร์โทรศัพท์
ติดไว้

ขอขอบคุณรูปภำพรถจำก สแกนเนีย หำดใหญ่
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รถของสภำพันธ์เองในกำรบริหำรจัดกำรใช้วิธีเหมำน�้ำมันกับคนขับรถ

ไปเลย ด้วยเหตุน้ีคนขับต้องบริหำรจัดกำรตัวเอง วำงแผนกำรขับขี่ 

กำรพัก ควำมเร็ว เพรำะน�ำ้มันนัน้ค�ำณวนมำอย่ำงดีว่ำถงึที่หมำยอย่ำง

แน่นอน ถ้ำคนขบับรหิำรจัดกำรได้ดนี�ำ้มนัทีเ่หลอืก็เป็นของคนขบั ถ้ำไม่

พอคนขับต้องเติมเอง

คุณเรสกล่ำวว่ำ สินค้ำข้ำมแดนปริมำณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ขึ้น

อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินด้วย ถ้ำค่ำเงินเปลี่ยนแปลงสินค้ำอำจไป

ใช้บริกำรทำงเรือซึ่งถูกกว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนจะเป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญ

ส�ำหรับปริมำณสินค้ำ

ปัจจุบันสินค้ำที่สภำพันธ์ขนส่งเป็นกลุ่มสินค้ำข้ำมแดนเพียงยี่สิบ

เปอร์เซ็นต์ กลุ่มสินค้ำที่ขนส่งภำยในประเทศซึ่งเป็นงำนหลักน้ันมีสูง

ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์

เรำถำมถึงกำรเลือกน�ำยูโรเปี้ยนทรัคส์อย่ำงสแกนเนียเข้ำมำประจ�ำ

ฟลีท คุณเรสตอบว่ำ เรำใช้สแกนเนียเพรำะเรำคิดไม่เหมือนคนอื่น 

เรำน�ำรถดีมำสร้ำงแบรนด์ให้กับสกำพันธ์ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ รถเรำ

ท�ำสีสันที่เป็นสภำพันธ์ ท�ำให้โดดเด่นไม่มีใครเหมือน เรียกได้ว่ำโซน

น้ีเรำเป็นคนแรกๆ ที่ท�ำ รถของเรำห้ำคันห้ำสีไม่ซ�้ำกันเลย ในแง่กำร

ท�ำกำรตลำดเรำสร้ำงควำมจดจ�ำ สร้ำงกำรรับรู้ได้เป็นอย่ำงดี เรำ

ได้ลูกค้ำจ�ำนวนไม่น้อยที่โทรหำเรำเพรำะเห็นรถสแกนเนียที่มีเบอร์

โทรศัพท์ติดไว้ 

คุณภำพที่ได้จำกรถสแกนเนียคุณเรสประทับใจ ทั้งในเร่ืองของควำม

ปลอดภัย ประหยัดน�้ำมัน รวมทั้งบริกำรหลังกำรขำยที่ทำงสแกนเนีย

ท�ำได้ดีมำก คุณเรสกล่ำวว่ำ “ตั้งแต่ทีมเซล ไปจนถึงผู้บริหำรสื่อสำร

กับเรำสม�ำ่เสมอ ดูแลดทีัง้ก่อนและหลงัซือ้รถ ไม่ใช่ว่ำพอเรำซือ้รถแล้ว

หำยไปเลย เรื่องกำรบ�ำรุงรักษำอย่ำงกำรดูแลห้ำปีดีมำกส�ำหรับเรำ” 

ทีมส�ำคัญมำก ส�ำหรับกำรท�ำงำนของสภำพันธ์ ทุกคนเดินทำงไปใน

ทิศทำงเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหำทุกคนทุกแผนกช่วยกันแก้ปัญหำ ทุก

คนในสภำพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน

ส�ำหรับสมำชิกของสภำพันธ์ คุณเรสกล่ำวว่ำเป็นสมำชิกครอบครัว

เดียวกัน “ส�ำหรับเรส ไม่มีค�ำว่ำลูกน้อง ลูกคือครอบครัว น้องคือคนใน

ครอบครัว เป็นคนที่เรำต้องดูแล ให้ไปได้ดี มีควำมสุข เติบโต”

สำมปีกว่ำที่ผ่ำนมำน้ี คุณเรสกล่ำวว่ำ สภำพันธ์มำถูกทำงแล้ว หัวใจ

ส�ำคัญที่สำมำรถท�ำให้ท�ำได้คือเรำมีควำมรักควำมชอบในงำนที่เรำท�ำ 

ได้ท�ำงำนอยู่ที่บ้ำน (บ้ำนเกิด) 

สภำพันธ์สร้ำงควำมหลำกหลำยในงำนที่รับเข้ำมำ กระจำยควำมเสี่ยง

ใส่ไว้ ในหลำยตระกร้ำ งำนแต่ละงำนที่รับมำไม่เหมือนกัน เป็นกำรเพิ่ม

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนให้ทั้งกับคุณเรสและทีมงำนของสภำพันธ์ 

คุณเรสกล่ำวว่ำ เรำต้องบริหำรจัดกำรก่อนที่จะมีปัญหำ อย่ำ

รอให้เกิดปัญหำแล้วถึงลงมือท�ำ คิดไว้ก่อนเลยว่ำปัญหำจะ

ต้องเกิดขึ้นแน่

ทกุวนัน้ีคณุเรสสรำ้งพนัธมติรทำงธุรกิจ สรำ้งเครอืขำ่ยไวห้ลำก

หลำย บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง สร้ำงคุณภำพในกำรท�ำงำนให้

ลกูคำ้ประทบัใจและรกัษำมำตรฐำนน้ันไว้ ให้ไดอ้ยำ่งมัน่คง “ทมี

งำนของลูกค้ำบำงทีเขำปรับเปลี่ยนงำน โยกย้ำย ไปไหนเขำก็

คิดถึงสภำพันธ์ เพรำะคุณภำพงำน เพรำะควำมทุ่มเทที่เรำท�ำ

ไว้สมัยท�ำงำนด้วยกัน” คุณเรสกล่ำว

“เมื่อควำมส�ำเร็จเกิดขึ้น ควำมส�ำเร็จน้ันต้องไม่อยู่ที่เจ้ำของ

บริษัท ทีมงำนทุกคนก็ต้องได้รับด้วย เรำสบำยครอบครัวเรำ

ต้องสบำย ลูกน้องเรำท�ำงำนกับเรำ เรำบอกเขำเลยคุณต้องมี

บ้ำน มีรถ เรำจัดกำรให้เขำได้สิ่งนั้น” คุณเรสกล่ำว 

“เรายึดมั่นใน
ค�าสัญญาที่ให้
กับลูกค้า เรา
รักษาเรื่องเวลา
ในการขนส่ง 
ตรงต่อเวลา 
การขนส่งนั้น
เรื่องเวลา
ส�าคัญมาก”
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“ทั้งหมดที่เราลงทุนไป ที่เรากล้า ในระดับโลก 
MAN เป็นแบรนด์ที่รู้จักได้รับการยอมรับ เรา
อยากให้แบรนด์มันเกิด เราเลือกแล้ว เรามั่นใจ 

เราชอบ เราอยากท�าให้ดี”

คุณณชนก จันทร์มา
ผูบิหาร ริช แอนด์ เบสท์ วิฮีเคิล

Rich 
And 
Best 

Vehicle

คุณณพิชญ์ จันทร์มา
ผูบิหาร ริช แอนด์ เบสท์ วิฮีเคิล

Dealler
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ภำคใต้กิจกำรขนส่งมีปริมำณไม่น้อยไปกว่ำ

ภำคอื่นๆ มทีัง้สนิคำ้ขำ้มแดนมำจำกมำเลเซยี 

ผ่ำนไทยไปยงัลำว จีน รวมไปถึงสนิคำ้ทีข่นสง่

ภำยในประเทศดว้ย กำรเปดิตวัของริช แอนด ์

เบสท์ วีฮิเคิล ตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็น

ทำงกำรของรถบรรทุก และ บัส แบรนด์เอ็ม

เอเอ็น (MAN) เจ้ำแรกของภำคใต้ ดูแลกำร

ขำยและบริกำรทั่วภำคใต้ จึงเป็นเสมือนกำร

เพิ่มทำงเลือกให้กับผู้ประกอบกำรขนส่งใน

กำรเข้ำถึงสินค้ำคุณภำพมำตรฐำนเยอรมัน 

เพื่อน�ำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ

Asian Trucker เดินทำงลงมำยังหำดใหญ่ 

โดยนัดหมำยคุณณชนก จันทร์มำผู้บริหำร

ของ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล จ�ำกัด สนทนำ

อัพเดทสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ในขณะที่ตัวศูนย์

บริกำรที่สร้ำงขึ้นใหม่ มีควำมพร้อมรองรับ

กำรให้บรกิำรลกูคำ้ผ่ำนมำตรฐำนระดบัสำกล 

เหลือเพียงกำรเก็บรำยละเอียดเล็กน้อยใน

ส่วนรับรองลูกค้ำเท่ำน้ัน ในส่วนของแผนก

ซ่อมบ�ำรุงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำมำรถให้

บริกำรลูกค้ำได้เต็มระบบ

ทีต่ัง้ตวัศนูยบ์ริกำรอยูอ่อกมำนอกเขตตวัเมอืง

หำดใหญ่ ติดถนนเส้นหลักของกำรเดินทำง

ภำคใต้ที่มุ่งสู่ส่วนกลำง หรือแม้แต่ลงไปยัง

ตอนล่ำงสุดเชื่อมต่อไปยังมำเลเซีย จึงเหมำะ

ที่จะสำมำรถให้บริกำรกับลูกค้ำได้อย่ำงดี

เมื่อได้มำสัมผัสตัวศูนย์บริกำรจริง บอกได้

ค�ำเดียวว่ำจัดเต็ม คุณณชนกกล่ำวว่ำเป็น

กำรสแดงออกทำงหน่ึงให้กับลูกค้ำได้เห็น

ว่ำ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล ท�ำจริงเมื่อขำย

สนิคำ้ให้กับลกูคำ้ไปใชง้ำนแลว้ ยอ่มทีจ่ะตอ้ง

ยนืเคยีงขำ้งอยูด่แูลลกูคำ้ไปจนตลอดอำยกุำร

ใช้งำนของรถ

ริช 
แอนด์ 
เบสท์ 
วีฮิเคิล

Rich 
And 
Best 

Vehicle
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เพียงแค่เร่ิมต้นด�ำเนินกำรท�ำกำรตลำดตั้งแต่ตอนที่ตัวศูนย์

บริกำรยังไม่เสร็จสิ้นดี MAN ก็สำมำรถท�ำตลำดกับลูกค้ำทำง

ภำคใต้ไดเ้ปน็อยำ่งด ีผ่ำนชว่งแรกไปไดอ้ยำ่งเกินควำมคำดหมำย 

ปีแรกสำมำรถท�ำยอดขำยได้ถึงสี่สิบกว่ำคันเลยทีเดียว

แน่นอนวำ่ประกำรหน่ึงน้ันยอ่มสะทอ้นให้เห็นวำ่ควำมตอ้งกำรใน

กำรใช้ยำนพำหนะที่มีคุณภำพสูงมีอยู่ในตลำดภำคใต้ 

เรำสนทนำกันหลำยเรื่องที่เก่ียวข้องกับ MAN ภำพรวมของ

ตลำดในภำคใต้ แน่นอนว่ำส�ำหรับช่วงแรกของกำรท�ำตลำด

ของ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล กับแบรนด์ MAN มีควำมท้ำทำย

หลำยอย่ำง แต่เมื่อเลือกแล้วย่อมหมำยถึงควำมมั่นใจที่มีต่อตัว

สินค้ำแบรนด์ MAN 

คุณณชนก กล่ำวว่ำแบรนด์ MAN ในระดับโลกเป็นที่รู้จักดี จัด

เป็นยูโรเปี้ยนทรัคส์แถวหน้ำ สินค้ำมีคุณภำพ ท�ำให้มั่นใจว่ำทำง 

ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล เลือกไม่ผิด ตอนนี้สิ่งที่ส�ำคัญคือกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้ตลำดรับรู้ ทั้งมิติในเรื่อง

ของคณุภำพรถ ควำมเปน็มำของแบรนด ์เชน่ MAN เปน็ผูค้ดิคน้

เรื่องเครื่องยนต์ดีเซล รวมไปถึงกำรเลือกโมเดลที่น�ำมำจ�ำหน่ำย

ให้สอดคล้องไปกับควำมต้องกำรของตลำด

ปัจจุบัน รุ่นรถที่ท�ำตลำดมีขนำดเครื่องยนต์ที่แตกต่ำงกนัสำมรุ่น

คือ TGX 360, 400, 440 แต่ทั้งหมดเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ 

6x4 ทั้งหมด

ในตลำดภำคใต้ โดยเฉพำะแถบพื้นที่สงขลำ มีทั้งลูกค้ำที่วิ่งทำง

ไกลและระยะท�ำกำรภำยในพื้นที่ภำคใต้ อยู่ครบในทุกหมวดทั้ง 

ขนส่ง ก่อสร้ำง เครื่องจักรหนัก อุตสำหกรรม 

งำนของ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล หลังจำกเปิดตัวท�ำตลำดแล้ว 

คือลงตลำดไปเสำะหำลูกค้ำที่มีควำมชื่นชอบ อยำกใช้สินค้ำ

คุณภำพให้เจอ ซึ่งตั้งแต่เปิดท�ำตลำดเป็นต้นมำข้อมูลของลูกค้ำ

ก็เข้ำมำเพิ่มมำกขึ้น คุณณชนกกล่ำวว่ำ ตอนก่อนท�ำตลำดคิด

ว่ำเจ้ำนี้ต้องซื้อแน่นอน กลับไม่ซื้อ รำยที่คิดว่ำไม่ซื้อกลับซื้อ ซึ่ง

เมือ่เดนิหน้ำท�ำตลำดอย่ำงจริงจังได้ข้อมลูทีช่ดัเจนกลบัมำ จะได้

ใช้เป็นฐำนข้อมูลส�ำคัญในกำรเดินหน้ำทำงกำรตลำดในอนำคต

ส�ำหรับตลำดภำคใต้ของ MAN และ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล

ตอนน้ีผ่ำนมำปีกว่ำๆ ศูนย์บริกำรพร้อมแล้ว เร่ืองกำรขำย

เดินหน้ำ ลูกค้ำเมื่อได้เห็นศูนย์บริกำร เม่ือรู้ว่ำใครเป็นตัวแทน

จ�ำหน่ำย ควำมมั่นใจในสินค้ำ มั่นใจในตัวแทนจ�ำหน่ำยก็เกิดขึ้น

อย่ำงจริงจัง แม้ว่ำบำงรำยอำจจะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ แต่กไ็ด้รับ

ข้อมูลไปแล้วว่ำตลำดมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น 

สิ่งที่ท้ำทำยในปี 2023 คือตัวสินค้ำมีกำรปรับรำคำขึ้น เนื่องมำ

จำกเรื่องของเงินเฟ้อ เรื่องของสงครำม ที่ส่งผลกระทบ รวมทั้ง

ควำมชัดเจนในเรื่องของกำรจะน�ำสินค้ำตัวใหม่เข้ำสู่ตลำด ซึ่งจะ

ขยับมำตรฐำนเครื่องยนต์เป็นยูโร 5 คุณณชนกกล่ำวว่ำ MAN 

ถ้ำเป็นโฉมใหม่ยังไงก็ต้องเป็นมำตรฐำนยูโร 5 เพรำะโฉมใหม่ไม่มี

เครื่องยนต์ยูโร 3 

ส�ำหรับเป้ำกำรตลำดที่ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล วำงไว้กับ MAN 

คืออย่ำงน้อยเดือนละสองคัน ซึ่งทำงคุณณชนกและคุณณพิชญ์ 

สองผู้บริหำรของ ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล คิดว่ำเป็นเป้ำที่สำมำรถ

ท�ำได้อย่ำงแน่นอน แต่จะเลยเป้ำไปมำกน้อยแค่ไหนคงต้องรอดู

สถำนกำรณ์ในปีหน้ำ ซึ่ง ริช แอนด์ เบสท์ วีฮิเคิล เดินไปทีละก้ำว 

ก้ำวไปอย่ำงมั่นคง ไม่รีบร้อน ในขณะเดียวกันก็ไม่หยุดนิ่ง

เรำถำมว่ำ ลกูค้ำผู้ประอบกำรทำงภำคใต้ เวลำจะซือ้รถ ดเูรือ่งของ

อะไรบ้ำง คุณณชนกกล่ำวว่ำ “ทั่วไป คร่ำวๆ หนึ่งเรื่องน�้ำมัน กิน

น�้ำมันขนำดไหน ประหยัดไหม สองทนทำนไหม สำมขับสบำยไหม 

และข้อส�ำคญัทีส่ดุเป็นปัญหำส�ำหรบัเรำเลย คอื ขำยต่อได้ไหม รำคำ

ดีไหม ข้อนี้ลูกค้ำภำคใต้จะคิดเยอะ ซึ่งแน่นอนว่ำมีปัญหำกับเรำ”

“ตอนน้ีในภำคใตร้ถ MAN ทีล่กูคำ้ซือ้ไปใชง้ำนเริม่วิง่ให้เห็นบนทอ้ง

ถนนแลว้ ลกูคำ้เห็นรำยใหญเ่ร่ิมใช ้เดีย๋วสว่นหน่ึงเขำก็จะเร่ิมมกีำร

ขยบัใชต้ำม” คณุณชนกกลำ่ว ในประเดน็น้ีเหมอืนเปน็กำรพสิจูน์ไป

โดยปริยำยส่วนหนึ่งว่ำ เมื่อบริษัทใหญ่ใช้นั่นหมำยควำมว่ำ รถผ่ำน

กำรตรวจสอบมำในระดับหนึ่งแล้ว ตัวผู้ ให้บริกำรอย่ำง ริช แอนด์ 

เบสท์ วีฮิเคิล ผ่ำนกำรพิสูจน์มำในระดับหนึ่งแล้ว

คุณณชนก กล่ำวว่ำ “ทั้งหมดที่เรำลงทุนไป ที่เรำกล้ำ ในระดับโลก 

MAN เปน็แบรนดท์ีรู้่จักไดร้บักำรยอมรับเรำอยำกให้แบรนดม์นัเกิด 

เรำเลือกแล้ว เรำมั่นใจ เรำชอบ เรำอยำกท�ำให้ดี”

แน่นอนว่ำ กำรท�ำตลำดรถบรรทุก รถเพื่อกำรพำณิชย์ แบรนด์ที่

ยังไม่เคยผ่ำนกำรท�ำตลำดมำอย่ำงจริงจังเลยในตลำดภำคใต้อย่ำง 

MAN (เอ็มเอเอ็น) ต้องใช้เวลำในระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนต้องมั่นใจใน

สนิคำ้ทีต่นเองเลอืกมำท�ำตลำด เมื่อมัน่ใจแลว้จึงลงทนุ ลงแรง ผ่ำน

มำปีกวำ่นับวำ่ตลำดมกีำรตอบรบัทีน่่ำพอใจ “เรำมำถึงขนำดน้ีแลว้ 

เรำต้องมั่นใจ เรำต้องเดินหน้ำเต็มที่” คุณณชนกกล่ำว 

Asian Trucker ได้มำเห็นศูนย์บริกำร เห็นที่ตั้ง เห็นสิ่งที่ ริช แอนด์ 

เบสท ์วฮีเิคลิ ไดท้�ำไป ไดส้นทนำแลกเปลีย่นมมุมองกับผู้บริหำร เชื่อ

มัน่วำ่ รชิ แอนด์ เบสท ์วฮีเิคลิ มุง่มัน่ต้ังใจเต็มรอ้ยทีจ่ะสรำ้งสรรค์ให้ 

MAN โดดเด่นเป็นอีกทำงเลือกในตลำดภำคใต้ สำมำรถสนับสนุน

กิจกำรผู้ประกอบกำรที่เป็นลูกค้ำของ MAN ให้รถได้เป็นเครื่องมือ

ในกำรท�ำงำนขับเคลื่อนธุรกิจที่คุ้มค่ำกับกำรลงทุนของลูกค้ำ  
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ริช แอนด์ เบสท์ 
วีฮิเคิล เดินไปทีละ
ก้าว ก้าวไปอย่าง
มั่นคง ไม่รีบร้อน 

ในขณะเดียวกันก็ไม่
หยุดนิ่ง
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เรื่องของสิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน
โดดเด่นที่สุด รถบัส
พลังงานไฟฟ้าไม่มีของเสีย
ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

Buses
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Nex Express รถบัสไฟฟ้ำ ประกอบผลิตขึ้นในประเทศไทย 

ส�ำรวจด้วยสำยตำแบบคร่ำวๆ ไม่ได้เจำะในรำยละเอียด งำน

ประกอบตัวถัง งำนภำยในห้องโดยสำรท�ำได้ดี รูปแบบตัวถัง

เป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ คุยกับพนักงำนขับรถคันที่เรำ

ใช้บริกำร เอกมัย - ศรีรำชำ เขำกล่ำวว่ำขับดี ต�ำแหน่งกำร

จัดวำงแบตเตอร์รี่ท�ำให้รถมีสมดุลที่ดีในกำรขับขี่ 

ที่สถำนีขนส่งเอกมัย 10 โมงเช้ำตรงตำมเวลำก�ำหนด รถเคลื่อน

ตัวออกจำกสถำนีขนส่งเอกมัย แม้ว่ำจะมีผู้โดยสำรเพียงสี่คนก็

ออกเดินทำง คนขับบอกว่ำมีคนเดียวก็ออกเดินทำงตำมก�ำหนด

เวลำ นับว่ำดีเลยทีเดียว และไม่มีกำรรับผู้โดยสำรระหว่ำงทำง

อีกแล้ว ยกเว้นจะส่งลงตำมจุดที่ผู้โดยสำรแจ้งไว้เมื่อใกล้ถึง

ปลำยทำง

รถคันที่เรำน่ังต้องเจอกับกระแสลมเมื่อวิ่งอยู่บนทำงยกระดับ

บรูพำวถีิ ลมทีแ่รงในบำงวนัไมสง่ผลกระทบกับรถมำกยงัคงขบัได้

อยำ่งมัน่คง ชว่งลำ่งของรถเปน็ถุงลม ท�ำให้ผู้ โดยสำรรูส้กึสบำย 

สมัผัสไดถึ้งควำมมัน่คงแมว้ำ่วนัทีเ่รำเดนิทำงจะมผู้ี โดยสำรเพยีง

แคส่ีค่นเทำ่น้ันจำกทีน่ั่งทัง้หมดยีส่บิที ่รถเกำะถนนเคลื่อนที่ไปได้

อย่ำงดีเยี่ยม

เวลำในกำรเดนิทำงรำวสองชัว่โมงเศษ รถท�ำควำมเรว็ตำมทีก่ม. 

ก�ำหนดไว ้ไม่เกินหกสบิกิโลเมตรตอ่ชัว่โมงบนทำงยกระดบับรูพำ

วิถี นุ่มนวลตลอดกำรเดินทำง คนขับบอกว่ำส่วนใหญ่ผู้ โดยสำร

ของเขำเกือบทกุเทีย่วทีเ่ดนิทำงจะหลบัสบำยไดพ้กักันเตม็ทีก่่อน

จะถึงที่หมำย จำกำรสังเกตุบนหน้ำจอกล้องในตัวรถ 

กำรมำถึงของกระแสพลังงำนทำงเลือกในกำรคมนำคมขนส่ง

ของประเทศไทย ที่เร่ิมขยับตัวรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็วน้ัน ท�ำให้

ข้อมูลกำรใช้งำนต่ำงๆ เร่ิมมีมำกขึ้นซึ่งแน่นอนว่ำจะส่งผลดีต่อ

ตลำดในอนำคตอย่ำงแน่นอน ในหมวดรถเพื่อกำรพำณิชย์ทั้งใน

ส่วนของรถบรรทุกและรถบัสน้ัน ผู้ผลิตจำกประเทศจีนเข้ำมำ

ในตลำดไทยหลำยเจ้ำ

เรื่องของสิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดพลังงำนโดดเด่นที่สุด รถ

บัสพลังงำนไฟฟ้ำไม่มีของเสียปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเลย ระหว่ำง

จอดรอเวลำออกที่สถำนีรถเดินเครื่องเปิดแอร์ให้ผู้โดยสำรที่มำ

ก่อนเวลำขึน้ไปคอยบนรถ แอร์เยน็ฉ�ำ่ แต่เรำไม่ได้ยนิเสยีงเคร่ือง

เลยแม้แต่น้อย เดนิส�ำรวจรอบรถก่อนขึน้ไปน่ังไม่มกีลิน่ไม่มเีร่ือง

ของควำมร้อนจำกเครื่องยนต์ที่ระบำยออกมำสู่บริเวณรอบข้ำง

เลย ค่ำพลังงำนที่ใช้ต่อเที่ยวในกำรเดินทำงถูกกว่ำน�้ำมันอย่ำง

แน่นอน ในส่วนของงำนบ�ำรงุรักษำก็น่ำจะถูกกว่ำ ซึง่ต้องดขู้อมลู

กำรใช้ในระยะยำวต่อไป

จุดออกเดินทำงจำกในกทม.นั้นมีให้บริกำรสองที่ คือสถำนีขนส่ง

หมอชิต และ สถำนีขนส่งเอกมัย สะดวกที่ไหนเดินทำงไปที่นั่น 

ส่วนที่ศรีรำชำอยู่ที่ โรบินสันศรีรำชำ ช่องทำงจ�ำหน่ำยตั๋วซื้อ

ได้ที่สถำนีและทำงเว็บไซด์ของ Nex Express รำคำตั๋วโดยสำร

อยู่ที่ 105 บำท

ประสบกำรณ์ที่ ได้รับจำกกำรได้ลองน่ังไปและกลับ กทม.- 

ศรีรำชำ - กทม. สะดวกสบำยมำก รถนิ่มนวลท�ำให้กำรเดินทำง

ไม่เหนื่อย เบำะนั่งๆ ได้สบำย มีที่เสียบชำร์ต USB ใต้เบำะทุกที่

นั่ง ต้นทำงเอกมัยรถใช้ทำงด่วนบูรพำวิถี ท�ำให้สำมำรถก�ำหนด

เวลำกำรเดินทำงได้ค่อนข้ำงชัดเจน เช่นเดียวกันกับสำยหมอชิต

ใช้ทำงพิเศษมอเตอร์เวย์สำยตะวันออก เหมำะกับทั้งคนศรีรำชำ

ทีเ่ขำ้มำท�ำธุระหรอืเทีย่วในกทม. เชน่เดยีวกันชำวกทม.ทีอ่ยำกไป

เที่ยวศรีรำชำ จะค้ำงคืนหรือวันเดียวกลับก็สะดวกมำก ทั้งสอง

สำยให้บริกำรวันละสี่รอบ เที่ยวหกโมงเช้ำ สิบโมงเช้ำ บ่ำยสอง 

และห้ำโมงเย็น รำยละเอียดที่แน่นอนสำมำรถเข้ำไปดูที่เพสบุ๊ค

ของ Nex Express ได้ หรือที่ www.nexexpress.co.th

ไปลองนั่ง Mini Bus ไฟฟ้า 
เส้นทาง กทม.- ศรีราชา - กทม.

ชมคลิป VDO สั้นได้ที่

https://youtu.be/O6FuyAV5b2Y
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สถำนกำรณ์โควิดส่งผลกระทบกับหลำยๆ เรื่อง กำรแข่งขัน Top Team ของ

สแกนเนียเองก็เชน่กัน ถึงแมว้ำ่สำมปทีีผ่่ำนมำจะไมไ่ดม้กีำรจดัแขง่ขนั Top Team 

แบบพบกันเชน่น้ี แตท่มีชำ่ง ทมีบรกิำรของสแกนเนียทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย

ก็มีกิจกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองเป็นกำรภำยใน

ปีน้ี 2022 Top Team กลับมำจัดอีกครั้ง ในประเทศไทยบรรดำทีมที่ผ่ำน

เข้ำมำสู่รอบสุดท้ำยที่ส่วนกลำง เพื่อคัดสรรทีมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย

เขำ้แขง่ในระดบัภูมภิำคตอ่ไป งำน Top Team ถือเปน็หน่ึงในงำนพฒันำศกัยภำพ

งำนบริกำรของสแกนเนียที่ส�ำคัญ

คณุภูรวิทัน์ รกัอนิทร์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบรกิำรบรษัิทสแกนเนีย สยำม จ�ำกัด กลำ่ว

ว่ำ สแกนเนียให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งในส่วน

งำนบริกำรน้ันทีมช่ำงถือเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของสแกนเนีย เพรำะลูกค้ำเมื่อน�ำ

รถไปใช้งำนแล้ว ต้องกลับมำรับบริกำรเรื่องบ�ำรุงรักษำ เรื่องของกำรแก้ปัญหำ

ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน ด้วยเหตุนี้กำรพัฒนำศักยภำพเติมเรื่ององค์ควำมรู้ต่ำงๆ 

ของทีมช่ำงจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ

งำนบริกำรจะเพิม่ควำมแขง็แกร่งให้กับสแกนเนีย นอกจำกตวัศนูยบ์รกิำรทีม่อียูท่ัว่

ประเทศแล้ว ทำงสแกนเนียยังให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของ Mobile Service ด้วย

ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ หรอืกำรให้บริกำรในพืน้ทีข่องลกูคำ้

Asian Trucker เคยสนทนำกับคุณภูริวัทน์ รักอินทร์หลำยปีก่อน ที่ศูนย์บริกำร

สแกนเนียสำขำเชียงใหม่ ประโยคน้ีอำจมีกำรพูดกันในหลำยที่ แต่เรำได้ยินครั้ง

แรกจำกกำรสนทนำกับคุณภูริวัทน์ น่ันคือ “เซลขำยรถคันแรก แต่งำนบริกำร 

ขำยรถคันที่สอง” ซึ่งควำมหมำยน้ันชัดเจน ในบำงคร้ังลูกค้ำก่อนตัดสินใจซื้อ

Mr. Luc Moulin Director Of 
Scania Siam Co.,Ltd คนใหม ่
และ การแข่งขัน Top Team

News & Update

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “โมบาย เรสซิ่ง” เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาค

การแข่งขัน Top Team รอบภูมิภาค จะจัดขึ้นที่
ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566 ซึ่งจะ
มีทีมต่างๆ ในทวีปเอเชียและโอเชียเนีย มากกว่า 10 
ประเทศเข้าร่วม เพื่อค้นหาทีมตัวแทน 4 ทีมไปแข่งขันที่
ส�านักงานใหญ่ในประเทศสวีเดนต่อไป การแข่งขันนี้จัด
ขึ้นต่อเนื่องทุกๆ สองปี โดยก่อนและหลังการแข่งขัน 
ช่างสแกนเนียได้ถูกอบรม พัฒนา ทั้งในเรื่องเทคโนโลยี 
เทคนิค และลับฝีมือตลอดเวลา มุ่งให้รถลูกค้าขนส่งได้
เต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน 
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ท�ำกำรบ้ำนด้วยตนเองดูงำนบริกำรก่อนว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

เพรำะรถเมื่อน�ำไปใช้งำนแล้ว ย่อมต้องกำรๆ บ�ำรุงรักษำเพื่อ

ให้รถมีสภำพสมบูรณ์ตลอดอำยุกำรใช้งำน สำมำรถ Uptime 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุน้ีกำรพัฒนำงำนหลังบ้ำนหรือ

งำนบรกิำรให้มปีระสทิธิภำพจึงเปน็สิง่ทีส่แกนเนียให้ควำมส�ำคญั

ในงำน Top Team สแกนเนียยังได้เปิดโอกำสให้ได้สนทนำกับ 

Mr. Luc Moulin Director Of Scania Siam Co.,Ltd คนใหม่ 

Mr. Luc Moulin (คุณลุค) เข้ำมำรับต�ำแหน่งได้ระยะหนึ่งแล้ว 

แตเ่พิง่มีโอกำสไดแ้นะน�ำตวักับบรรดำสื่อมวลชน ซึง่คณุลคุกลำ่ว

ว่ำตนเองมำจำกสำยกำรตลำดของสแกนเนีย จำกพื้นที่ตลำด

ในยุโรป กำรตลำดเป็นงำนที่คุณลุคมีควำมถนัด แน่นอนว่ำกำร

เข้ำมำรับต�ำแหน่งที่สแกนเนีย สยำมเป็นงำนในอีกบทบำทหน่ึง 

ซึ่งคุณลุคมั่นใจว่ำประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำจะน�ำพำ

สแกนเนียเดินหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกที่ผ่ำนมำสแกนเนีย

ในประเทศไทยสำมำรถเติบโตได้ดี เป็นผู้น�ำในตลำดยูโรเปี้ยน 

ทรัคส์มำหลำยปี

คณุลคุกลำ่ววำ่ ตลำดทกุวนัน้ีมคีวำมทำ้ทำยหลำยอยำ่ง ดว้ยเหตุ

น้ีกำรท�ำควำมเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อยำ่งแทจ้รงิเปน็

เรื่องส�ำคัญ รวมทั้งกำรเข้ำไปสนับสนุนดูแลลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด

ส�ำหรับรถสแกนเนียในปี 2023 จะได้รับกำร update ใหม่หลำย

อยำ่ง รถจะประหยดัเชือ้เพลงิไดด้ขีึน้กวำ่เดมิ กำรบรหิำร Stock 

รถเพื่อให้ลูกค้ำได้รับรถตรงตำมสัญญำ เป็นสิ่งที่สแกนเนียจะให้

ควำมส�ำคัญ คุณลุคกล่ำว

ในเร่ืองของผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในโลกทีอ่ำจมผีลต่อ

เรื่องของต้นทุนในกำรด�ำเนินกิจกำรของลูกค้ำ เร่ืองของรำคำ

สินค้ำและพลังงำนที่ยังคงมีควำมผันผวน คุณลุคกล่ำวว่ำทำง

สแกนเนียมุ่งเน้นในกำรพัฒนำสินค้ำของสแกนเนียให้มีคุณภำพ

เพื่อที่จะสร้ำงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนของลูกค้ำ รวมไปถึง

โปรแกรมหลังกำรขำยต่ำงๆ ที่สร้ำงสรรค์ขึ้นเพื่อให้ลูกค้ำได้รับ

กำรบริกำรที่ดีที่สุด ศูนย์บริกำรทั่วประเทศของสแกนเนียทั้งสิบ

แห่งและไพรเวทดลีเลอร์อกีหน่ึงแห่งจะสนับสนุนลกูค้ำอย่ำงเต็ม

ที ่นอกไปจำกน้ันคณุลคุยงัเปิดเผยว่ำ สแกนเนียมแีผนทีจ่ะลงทนุเปิด

ศูนย์บริกำรเพิ่มขึ้นอีกสองแห่งบริเวณชำยแดนไทย - ลำว ซึ่งเมื่อมี

ควำมชัดเจนจะแจ้งให้ตลำดได้รับรู้อย่ำงแน่นอน

เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเป็นเจ้ำของรถสแกนเนีย เรื่องของโปรแกรม

ทำงกำรเงินน้ันคุณลุคกล่ำวว่ำ ทำงสแกนเนียออกแบบรูปแบบ

ทำงกำรเงินที่มีควำมยืดหยุ่น ปรับให้เข้ำกับลูกค้ำแต่ละรำยแตกต่ำง

กันไป เพรำะสแกนเนียให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่ลูกค้ำรำยย่อยไปจนถึง

ลูกค้ำฟลีทระดับใหญ่ เพื่อท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ของ

สแกนเนียได้ โดยง่ำย

ในส่วนของรูปแบบบริกำรต่ำงๆ ที่สแกนเนียมีน้ันคุณลุคเชื่อว่ำจะ

เปิดโอกำสให้สแกนเนียขยำยกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยสู่ลูกค้ำ

ได้เป็นอย่ำงดี โปรดักซ์ของสแกนเนียในปี 2023 คุณลุคยืนยัน

ว่ำจะมีกำรปรับและเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงเพื่อให้รถมีคุณภำพ

และประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น และแน่นอนว่ำเมื่อทุกอย่ำงชัดเจน

สแกนเนียจะด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดต่ำงๆ ต่อไป

ตลำดรถเพื่อกำรพำณชิย์ในป ี2023 น่ำจะเปน็ปทีีม่คีวำมเปลีย่นแปลง

หลำยอย่ำง เพรำะตอนน้ีเกือบทุกประเทศทั่วโลกได้เปิดประเทศ

อย่ำงจริงจังแล้ว แม้แต่ยักษ์ ใหญ่ของโลกอย่ำงจีนได้ยกเลิกเรื่อง

นโยบำยกำรให้ โควิดเป็นศูนย์ ในประเทศจีนแล้ว ปี 2023 คงจะมี

นักเดินทำงชำวจีนออกท่องเที่ยวไปตำมประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกอีก

คร้ัง ซึง่จะเก่ียวพนักับเรื่องกำรใชง้ำนรถบัสเพื่อกำรขนสง่ผู้คนอยำ่ง

แน่นอน ในสว่นของรถบสัสแกนเนียน้ันคณุลคุกลำ่ววำ่ทำงสแกนเนีย

จะให้ควำมส�ำคัญกับตลำดมำกขึ้นในปีหน้ำ

ต้องติดตำมกันต่อไปว่ำปี 2023 สแกนเนียจะเดินหน้ำอย่ำงไร เท่ำที่

ได้สัมผัส และได้สนทนำกับผู้บริหำรอย่ำงคุณลุค กรรมกำรผู้จัดกำร 

คุณภูริวัทน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด และคุณอรรถพล ผู้จัดกำร

ฝ่ำยสื่อสำรและกำรตลำด ปี 2023 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่สแกนเนียจะมี

ควำมคกึคกั และเดนิหน้ำเรื่องกำรตลำดอยำ่งเตม็ตวั ทัง้ในเรื่องของ

กำรขำย และงำนบริกำร เพื่อรักษำควำมเป็นผู้น�ำในตลำดยูโรเปี้ยน 

ทรัคส์ในประเทศไทย
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Super 
From 
South
ท็อปฟอร์มแดนใต้

ในบรรดารถสแกนเนีย ที่น�ามา
โชว์ในงานของสแกนเนียที่สงขลา 
สแกนเนียของพลายด้วงตกแต่ง
แบบจัดเต็มที่สุด Asian Trucker 
ยกให้เป็นคันถูกใจจากแดนใต้

News & Update
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เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ บริษัท สแกนเนีย สยำมยกพลลงภำค

ใตม้ำยงัจังหวดัสงขลำ พบปะกับผู้ประกอบกำรขนสง่ ลกูคำ้ทำงภำคใตข้อง

สแกนเนีย เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่ำงสแกนเนียกับลูกคำ้ ในงำน Mr.Luc 

Moulin  กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทั สแกนเนยีสยำม จ�ำกดั คนใหม ่ไดย้นืยัน

ในกำรให้กำรสนับสนุนลูกค้ำของสแกนเนียให้สำมำรถใช้รถด�ำเนินกิจกำร

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมกันนี้ทำงทีมผู้บริหำรของสแกนเนีย ยังได้น�ำ

เสนอโปรแกรมดำ้นกำรตลำดทีห่ลำกหลำยให้กับลกูคำ้ สำมำรถเปน็เจำ้ของ

รถได้อย่ำงไม่ยำก 

จัดงำนทัง้ทบีรรดำนำยหัวเจ้ำของรถสแกนเนียในพืน้ทีภ่ำคใตท้ี่โดดเดน่เรื่อง

กำรเลือกสีสันของเจ้ำของรถ เจ้ำของฟลีท น�ำรถมำร่วมโชว์ตัวในงำน โดด

เด่นจนใครๆ ก็ต้องเหลียวมอง มีควำมเป็นตัวเองอย่ำงชัดเจน ทั้งสวยและ

เตม็เปีย่มดว้ยคณุภำพถูกใจลกูคำ้ กำรจัดงำนในคร้ังน้ีทำงสแกนเนียได้เสยีง

ตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดี

สแกนเนีย โชว์พลัง โดดเด่น 
ได้ใจลูกค้าภาคใต้
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สแกนเนีย สยาม 
ขับเคลื่อนผลก�าไรธุรกิจ
ขนส่งด้วยรถหัวลากรุ่น 
P 360 A6x2NZ จ�านวน 
12 คัน พร้อมฟรีค่าซ่อม 
2 ปี ฟรีค่าบ�ารุงรักษา 5 ปี 
ให้กับ บริษัท บุญญฤทธิ์ 
ทรานสปอร์ต จ�ากัด 
(มหาชน)

SCANIA

News & Update
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กลบัมำอกีครัง้กับกิจกรรมสง่ทำ้ยปขีอง บรษัิท ฮีโน่มอเตอรส์เซลส ์

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ได้จัดงำนแข่งขันทักษะฝีมือกำรให้บริกำร

ด้ำนขำย อะไหล่ และบริกำร ภำยใต้ชื่อว่ำ “กำรแข่งขัน ฮีโน่ ที

เอส (Total Support)” ซึง่เปน็กำรแขง่ขนัทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำทกัษะ

กำรท�ำงำนอยำ่งเปน็ระบบทัง้ดำ้นกำรขำย อะไหล ่และบริกำร เพื่อ

ควำมพรอ้มในกำรสนับสนุนกิจกำรของลกูคำ้ภำยใตน้โยบำย Total 

Support โดยในปีนี้ ได้จัดกำรแข่งขันเป็นครั้งที่ 28

 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2565 ณ ศูนย์ โลจิสติกส์และฝึก

อบรม บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด อ.บำงไทร 

จ.พระนครศรีอยุธยำ ได้มีกำรจัดกำรแข่งขันฮีโน่ ทีเอส (Total 

Support) ซึ่งเป็นกำรแข่งขันที่วัดศักยภำพกำรพัฒนำทักษะของ

บคุลำกรจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยฮีโน่ทัว่ประเทศ โดยคลอบคลมุทัง้ภำค

ทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งด้ำนกำรขำยและบริกำรหลังกำรขำย  ส�ำหรับ

กำรแข่งขันดังกล่ำววัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงทักษะของบุคลำกรของ

ตัวแทนจ�ำหน่ำยฮีโน่ ให้มีกำรพัฒนำดียิ่งขึ้น โดยเน้นกำรทดสอบ

ที่ใกล้เคียงกับเหตุกำรณ์จริงที่แต่ละด้ำนบริกำรต้องเจอ เพื่อให้

สำมำรถน�ำทักษะต่ำงๆ ไปประยุกต์ ใช้ และแก้ไขปัญหำในกำร

ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส�ำหรับในปีนี้ มิสเตอร์ เคน อิวำโม

โต ้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บรษัิท ฮีโน่มอเตอรส์เซลส ์(ประเทศไทย) 

จ�ำกัด, มิสเตอร์ ฮิโรชิ เซมบะ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ฮีโน่

มอเตอร์ส เอเชีย จ�ำกัด  และมิสเตอร์ เคอิชิ โยชิมุระ รองประธำน

อำวโุสและผู้จัดกำรทัว่ไป แผนกธุรกิจยำนยนต ์บรษัิท มติซยุแอนด์

คัมปนี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ คุณเจษฎำ จันทร์อุไร ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักพัฒนำมำตรฐำน และทดสอบฝีมือแรงงำน ร่วมเป็นประธำน

กลำ่วเปดิงำน พร้อมพนัธมติรทำงธุรกิจอื่นๆ ที่ให้เกียรตเิขำ้ร่วมและ

สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้  

 มิสเตอร์ เคน อิวำโมโต้ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท 

ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้กล่ำวว่ำ รู้สึกยินดีเป็น

อยำ่งยิง่ ทีเ่รำเริม่กลบัสูส่ถำนกำรณป์กตอิกีครัง้ และกิจกรรมตำ่งๆ 

ที่ส�ำคัญสำมำรถกลับมำด�ำเนินกำรได้  กำรเตรียมพร้อมรับมือกับ

กำรเปลีย่นแปลงจำกบทเรยีนสถำนกำรณ์โควดิ-19 ทีผ่่ำนมำ ท�ำให้

เรำต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรดูแลลูกค้ำ ทั้งด้ำนกำรขำย และบริกำร

หลังกำรขำย  ซึ่งกำรแข่งขันฮีโน่ ทีเอส ถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญของ

ครอบครัวฮีโน่ทีเ่รำจัดมำเปน็ประจ�ำอยำ่งตอ่เนื่อง และไมไ่ดเ้ปน็กำร

แขง่ขนัภำยในประเทศเทำ่น้ัน แตฮ่ีโน่ทัว่โลกยงัไดรั้บรู้กิจกรรมน้ีเชน่

เดียวกัน ทำงฮีโน่ไม่ได้มุ่งหวังหำคนเก่งที่สุดในกำรแข่งขันประเภท

ต่ำงๆ ทั้งกำรขำย อะไหล่ และบริกำร แต่สิ่งที่ฮีโน่คำดหวัง คือ 

ผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขัน

ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้ำจริงได้ และที่ส�ำคัญต้องพัฒนำและ

เรียนรู้เพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จนชนะใจ

ลกูคำ้ เพื่อรกัษำควำมรกั ควำมประทบัใจทีล่กูคำ้มีให้กับเรำให้กับ

ฮีโน่  นั้นคือหัวใจหลักของกำรแข่งขัน เพรำะแม้คุณอำจจะไม่ได้

รำงวัลของกำรแข่งขัน แต่เชื่อว่ำคุณได้รำงวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ำ และ

ต้องภูมิใจในตัวเองมำกกว่ำอย่ำงแน่นอน 

 นอกจำกน้ีช่วงเย็นภำยหลังจำกกำรแข่งขัน มีพิธี

ประกำศรำงวัล และงำนเลี้ยง ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ ฮอลล์ 

โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ  โดยผู้ชนะเลิศกำรแข่งขันในปีน้ี ได้รับเงิน

รำงวัล พร้อมเหรียญและธงเกียรติยศ  นอกจำกน้ีภำยในงำนฮี

โน่ยังได้จัดเตรียมคอนเสิร์ตจำก ซำนิ นิภำภรณ์ ฐิติธนกำร สร้ำง

สีสันควำมเพลิดเพลิน และเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้เข้ำ

ร่วมงำน และผู้เข้ำแข่งขันทุกท่ำนอีกด้วย 

 ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กิจกรรมกำร

แข่งขันน้ีจะช่วยพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมืออันเป็น

ประโยชน์กับผู้เข้ำร่วมแข่งขัน และเล็งเห็นว่ำบุคลำกรคนส�ำคัญ

เหล่ำน้ีจะสำมำรถช่วยพัฒนำ และเดินหน้ำภำคธุรกิจรถเพื่อกำร

พำณิชย์  ท�ำให้ฮีโน่ก้ำวเป็นผู้น�ำของกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรถ

เพื่อกำรพำณิชย์ และเป็นพันธมิตรในกำรด�ำเนินธุรกิจของลูกค้ำ 

นอกจำกน้ียงัถือเปน็กำรพฒันำมำตรฐำนและทดสอบฝีมอืแรงงำน

ให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

และก่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงกำรเติบโตของประเทศ 

“ฮีโน่” พัฒนาทักษะบุคลากร จัดแข่งขัน “Hino Total Support Contest ครั้งที่ 28”
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ขอแสดงควำมยินดีกับ นำยชวินทร์ เฉลิมญำติ นักขับจำก 

บจก. ส.กนกทรัพย์ โลจิสติกส์ ตัวแทนนักขับยูดี ทรัคส์ 

ประเทศไทย สำมำรถคว้ำแชมป์รำงวัล The Global 

Winner ในกำรแข่งขัน UD Extra Mile Challenge 

Global 2022 ในรุ่น Quester ท่ำมกลำงตัวแทนนักขับ

ผู้เข้ำแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ อีกทั้งยังเอำชนะรำงวัล

ใหญ่ Best Fuel Consumption Award Winner - สุด

ยอดขับประหยัดน้�ำมัน และ Driving Skill Award Win-

ner - สุดยอดทักษะกำรขับขี่ยอดเยี่ยม  

นับเป็นกำรปิดกิจกรรมกำรแข่งขันของปีน้ี ไปอย่ำงน่ำ

ภำคภูมิใจ ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักขับ และทุกๆบริษัทขนส่ง

ที่ให้กำรสนับสนุนและเข้ำร่วมกิจกรรมในปีนี้ แล้วพบกัน

ใหม่กับกำรแข่งขันในปีหน้ำนะคะ แชมป์นักขับคนใหม่อำจ

เป็นคุณ

UD Extra Mile Challenge Global 2022 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่! นักขับไทย
คว้าแชมป์สุดยอดนักขับ Global 
Winner และยังสามารถกวาดทุก
รางวัลใหญ่ เป็นคร้ังแรกในการ
แข่งขัน UD Extra Mile Challenge 
ที่ประเทศญี่ปุ่น






