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“กรุงศรี ออโต้” ผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อ
ยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์
แคช” สินเชื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่
“กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”
สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” ซึ่งให้บริการโดย
กลุม่ งานธุรกิจสินเชือ่ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”
สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์มือสอง
“กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�ำหน่าย
รถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ซึ่งให้บริการโดย
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)
ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้
พร้อมรับค�ำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงิน
เป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ 50 สาขาทั่วประเทศ
รวมทัง้ สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทัว่ ประเทศ ทีท่ ำ� การ
ไปรษณียไ์ ทยทีใ่ ห้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7-Eleven หรือ
ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์” โทร 02-740-7400
กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.
com หรือ www.facebook.com/krungsriauto
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“รถมือสอง”

เพื่อนแท้บนถนน (ชีวิต)

นับได้ว่าปี 2561 เป็นอีกปีทองที่ตลาดรถยนต์ยังคงส่งสัญญาณบวก
และมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยในส่วนของตลาดรถยนต์มอื สองนัน้ ยังคง
คึกคัก และมีการคาดการณ์ยอดจ�ำหน่ายไว้ที่ 1.47 ล้านคัน คิดเป็นยอด
การเติบโต 5% จากปี 2560 ทั้งนี้ ความคุ้มค่า คุ้มราคา คือเหตุผลหลักที่
หลายคนเลือกใช้รถยนต์มือสอง
แต่มากไปกว่านั้น รถยนต์มือสองยังเปรียบเหมือนมิตรแท้บนท้องถนน
ทีท่ ำ� ให้หลายต่อหลายคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคชีวติ มาได้ ดังเรือ่ งราวทีเ่ คย
ปรากฏอยู่ในบทสัมภาษณ์ในคอลัมน์ Dealer Talk ตลอด 10 ปี ซึ่งได้ซ่อน
เบือ้ งลึกความส�ำเร็จของเต็นท์รถยนต์มอื สองทีไ่ ม่เคยได้มาด้วยความง่ายดาย
เช่นเดียวกับลูกค้ารถยนต์มอื สองเองทีบ่ างท่านก็นำ� รถมือสองไปเป็นทุนตัง้ ต้น
ชีวิต บ้างตัดสินใจใช้รถยนต์มือสองไปเป็นฟันเฟืองหลักในการขยายกิจการ
สร้างชีวติ ใหม่ บ้างเลือกใช้รถมือสองเพราะความรัก ความผูกพัน ซึง่ ทัง้ หมด
คือเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้นิตยสารกรุงศรี ออโต้ ฉบับนี้ เลือกที่จะถ่ายทอด
เรือ่ งราวความประทับใจระหว่างรถยนต์มอื สอง เจ้าของกิจการเต็นท์รถ รวม
ไปถึงผู้ใช้งาน ที่ต่างก็เลือกให้รถยนต์มือสองเข้ามาเป็นเพื่อนแท้ร่วมออก
เดินทางไปบนถนนแห่งชีวิต
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
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ไม่ว่าระยะทางจะใกล้ไกล แต่เราชาวกรุงศรี ออโต้ ก็พร้อมจะไปหา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะ
เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย
พร้อมด้วย คุณวีระพล ทองธรรมชาติ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มการขายพื้นที่
R4 ภาคเหนือ และทีมงานกรุงศรี ออโต้ สาขาเชียงใหม่ ออกเดินสาย
พบปะพันธมิตรดีลเลอร์ในภาคเหนือ เริ่มจากการเข้าพบ คุณธารินทร์
โตแสงชัย ผู้บริหารใหญ่ บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด พร้อมกัน
นั้นก็ได้เข้าพบ คุณเสวกนพดล ใจใหม่พันธ์ ผู้บริหาร บริษัท นพดล ธุรกิจยนต์ 2509 จ�ำกัด เพื่อแสดงความยินดีกับกิจการ
อู่สีรถซึ่งเป็นกิจการใหม่ที่เพิ่งเปิดด�ำเนินการ @ ปิดท้ายทริปภาคเหนือด้วยการเข้าพบ คุณสมาน ทิพย์วังพาน แห่ง บริษัท
สมานชัยมอเตอร์ ล�ำพูน จ�ำกัด
ผู้บริหารระดับสูง กรุงศรี ออโต้ โดยคุณกฤติยา ศรีสนิท
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
และคุ ณ ภิ ญ โญ จั น ทสุ ว รรณ์ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย น�ำทีมพบปะและ
เยี่ยมชมโชว์รูม Honda BigWing Kanchanaburi ในกลุ่มเครือ
โล้ ว เฮงหมง โดยมี ซ้ อ เก๋ - รวมพร และเฮี ย ตุ ่ น -สมเกี ย รติ
พงษ์วิทยภานุ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น @ โชว์รูมแห่งใหม่นี้
พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายนนี้
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง กรุงศรี
ออโต้ น�ำโดยคุณกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.
อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส และ คุณพรเทพ ถิรสุนทรากุล
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายงานการตลาด เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ คุณโอซามุ มาสุโกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่ เนือ่ งในโอกาสทีม่ ติ ซูบชิ ิ
มอเตอร์ ส คอร์ ป อเรชั่ น ประเทศญี่ ปุ ่ น และ มิ ต ซู บิ ชิ
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ฉลองความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยยอดการผลิตครบ 5 ล้านคัน
โดยรถยนต์คันที่ 5 ล้าน คือ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต ทั้งนี้
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติ
ในแวดวงยานยนต์ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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ทีมกรุงศรี ยูสด์ คาร์ สาขากาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ
ร.ต.อ. อดิศร ทัศนพงษ์ หรือ ท่านสารวัตร ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของ
แหล่งรถผูก้ อง เต็นท์รถยนต์มอื สองคุณภาพเยีย่ มในภาคอีสาน ซึง่ ล่าสุดแหล่ง
รถผู้กองได้ฤกษ์ดีขยายสาขาที่ 7 ในพื้นที่อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนั้นยังได้ถือโอกาสจัดงานท�ำบุญเลี้ยง
พระเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านสารวัตรอีกด้วย

เรียกได้วา่ เป็นคูร่ กั ตัวอย่างทีห่ มัน่ เติมความหวานให้ชาวกรุงศรี ออโต้ ได้
อิจฉาตาร้อนกันอยู่เสมอ เพราะล่าสุด คุณมงคล จุลทัศน์ หรือ เสี่ยนาย
แห่ง บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน
วันคล้ายวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาสุดสวย คุณเมย์-เมวดี จุลทัศน์ งานนี้
บอกได้ค�ำเดียวว่ามีซึ้ง และแน่นอนว่าชาวกรุงศรี ออโต้ อย่างเราก็ไม่พลาด
ทีจ่ ะไปร่วมขบวนการเซอร์ไพรส์นำ� ทีมโดยผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การขายพืน้ ที่ R1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คุณสถาพร ดวงปัญญา พร้อมทีมสาขา
อุบลราชธานี @ ขอให้คุณเมย์ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญ
รุ่งเรือง และเป็นที่รักของทุกคนนะคะ
คุณศิริชัย คงจักร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายรถจักรยานยนต์ต่างจังหวัด ร่วม
แสดงความยินดีกับ คุณอานุภาพ-คุณจรีย์พร กาญจน์กีรติ สองผู้บริหารใหญ่
ของ บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จ�ำกัด เนื่องในพิธีเปิดโชว์รูม Honda BigWing Hua Hin จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งดงามอย่างไทย สไตล์ออเจ้ากันเลยทีเดียวส�ำหรับงานฉลองวันคล้ายวันเกิด
คุณวรรณา การุณยวนิช ผู้บริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์เวิร์ค จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ดีลเลอร์จ�ำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อรถอีซูซุแห่งแรกของจังหวัดระยอง โดยงานจัด
ขึ้นอย่างอบอุ่นในคอนเซ็ปต์นุ่งห่มชุดไทย ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นอีกกิจการของคุณวรรณาที่เพิ่งปรับโฉมใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม @ ขอให้
คุณวรรณาสุขภาพแข็งแรง สวยวันสวยคืน นะคะ

เข็มนาฬิกาหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วราวสายน�้ำ ไม่ทันไรเต็นท์รถ
มือสองรายใหญ่แห่งจังหวัดอุบลราชธานี หจก.ก้านเจริญยนต์ ซึ่งบริหาร
งานโดย คุณเอกรัตน์ ใจภักดี หรือ เสี่ยก้าน ก็เดินมาสู่ความส�ำเร็จใน
ปีที่ 15 @ ทีมงานสาขาอุบลราชธานีจึงถือโอกาสนี้เข้าร่วมฉลองความ
ส�ำเร็จพร้อมกับเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ คุณปาริชาติ ใจ
ภักดี ภรรยาสุดสวยของเสี่ยก้านไปในคราวเดียวกัน
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จบลงไปอย่างสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการตลาดอย่างเต็มพิกัดส�ำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างยอดขาย
ร่วมกันระหว่างทีมกรุงศรี ยูสด์ คาร์ สาขาระยอง และ เต็นท์ต้นมะขาม ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเต็นท์รถมือสองขนาด
ใหญ่ของจังหวัดระยองที่มีสาขามากถึง 5 สาขา งานนี้ทางกรุงศรี ออโต้ ได้รับเกียรติจากคุณราชิตร สุวรรณโชติ และ คุณ
อมรพันธ์ สุวรรณโชติ ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงเข้าร่วมเวิร์กช็อปและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ยกขบวนเข้าร่วมแสดงความยินดี
กับ คุณอารีรัตน์ ศรีประทาย และ คุณธงชัย ลาภจตุรพิธ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ สตาเลียน จ�ำกัด เนื่องในโอกาส
งานฉลองครบรอบ 30 ปี ศรีเลิศหล้าเจริญยนต์ โชว์รูมจ�ำหน่ายรถ
จักรยานยนต์ชื่อดังแห่งย่านวัชรพล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมงานกรุงศรี ยูสด์ คาร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้หอบกระเช้าผลไม้เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ของ คุณวิเชียร พงศ์ธนารักษ์ หรือ เฮียใหญ่ คุณพ่อของเฮียแพะ
และเฮียอัฐแห่ง สมเด็จง่วนเชียง @ ชาวกรุงศรี ออโต้ ทุกคนขอ
อวยพรให้เฮียใหญ่สขุ ภาพแข็งแรง กิจการสมเด็จง่วนเชียงและร้านทอง
ลิ้มง่วนเชียงเจริญก้าวหน้า ลูกค้ารักยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

จัดเต็มแบบแฟชั่นอโยธยากันเลยทีเดียวส�ำหรับงานฉลองความส�ำเร็จ 25 ปี กลุ่มบริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จ�ำกัด
ณ โชว์รูม อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานนี้หัวเรือใหญ่ คุณภัทรา พฤฒิธาดา จึงได้ถือโอกาสฤกษ์งามยามดีจัด
ท�ำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อ คุณบุญธรรม พฤฒิธาดา ไปพร้อมกัน @ แน่นอนว่างานดีๆ อย่างนี้ ทีมกรุงศรี
ออโต้ จึงไม่พลาดโอกาสในการเข้าไปร่วมอวยพรด้วยเช่นกัน
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ถื อ ว่ า เป็ น ฤกษ์ ดี ที่ ม าพร้ อ มกั บ
ความชุ ่ ม ฉ�่ ำ ของสายฝนเลยที เ ดี ย ว
ส�ำหรับการเปิดสาขาที่ 10 ของ หจก.
อาระยะยนตรกิ จ ณ อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดอุบลราชธานี งานนี้ คุณอาระยะ
บุดดา ได้กล่าวย�้ำว่าแม้ปัจจุบัน หจก.
อาระยะยนตรกิจ จะขยายไปถึง 10
สาขา ทว่ายังคงมุ่งมั่นให้บริการภายใต้สโลแกนเดียวกันนั่นก็คือ “เต็นท์... สินค้าคุณภาพ-หัวใจบริการ”
กรุงศรี ออโต้ ก็พร้อมให้บริการอย่างฉับไวแก่ หจก. อาระยะยนตรกิจ เช่นกันค่ะ

@

ส่วนพวกเราชาว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทาง
จัดจ�ำหน่าย และ คุณวีระพล ทองธรรมชาติ ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มการขายพื้นที่ R4 ภาคเหนือถือโอกาสนี้เข้าร่วมอวยพร
ในวันคล้ายวันเกิด คุณเสวกนพดล ใจใหม่พันธ์ ผู้บริหาร
บริษัท นพดล ธุรกิจยนต์ 2509 จ�ำกัด ซึ่งได้จัดงานท�ำบุญ
สืบชะตาตามประเพณีของล้านนา

คุณพรเทพ ถิรสุนทรากุล ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด
น�ำทีมผูบ้ ริหาร การตลาดสินเชือ่ รถใหม่ และการตลาดด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์ตวั แทนจ�ำหน่าย พร้อมทีมสาขาเชียงใหม่ออกเยีย่ มลูกค้า
รับไตรมาสที่ 2 ด้วยการเข้าพบ คุณมนัส เกียรติเจริญวัฒน์ แห่ง
บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด เพื่อวางแผนงานในการ
ร่วมกันสนับสนุนยอดขายให้ทะลุเป้า

จบลงไปแล้วส�ำหรับงานสัมมนาดีๆ ที่ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ กรุงศรี ออโต้ จัดขึ้น ในหัวข้อ “การ
บริหารจัดการด้านบัญชี และภาษี รวมทั้งกฎหมายใหม่ด้านภาษีส�ำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
แนวทางการตลาดยูสด์ คาร์ ในยุคโซเชียลผ่านหัวข้อเสวนา “แนะน�ำการใช้ LINE@ ในธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว” ซึง่ เป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ และกลเม็ดเคล็ดลับว่าท�ำอย่างไรจึงจะใช้ LINE@ ในการสร้างความส�ำเร็จในการขาย @ ก่อนจะปิดท้ายงานด้วย
การท�ำเวิร์กช็อปจริงเพื่อเจาะลึกเทคนิคการใช้ LINE@ ที่จะช่วยปิดการขายให้กับธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศให้การตอบรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
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“รถมือสอง”
พลิกชีวิต
ความคุ้มค่า คุ้มราคา คือสิ่งแรกที่หลายต่อหลายคนนึกถึง
เมื่อเอ่ยถึงรถยนต์มือสอง ทว่าส�ำหรับบางคน รถยนต์มือสอง
เป็ น มากกว่ า ยานพาหนะที่ค อยอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทาง แต่รถยนต์มือสองยังได้ท�ำหน้าที่เป็นกุญแจส�ำคัญ
ทีไ่ ขไปสูท่ างลัดความส�ำเร็จ รวมทัง้ เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของการ
สร้างชีวิต ดังเช่นชีวิตใหม่ของดีลเลอร์และลูกค้าทั้ง 5 ท่าน ที่
ต่างก็มีรถยนต์มือสองเป็นดั่งเนวิเกเตอร์ ที่น�ำไปสู่การพลิก
เส้นทางเดินชีวิตให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

คุณลัดดา ทวีโชติวัชรกุล
หจก. ศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์

ย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน การที่ผู้หญิงคนเดียวจะลุกขึ้นมา
เปิดกิจการอู่ซ่อมรถ แต่งท�ำสี ดูจะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ แต่
ที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าก็คือ เธอคนนี้ “คุณลัดดา ทวีโชติวัชรกุล”
สามารถพลิกเส้นทางชีวิตจากการขายรถยนต์มือสองคันแรก
มาเป็นเจ้าของกิจการเต็นท์รถยนต์มือสองเจ้าใหญ่ในจังหวัด
สกลนคร “ศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์” ซึ่งใช้เวลา 23 ปี ใน
การขยายกิจการ จากรถบ้าน 1 คัน เป็นเต็นท์รถยนต์มือสอง
ศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์ที่มีไม่ต�่ำกว่า 5 สาขา
ชีวิตในแวดวงยานยนต์ของคุณลัดดาเริ่มต้นขึ้นในปี 2530
ด้วยการก่อตัง้ กิจการอูซ่ อ่ มสีรถ จากนัน้ ในปี 2538 ก็ได้มกี ารน�ำ
รถยนต์มือสองมาจอดขายด้านหน้าอู่ แล้วใช้เวลาร่วม 10 ปี
จึงสามารถเปิดกิจการเต็นท์รถยนต์มือสองเป็นของตัวเองได้
“ตัง้ แต่ซอื้ รถยนต์มอื สองคันแรก ชีวติ ก็เปลีย่ นไป ความจริง
รถมือสองคันนั้น เราตั้งใจไว้ว่าจะซื้อมาใช้เอง ด้วยความที่
ที่บ้านเป็นอู่ก็แต่งสี ท�ำเครื่องใหม่ แบบที่เราชอบ ซึ่งงานของอู่
เราเป็นงานเนีย้ บอยูแ่ ล้ว ก็เลยมีลกู ค้ามาขอซือ้ รถคันนัน้ เขาก็
ถามอยู่นาน แต่เราก็ไม่ขาย เพราะตั้งใจจะใช้เอง แต่เขาบอก
เขาจะให้กำ� ไรเรา 20,000 บาท เราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าขาย
รถมือสองคันเดียวได้เงินมากกว่าท�ำงานอู่ทั้งเดือนอีก เมื่อได้
ก�ำไรจากการขายรถคันนั้นมา เลยตัดสินใจ ซื้อตั๋วรถทัวร์ขึ้น
กรุงเทพฯ ลองไปหาซื้อรถมือสองมาขายบ้างดีกว่า”
หลั ง จากมองเห็ น โอกาสการต่ อ ยอดรายได้ จ ากรถยนต์
มือสอง คุณลัดดาก็ไม่รีรอที่จะเข้ามายังตลาดรถยนต์มือสอง

ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ นัน่ ก็คอื กรุงเทพฯ แต่ดว้ ยความทีไ่ ม่เคย
รู้จักแวดวงรถยนต์มือสองมาก่อน คุณลัดดาบอกว่าการเข้ามา
กรุงเทพฯ ครัง้ นัน้ ก็ไม่ตา่ งจากการงมเข็มในมหาสมุทร ทีต่ อ้ งออก
ตระเวนไปหลายที่โดยที่ไม่รู้จักกรุงเทพฯ มาก่อน เพื่อตามหา
รถที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งคัน จากนั้นจึงขับกลับสกลนครเพื่อน�ำไป
ขายในค�่ำคืนนั้นเลย
“ด้วยความที่เราไม่รู้จักใครเลย ไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับ
การขายรถมือสอง เราก็มาตามที่เขาบอกๆ ว่าตรงไหนมีรถ
ดีๆ ขาย นั่งรถทัวร์รอบค�่ำจากสกลนครมาสว่างที่กรุงเทพฯ
หน้าไม่ได้ล้าง น�้ำไม่ได้อาบ เพราะเราไม่รู้หรอกว่ามีโรงแรม
ตรงไหน จากนั้นก็ไปตระเวนหารถ ท�ำเอกสาร เรียบร้อยแล้ว
ก็ขับรถคันนั้นแหละกลับมาที่สกลนคร ขับเป็น 10 ชั่วโมง
ท�ำอย่างนั้นมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี บางสัปดาห์ต้องไปกลับ
กรุงเทพฯ 6 วันติดต่อกันเพื่อที่จะหารถกลับมาขาย”
เมื่ อ ต้ อ งขั บ รถกลั บ มาเองทุ ก ครั้ ง คุ ณ ลั ด ดาจึ ง ต้ อ งคั ด
รถยนต์มอื สองทีส่ ภาพดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยในปัจจุบนั หน้าที่
คัดเลือกรถเหล่านี้ถูกยกให้กับลูกชาย คุณกิติศักดิ์ บัวบังศึก
ซึง่ ได้เข้ามาช่วยกิจการขายรถยนต์มอื สองตัง้ แต่เรียนชัน้ ประถม
ศึกษา
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“ผมโตมากับอู่ แค่ฟังเสียงเครื่องยนต์ก็บอกได้แล้วว่ารถ
คันไหนดี คันไหนมีปัญหา รถของที่ร้านจึงต้องผ่านสายตาผม
ทั้งหมด ตอนเด็กๆ ก็ช่วยเช็ดถูรถ พาลูกค้าไปดูรถ ซึ่งจอด
อยู่หน้าบ้านไม่เกิน 10 คัน แต่พออายุ 18 ท�ำใบขับขี่ได้ ก็ขึ้น
รถทัวร์พร้อมคุณแม่เพือ่ ทีจ่ ะได้ขบั รถกลับมาขายได้มากขึน้ จาก
1 คัน ก็เป็น 2 คัน และด้วยความที่เราใช้รถเองด้วย ขับรถ
เองด้วย เราจึงรู้ว่าลูกค้าของเราต้องการรถที่ดีที่สุด รถทุกคัน
เราจึงดูแลตัง้ แต่กอ่ นขายไปจนถึงหลังการขาย เพราะเรารูว้ า่ รถ
มือสองหนึ่งคันมีความส�ำคัญต่อลูกค้าอย่างไร”
เมื่อตั้งใจแล้วว่าจะส่งต่อรถยนต์มือสองคุณภาพดีที่สุดให้
กับลูกค้า ความตั้งใจเหล่านั้นก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นค�ำชม และ
การบอกต่อ บวกกับมีกรุงศรี ออโต้ คอยอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสินเชือ่ รถยนต์ให้กบั ลูกค้า ท�ำให้อกี 8 ปีตอ่ มา ศักดิส์ ยาม
คาร์เซ็นเตอร์ สามารถขยายกิจการจากรถยนต์มอื สองจอดขาย
หน้าอู่ซ่อมรถ มาเปิดเป็นเต็นท์รถยนต์มือสองเต็มตัวบนที่ดิน
ที่ไม่ต้องเช่าอีกต่อไป
“จากรถมือสองคันแรกที่ขายไป ท�ำให้เรามีบ้าน มีร้าน บน
ที่ดินของเราเองแบบไม่ต้องเช่า ทุกเต็นท์คุณแม่ลงมือคุมงาน
เอง ซื้อวัสดุก่อสร้างเองทั้งหมด ส่วนตอนนี้ผมก็เข้ามาช่วย
คุณแม่ดูรถทั้งหมดตั้งแต่การซื้อ การเตรียมรถ โดยหลักๆ ผม
มองว่าลูกค้าต้องได้รถสวยๆ ไปใช้ ชุดแต่งรถ กันสาด กันชน
สปอยเลอร์ แม็กซ์ ล้อใหม่ เราให้ลกู ค้าหมด เพราะผมคิดเสมอ
ว่าลูกค้าเป็นคนเอาเงินมาให้เรา ดังนัน้ เราจะท�ำอย่างไรให้ลกู ค้า
ใช้จ่ายเงินของเขาแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่า เราก็เลยต้องมุ่งมั่นท�ำรถ
ให้มีคุณภาพที่สุดออกไป”
เห็นท�ำงานหนักทั้งครอบครัวอย่างนี้ ก็อดไม่ได้ที่จะถามต่อ
ถึงเรื่องความเหนื่อย ความท้อ ที่มักจะเข้ามาเป็นอุปสรรค
ในชีวิต ซึ่งคุณลัดดาก็ตอบกลับมาด้วยน�้ำเสียงที่หนักแน่นว่า
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“ไม่ตอ้ งถามเลยเรือ่ งน�ำ้ ตา มันมีอยูแ่ ล้ว ตอนนัน้ ทัง้ เหนือ่ ย
ทั้งท้อ ขับรถไปร้องไห้ไป เพราะน้อยใจในชีวิตตัวเองบ่อยมาก
ลูกชายเองก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว�่ำ เราเองก็เคยเกือบ
ตกเหวตอนขับรถกลับมาขาย หรือขับรถกรุงเทพฯ-สกลนคร
บ่อยเข้าก็นอนน้อย ปวดหัว ท�ำอย่างไรล่ะ กินยาแก้ปวดแล้ว
ขับรถกลับมาขายตามเดิม แต่พอมากลับมาถึงร้าน ได้เจอลูกค้า
ได้ท�ำงาน ได้เห็นว่ามีลูกค้าอยากได้รถเราไปใช้ ความเหนื่อย
ความท้อก็หายไปจริงๆ นะ มีคนหนึ่งเขาเอารถไปสร้างอาชีพ
รับจ้างขนของ เขาก็กลับมาบอกเราว่ารถที่เอาไปท�ำเงินให้เขา
ได้มากเลยนะ เราก็รสู้ กึ ดี โรงน�ำ้ แข็งก็บอกเอารถเราไปใช้สง่ น�ำ้
ส่งน�้ำแข็ง รถไม่มีปัญหาเลย ร้านขายมอเตอร์ไซค์ที่เป็นลูกค้า
ประจ�ำเขาก็ซอื้ รถเราไปขนมอเตอร์ไซค์ คือพอมองกลับไปตอนนี้
ความเหนือ่ ยมันไม่มแี ล้ว แต่กลายเป็นความภูมใิ จในอาชีพขาย
รถมือสองมากกว่า”

Krungsri Auto Magazine

คุณพิชย
ั วรัชญ์ ตัง
้ ชัยวรรณา
ตุ้มยนต์ Used Car, เบนซ์ คาร์ เซ็นเตอร์

ดูเหมือนว่าโชคชะตาได้ก�ำหนดมาแล้วให้ชีวิตของ คุณ
เบนซ์-พิชัยวรัชญ์ ตั้งชัยวรรณา เดินบนเส้นทางธุรกิจสาย
ยานยนต์ เพราะผูบ้ ริหารหนุม่ ผูน้ เี้ กิดและเติบโตอยูใ่ นเต็นท์รถ
มือสอง ตุม้ ยนต์ Used Car โดยมีคณ
ุ พ่อ เสีย่ ตุม้ -คุณสมศักดิ์
ตัง้ ชัยวรรณา เป็นผูก้ อ่ ตัง้ พร้อมพัฒนาจนสามารถเปลีย่ นห้อง
แถวขนาดคูหาครึ่ง ที่มีรถยนต์มือสองจอดขายเพียง 2 คัน ให้
ขยายเป็น 10 คัน ได้ในเวลาเพียง 3 ปี จากนั้น 10 ปีต่อมา
ก็ได้ขยายไปสร้างเต็นท์รถขนาดใหญ่ และมีแผนงานขยายสาขา
ที่ 2 โดยปรับเปลีย่ นจากเต็นท์รถบนลานดินให้เป็นเต็นท์ระดับ
มาตรฐาน
ทุกอย่างก�ำลังเดินไปตามแผนงานได้อย่างราบรื่น กระทั่ง
ในวั น ที่ เ สี่ ย ตุ ้ ม ผู ้ เ ป็ น เสาหลั ก ของบ้ า นและกิ จ การตุ ้ ม ยนต์
Used Car ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยไม่มีใครคาดคิด
มาก่อน ภาระทั้งหมดพร้อมหนี้สินอีกราว 30 ล้านบาท จึงตก
ไปอยู่ในความรับผิดชอบของลูกชายวัย 17 ปี ซึ่งยังเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
“ตอนที่เสี่ยตุ้มเสีย ใครๆ ก็บอกว่าเดี๋ยวตุ้มยนต์ก็ต้องเลิก
กิจการ ปิดเต็นท์ไป เพราะแม่ท�ำไม่เป็น มีแต่ลูกชายคนนี้
ที่บอกว่า ‘ไม่ยอม’ เขาอยากจะสานต่อ เขาอยากจะท�ำ ทั้งๆ
ทีเ่ ขาก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าหลังจากคุณพ่อเสีย เต็นท์รถทีเ่ ราเคยไปเป็น
นายทุนให้กว่า 40 เต็นท์ พร้อมใจกันฉีกสัญญา ท�ำให้เราต้อง
แบกรับหนี้กว่า 30 ล้านในทันที”
คุณนวพร ตั้งชัยวรรณา คู่ชีวิตผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วม
ก่อตั้งตุ้มยนต์มาพร้อมกับเสี่ยตุ้มเล่าถึงจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ
ส่วนคุณเบนซ์ ลูกชายคนโตวัย 27 ปี ย�้ำว่า กิจการรถยนต์
มือสองเป็นความตั้งใจของคุณพ่อ เขาจึงอยากสานต่อความ
ตั้งใจนี้ให้ส�ำเร็จ โดยเฉพาะการสร้างเต็นท์รถแห่งที่ 2 ให้ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อตั้งใจไว้ ทว่ายังไม่ทันได้เห็นผล
สัมฤทธิ์

“รถมือสองมีความหมายกับครอบครัวของผมมาก เริ่มจาก
พอคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันใหม่ๆ ก็ต้องออกจากบ้านคุณพ่อ
ที่ท�ำกิจการโรงสี เพื่อไปสร้างครอบครัวด้วยตัวเองโดยมีเงิน
ตั้งตัวไม่เยอะมาก คุณพ่อจึงเลือกที่จะขายรถมือสอง ซึ่งเป็น
สิ่งที่ท่านพอมีความรู้ เคยขายมาบ้าง ขายให้กับเพื่อนๆ ไม่ได้
เปิดเต็นท์ แต่ดว้ ยเงินทุนทีน่ อ้ ยก็ทำ� ให้เราเพียงแต่ซอื้ มาขายไป
มีจอดขายหน้าบ้านอยู่แค่ 2 คัน บนถนนเส้นที่มีแต่ป่า คุณพ่อ
เริม่ ขายรถมือสองเมือ่ ปี 34 ซึง่ เป็นปีทผี่ มเกิดพอดี แล้วก็ขยาย
เป็นเต็นท์ลานดินในปี 44 ระหว่างนั้นก็เติบโตมาจากการเป็น
นายทุนให้เต็นท์รถมือสองในละแวกใกล้เคียง คือ จังหวัดลพบุรี
สระบุรี อยุธยา รวมๆ แล้วกว่า 40 เต็นท์ แต่พอคุณพ่อเสีย
ทั้ง 40 เต็นท์ ก็พร้อมใจกันยกหนี้หนีหมด แต่ผมก็อยากลอง
เสี่ยงดวงสักตั้ง เลยขอท�ำต่อ ไม่ยอมปิดเต็นท์ง่ายๆ”
ด้วยความตั้งใจของคุณเบนซ์ ท�ำให้คุณเบนซ์กระโดดลง
สนามรถยนต์มอื สองอย่างเต็มตัวตัง้ แต่ยงั ใส่ชดุ นักเรียน เมือ่ ถึง
เวลาพักกลางวันแทนทีจ่ ะออกไปเล่นกับเพือ่ น คุณเบนซ์กอ็ าศัย
ช่วงเวลานีอ้ อกไปประมูลรถ บ้างก็รบั โทรศัพท์ลกู ค้าเพือ่ ขายรถ
กันในรัว้ โรงเรียน ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์กช็ ว่ ยคุณแม่จดั การเรือ่ ง
ไฟแนนซ์ และออกตามเก็บเงินจากลูกค้าด้วยตัวเอง
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“ลูกชายคนนีส้ ดุ ยอดมาก เขาจะมาช่วยแม่ตรวจบัญชีทกุ เย็น
พอเงินหมดเขาก็จะเอาบัญชีมานัง่ ไล่ดแู ล้วบอกแม่วา่ เดีย๋ วเบนซ์
จะออกไปหาเงินมาให้แม่เอง แล้วเขาก็ออกไปเก็บเงินลูกค้ามา
ให้จริงๆ ตอนนั้นลูกน้องก็ไม่ค่อยมี ต้องท�ำกันเอง และลูกค้า
ก็เชือ่ ใจเขามาตัง้ แต่เขายังเด็ก ถ้าเขาอยูล่ กู ค้าจะจบกับเขาง่าย
มาก และจากที่ทุกคนบอกไว้ว่าตุ้มยนต์จะต้องปิด กลับกลาย
เป็นว่าลูกชายคนนีส้ ามารถขยายได้มากกว่าสมัยคุณพ่อเสียอีก”
“ความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือ คุณพ่อพาลงสนามไปดู
การประมูลตัง้ แต่ 4 ขวบ ไปท�ำอะไรก็จะเอาผมติดไปด้วยตลอด
และให้ลองออกลานประมูลจริง ลองประมูลรถด้วยตัวเองตัง้ แต่
อายุ 13 จ�ำได้เลยว่า พอบ่าย 3 โมง เลิกเรียน คุณพ่อจะมา
รับไปตลาดประมูลรถ ไปดูรถ คนในตลาดรถมือสองก็จะคุ้น
กับผม เพราะผมเป็นคนเดียวในตลาดประมูลที่ใส่ชุดนักเรียน
ไป พอคุณพ่อเสีย คุณแม่ก็ดูแลเรื่องการเงิน ผมดูรถเอง อีก
ความโชคดีคือ ตอนที่มารับช่วงต่อท�ำให้ผมต้องเลือกเรียน
ปริญญาตรีภาคพิเศษเสาร์ อาทิตย์ ซึง่ ท�ำให้ผมได้เจอผูป้ ระกอบ
การ คนในอาชีพอื่นๆ เยอะมาก ท�ำให้ได้ไอเดียท�ำธุรกิจใหม่ๆ
มาจากผู้ใหญ่เหล่านั้น”
ด้วยความเป็นคนกล้าเสี่ยง กล้าที่จะลงมือท�ำเช่นเดียวกับ
คุณพ่อ บวกกับหนีก้ อ้ นใหญ่ทเี่ หมือนเป็นแรงผลักดัน คุณเบนซ์
จึงเดินหน้าลุยขายรถมือสองแบบเต็มสูบโดยยึดหลักว่า ต้อง
พารถเข้าไปหาลูกค้าให้ได้มากที่สุด และในช่วงที่ยังไม่มีตลาด
ออนไลน์ การตะลุยเปิดสาขาไปในทุกอ�ำเภอ จึงเป็นกลยุทธ์
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การขายแบบถึงลูกถึงคนที่คุณเบนซ์เลือกใช้และสามารถท�ำให้
ตุม้ ยนต์ Used Car และ เบนซ์ คาร์ เซ็นเตอร์ ขยายได้มากกว่า
40 สาขา ทัง้ ในภาคกลาง เหนือ และอีสาน ซึง่ นีถ่ อื ได้วา่ เป็นการ
เติบโตทีก่ า้ วกระโดดมาจากรุน่ แรกอย่างทีไ่ ม่มใี ครคาดคิด โดย
หนึง่ ในเหตุผลทีท่ ำ� ให้คณ
ุ เบนซ์แจ้งเกิดในวงการรถยนต์มอื สอง
ได้ก็คือความเข้าใจในกลุ่มลูกค้า
“ทุกครั้งที่จะเปิดสาขาใหม่ ผมจะลงไปส�ำรวจ หาข้อมูลจน
เรารู้ว่ารถมือสองจ�ำเป็นกับลูกค้าจริงๆ และผมก็อยากจะให้
ลูกค้าของผมมีรถดีๆ ใช้ ผมเลยเต็มร้อยกับลูกค้าทุกรายเสมอ
หลายคนมีเงินผ่อนรถ แต่ดว้ ยอาชีพพ่อค้า แม่คา้ วิง่ ซือ้ ของ วิง่
ไปขายตามตลาด ท�ำให้เขาไม่มเี วลาเอาเงินไปเข้าธนาคาร ไม่มี
เงินผ่านบัญชี แต่ไม่เป็นไรผมช่วย ลูกจ้างโรงงานไม่สามารถ
ลางานมาดูรถ หรือท�ำสัญญาได้ ไม่เป็นไรผมเอาสัญญาไปให้
เซ็นหน้าโรงงานตอนพักเที่ยงเลย บางคนเลิกงานกะดึก 3 ทุ่ม
ผมก็ไป ผมเคยเห็นพี่คนหนึ่งใช้ซาเล้งขนของขาย ก็แนะน�ำให้
เขาออกรถมือสองราคาดีๆ พอที่เขาผ่อนได้ไปขยายงาน จาก
ซาเล้งที่วิ่งขายของได้วันละ 500 บาท ตอนนี้ขนของเต็มหลัง
กระบะไปขายได้วนั ละ 2,000-3,000 บาท ไม่วา่ ลูกค้าอยูท่ ไี่ หน
ท�ำงานอะไร ผมเต็มที่กับเขาหมด เพราะผมรู้ว่ารถมือสอง
มันมีความหมายกับเขา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเมื่อผม
เข้าใจว่ารถมือสองส�ำคัญกับเขาอย่างไร นัน่ จึงท�ำให้ผมสามารถ
แจ้งเกิดในตลาดรถมือสองได้อย่างทุกวันนี้”

Krungsri Auto Magazine

ท�ำไมต้องรถมือสอง

นอกจากรถยนต์มือสองจะเปลี่ยนชีวิตของเหล่าดีลเลอร์แล้ว ในแง่ของลูกค้าผู้ใช้
รถยนต์มือสองเองก็มีการพลิกชีวิตเพราะรถยนต์มือสองด้วยเช่นกัน

คุณมาฤดี อุ่นพิมพ์ |

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

“ท�ำงานรับเหมารายย่อย รถกระบะจึงมีความจ�ำเป็นมาก แต่จะซือ้ รถป้ายแดงไปเลย
ก็กลัวจะส่งค่างวดไม่ไหว เพราะงานรับเหมารายย่อย รายได้ไม่แน่นอน ก็เลยมาดู
รถมือสองซึ่งคันแรกที่ใช้ก็มาซื้อที่ศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์ พอใช้แล้วไม่มีปัญหา ใช้
ท�ำงานหนักๆ ขนทั้งคนและเครื่องมือ ลุยไปหน้างานได้ทุกที่ คราวนี้ก็เลยติดใจใช้รถ
มือสองมาตลอด ได้ทั้งงาน และก็ยังเหลือเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว และตอนนี้ก็ยัง
กลับมาซื้อที่นี่ เพราะเรามั่นใจแล้วว่ารถเขามีคุณภาพ พอมีรถใช้ก็ท�ำให้เราออกไป
รับงานไกลๆ ขึน้ ได้ จากทีร่ บั งานอยูแ่ ค่ในพืน้ ทีส่ กลนคร ก็ขยายงานไปไกลถึงเชียงใหม่
สร้างรายได้ได้มากขึ้นด้วย”

อาจารย์ประไพ ลอยดี |

อดีตข้าราชการครู

“เป็นครูก็ใช้มอเตอร์ไซค์มาตลอด แต่พอช่วงหน้าฝนก็
จะล�ำบากหน่อย เพราะเราก็มีหนังสือ เอกสารที่ต้องใส่รถไว้
คราวนี้พอตัดสินใจว่าจะซื้อรถเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปสอน
หนังสือได้สะดวกขึน้ ก็เลยลองมาดูทรี่ ถมือสองก่อน เพราะด้วย
เงินเดือนข้าราชการ รถมือสองก็ผ่อนสบาย ราคาประทับใจ มี
เงินเหลือใช้ในชีวติ ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งว่ารถมือสองเดีย๋ วเสียโน่น
เสียนี่ เพราะซื้อที่ศักดิ์สยามคาร์เซ็นเตอร์ซึ่งในสกลนครเขา
ขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรถ ดูแลหลังการขายอยู่แล้ว มีอะไรก็มา
หาเขาได้เลย ตั้งแต่ใช้มาก็ไม่มีเรื่องให้ต้องมาหานอกจากพา
เพื่อนๆ ญาติๆ มาออกรถมือสองกับเขา อย่างลูกก็ให้ซื้อรถ
มือสองเหมือนกัน จริงๆ ลูกก็อยากได้รถใหม่แหละ แต่เราก็
อยากให้เขารู้จักจัดการเรื่องเงิน จบแล้ว ท�ำงานก็อยากให้เขา
พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งเราตลอดเวลา รถใหม่อาจจะผ่อน

หนักไปส�ำหรับเขาที่เพิ่งเริ่มท�ำงาน ก็เลยมาลงตัวที่รถมือสอง
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นใหม่ๆ ออกมา รุ่นที่วัยรุ่นชอบก็มี อีกหน่อยถ้า
เขาเก็บเงินได้มากกว่านี้ จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ไม่เป็นไร ขอ
แค่เขาบริหารจัดการเงินตัวเองได้ก็พอ”

คุณล�ำดวน แก้วนารี |

ค้าขาย

“เมือ่ ก่อนขายของอยูก่ รุงเทพฯ ขีม่ อเตอร์ไซค์ไปกับสามีแล้วก็เอาของใส่ถงุ กระเตง
กันไปขายตามตลาดนัด มอเตอร์ไซค์สะดวกก็จริง แต่ก็ทำ� ให้เราขนของได้น้อย ก็เลย
ตัดสินใจออกรถกระบะป้ายแดงเพื่อที่จะได้ขนของใส่ท้ายกระบะไปขายได้ทีละเยอะๆ
แต่อยู่กรุงเทพฯ นะ ค่ากิน ค่าอยู่มันก็แพง ส่งค่างวดรถอีก สุดท้ายไม่ไหว ตัดสินใจ
ขับรถใหม่ไปคืนเขาที่ร้านเลย และย้ายกลับมาอยู่ที่พัฒนานิคม ลพบุรี แต่ก็ยังขาย
ของตามตลาด ก็เลยยังต้องใช้รถยนต์ในการขนของอยู่ ขนของไปขายตามตลาดนัด
และก็วิ่งไปเยาวราช ส�ำเพ็ง หาซื้อของมาขาย เราก็เลยไปปรึกษาที่ตุ้มยนต์ว่าเราเป็น
พ่อค้าแม่คา้ จะซือ้ ได้ไหม สุดท้ายได้รถมือสองมาใช้ ออกรถได้ไม่ยาก ทีบ่ า้ นก็เลยใช้รถ
มือสองมาตลอด เพราะคุณภาพก็ไม่ต่างจากรถมือหนึ่ง แต่เราผ่อนสบายกว่า ตั้งแต่
ใช้มาเราสามารถส่งค่างวดไม่เคยผิดวัน นัดวันไหนก็วันนั้น คือถ้าวันนั้นไม่ได้ไปออก
รถมือสองมาขายของต่อ ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แผงเราจะขยายได้แบบนี้รึเปล่า”
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: ศรัณยู นกแก้ว

จากมนุษย์เงินเดือนสู่ความส�ำเร็จ

“ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์”
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ผิดแล้วหากจะมองว่าการจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการ
ยานยนต์สักแห่งต้องต่อยอดมาจากความส�ำเร็จของครอบครัว
หรื อ ต้ อ งมี พื้ น ฐานด้ า นการเงิ น ที่ มั่ น คงมาก่ อ น เพราะ
คุณตรีธวัฒน์ - คุณภีระณีย์ สว่างกวีพัฒน์ คู่รักต่างขั้ว
ผูบ้ กุ เบิกโชว์รมู GPX ในนาม “ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์” จังหวัด
เชียงใหม่ ได้พสิ จู น์ให้เราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์เงินเดือนธรรมดา
ผู้มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ก็สามารถก่อร่างสร้างฝัน
จนกลายมาเป็นเจ้าของกิจการร้านขายมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน
สร้างฝันด้วยสองมือ

“เชียงใหม่เป็นจังหวัดทีห่ ลงรักมาตัง้ แต่สมัยเรียน ความฝัน
ตอนนัน้ ก็แค่อยากจะมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆ เท่านัน้
ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าวันนี้เราเดินมาไกลกว่าฝันมาก”
คุณอ้วน-ตรีธวัฒน์ เอ่ยถึงฝันเล็กๆ ที่จุดประกายให้มนุษย์
เงินเดือนคนหนึ่งผันตัวมาเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์ แบรนด์
GPX ที่เชียงใหม่ ส่วนภรรยา คุณปอ-ภีระณีย์ นั้นมองว่า
เชี ย งใหม่ ใ กล้ บ ้ า นเกิ ด คื อ จั ง หวั ด พะเยามากกว่ า กรุ ง เทพฯ
ดังนัน้ เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะได้มาเชียงใหม่ เธอจึงไม่ลงั เลทีจ่ ะเปลีย่ น
จากอาชีพพยาบาลมาช่วยคุณอ้วนดูแลเรือ่ งการบริหารและการ
บริการลูกค้า
“จริงๆ แล้วผมเริม่ จากพนักงานขายในร้าน GPX ทีก่ รุงเทพฯ
ก็อาศัยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน จนได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการ
โชว์รูมดูแล 3 สาขา ซึ่งก็ท�ำงานได้ดีมาตลอด แต่พอท�ำไป
เกือบ 10 ปี ก็เริ่มอิ่มตัว เลยอยากจะออกมาท�ำธุรกิจเป็น
ของตัวเอง ประกอบกับที่ คุณอ๊อฟ-ไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล
CEO ของ GPX เห็นความตั้งใจของเราก็เลยให้โอกาสและเป็น
แรงผลักดัน สนับสนุนให้เราสามารถเปิดธุรกิจแรกของเราได้”
หลังจากตัดสินใจว่าจะน�ำประสบการณ์ร่วม 10 ปีในวงการ
มอเตอร์ ไ ซค์ มาแปรเปลี่ ย นเป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ข องครอบครั ว

คุณตรีธวัฒน์จึงตัดสินใจขายรถกระบะออฟโรด ลูกชายที่รัก
ที่สุดเพื่อน�ำเงินมาเป็นทุนสร้างธุรกิจใหม่ ส่วนคุณภีระณีย์นั้น
ยอมรับว่าอาชีพพยาบาลที่มีเงินเดือนมั่นคงท�ำให้เธอเกิดความ
ลังเลอยูบ่ า้ ง ทว่าความท้าทายในโลกใบใหม่ทมี่ มี ากกว่าจึงท�ำให้
เธอไม่เสียดายที่จะยื่นใบลาออก ซึ่งตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการ
ลาออกครั้งสุดท้ายในชีวิต
“ตอนนั้นความรู้สึกปอเหมือนมาตายเอาดาบหน้า ไม่มี
อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลย ช่วยกันท�ำ 2 คน ปอดูแลเรื่องระบบ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ช่วยวางระบบบริหาร แผนธุรกิจ รับลูกค้า
ส่วนอีกคนต้องเป็นทั้งพนักงานขาย ช่าง ส่งรถ รับรถ จัดร้าน
อาศัยว่าตอนเป็นพยาบาลเคยท�ำพวกแผนการตลาดมาบ้าง
เส้นทางใหม่ที่เราเดินจึงไม่ใช่การเดินไปเรื่อยๆ แต่เราจะมี
แผนว่าช่วงไหนควรเดิน ช่วงไหนควรชะลอ ซึง่ นีเ่ ป็นธุรกิจแรก
ของเราทัง้ คู่ ในทีท่ เี่ ราไม่คนุ้ เคย ก็เลยต้องมีการเตรียมตัวตัง้ แต่
ร้านยังสร้างไม่เสร็จ”
ลุยหมดหน้าตักด้วยการตลาด
“ป่าล้อมเมือง”

ส�ำหรับแผนการบุกตลาดในสถานทีใ่ หม่ทที่ งั้ คูไ่ ม่เคยใช้ชวี ติ
อยู่มาก่อน เริ่มตั้งแต่การแนะน�ำตัวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการ
สร้างเพจร้าน จากนั้นก็เริ่มรวบรวมลูกค้าเก่าผู้ใช้ GPX ให้
มารวมกลุ่มกัน พร้อมบอกลูกค้าผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่
ให้รู้จักแบรนด์ใหม่ที่ก�ำลังเข้ามา
“โซเชียลมีเดียมีส่วนช่วยเรามาก ก่อนหน้าที่เราจะเปิด
ประมาณ 2-3 เดือน ก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งรู้จักแล้ว จากนั้น
เมื่อมาเปิดก็ค่อยๆ เริ่มท�ำกิจกรรมรวมกลุ่ม รวมคนที่รัก GPX
ให้มาที่นี่ จัดมีตติ้งหน้าร้านบ้าง ออกทริปไปเที่ยวบ้าง ก็เริ่ม
บอกต่อแบบปากต่อปาก สังเกตว่าร้านผมไม่ได้ตงั้ อยูใ่ นตัวเมือง
เชียงใหม่ เพราะในเมืองแน่นมาก ทั้งร้านมอเตอร์ไซค์ และก็
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ผู้คนที่จอแจ ผมเลยใช้วิธีป่าล้อมเมือง ทั้งเรื่องที่ตั้งที่ออกมา
ข้างนอกแต่เดินทางสะดวก รถไม่ตดิ การท�ำตลาดทีอ่ อกไปตาม
ตลาดนัด พืน้ ทีด่ า้ นนอกทีร่ าคาไม่แพงก่อน เพราะเรามีเงินทุน
ไม่มาก ให้คนเริ่มรู้จัก แล้วเขาก็จะออกจากเมืองมาหาเราเอง
และทุกวันนี้ก็มีการบอกต่อ ติดดาวให้ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งเรา
ไม่มนี โยบายลบโพสต์ทคี่ อมเมนต์เราไม่วา่ จะด้านใด เพราะเรา
ถือว่าทุกคอมเมนต์จากลูกค้าส�ำคัญกับการพัฒนาของเรา เรา
จะแก้ไขจนกว่าลูกค้าจะพอใจให้ได้”
เห็นแผนการตลาดที่วางไว้ชัดเจนอย่างนี้คุณตรีธวัฒน์รีบ
ออกตัวเลยว่าทั้งหมดที่คิดไม่ได้มาจากวิชาการตลาด เพราะ
ตนเองไม่ได้เรียนมาด้านนั้น แต่ทุกสิ่งที่ใช้ในการบริหารล้วน
มาจากประสบการณ์ตรงทั้งสิ้น อีกจุดเด่นของ ตรีธวัฒน์
มอเตอร์ไบค์ คือ ความครบครันแบบ 3S นั่นก็คือ Sales
(การขาย) Service (การบริการ) Spare Part (อะไหล่) และ
ทีจ่ ะขาดไม่ได้คอื สินเชือ่ รถมอเตอร์ไซค์ ทีช่ ว่ ยผลักดันยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง
“อีกส่วนที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากในการที่ท�ำให้เรา
เติบโตได้อย่างรวดเร็วก็คือ กรุงศรี ออโต้ ซึ่งมีบริการทีร่ วดเร็ว
มาก เราสามารถจัดท�ำไฟแนนซ์ส�ำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อรถ
กับเราได้ภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดร้าน ต้องขอบคุณกรุงศรี
ออโต้ ที่ให้โอกาสเรา จากเดิมที่เรามีลูกค้ากลุ่มไฟแนนซ์เพียง
40 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบนั ขยับมาเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ แซงการซือ้
ด้วยเงินสดไปแล้ว ท�ำให้ตอนนี้เราขยายสาขาได้รวดเร็วเป็น 2
สาขา ภายในเวลา 2 ปีเศษ”
คุ ณ ตรี ธ วั ฒ น์ ก ล่ า วย�้ ำ พร้ อ มทิ้ ง ท้ า ยถึ ง สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
ขาดไม่ได้ในการสร้างธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการบริหารคน ซึ่ง
คุณตรีธวัฒน์ ได้น�ำช่วงเวลาที่ตนเองเคยเป็นทั้งพนักงานขาย
และช่างเข้ามาปรับใช้ ท�ำให้สามารถเข้าถึงใจของพนักงานได้
ทุกฝ่าย และแม้ปัจจุบันธุรกิจมอเตอร์ไซค์ในเชียงใหม่จะมีการ
แข่งขันกันสูงขนาดไหน แต่คุณตรีธวัฒน์กลับไม่ได้มองสิ่งนั้น
ให้เป็นปัญหา แต่ให้หนั กลับมาแข่งขันกับตัวเองให้หนัก เพือ่ ทีจ่ ะ
พัฒนา ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ ให้กา้ วสูค่ วามส�ำเร็จในขัน้ ต่อไป
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ท�ำงานตัวเป็นเกลียวทั้งคู่อย่างนี้ ทั้งคุณปอและคุณอ้วน
ก็ยังมีชั่วโมงพักผ่อนที่ไม่เหมือนใครมาฝาก เริ่มจากการ
ขึ้นดอยพาลูกๆ ไปกางเต็นท์ชมธรรมชาติในช่วงเวลาสั้นๆ
แต่หลายครั้งทั้งคู่ก็มักจะถือโอกาสที่ออกมาส่งรถให้ลูกค้า
ในต่างพื้นที่ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวพร้อมส�ำรวจตลาดไปด้วย
ในตัว คุณอ้วนเล่าว่าช่วงแรกๆ มาเปิดร้านมีลูกค้าจองรถ
และให้ไปส่งในพื้นที่อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
ทางร้านก็คิดค่าจัดส่งในราคา 800 บาท เมื่อไปจริงๆ จึง
พบว่าพืน้ ทีข่ นุ ยวมต้องเดินทางร่วมวัน ทว่าทัง้ คูก่ ลับไม่คดิ ว่า
นีค่ อื การเสียเวลา เสียโอกาส ตรงกันข้ามกลับคิดว่านีค่ อื การ
ส�ำรวจเส้นทางการตลาดใหม่ในแม่ฮอ่ งสอน และได้ทอ่ งเทีย่ ว
หย่อนใจไปพร้อมกัน

ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต�ำบลสันผีเสื้อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 095-137-3377, 052-076-552
Facebook : GPX.ChiangMai
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56 ปีแห่งความส�ำเร็จ

“โตโยต้าอุดรธานี”
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จากความไว้วางใจของลูกค้าทีเ่ ป็นดัง่ ฐานราก สูค่ มั ภีรค์ วาม
ยั่งยืนของธุรกิจยานยนต์ และก้าวแห่งความส�ำเร็จของ “บริษัท
โตโยต้าอุดรธานี ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด” ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย
รถยนต์โตโยต้าแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี ที่ก�ำลังเดินทาง
เข้าโค้งสู่ความส�ำเร็จในปีที่ 56
รากฐานแห่งความไว้ใจ

รถหลายคั น ก� ำ ลั ง เลี้ ย วเข้ า สู ่ โ ชว์ รู ม ส� ำ นั ก งานใหญ่ ข อง
โตโยต้าอุดรธานี ที่นี่แม้จะเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่ที่ครบวงจร
ทั้งฝ่ายขาย ซ่อมบ�ำรุง สต็อกอะไหล่ และอู่สี แต่ภายในพื้นที่
อันกว้างขวางกลับแทรกด้วยพื้นที่สีเขียวของร่มไม้ขนาดใหญ่
พร้อมสวนขนาดย่อมที่ถูกจัดแต่งลงในทุกมุมเท่าที่จะท�ำได้ ซึ่ง
นี่อาจดูเป็นสิ่งเล็กน้อย ทว่าสามารถสะท้อนถึงความใส่ใจของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดีในแง่ของการสร้างบรรยากาศอันอบอุ่น
ร่มรื่น เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามารู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง และ
เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ต่างกับบทสนทนาของ 2 ผู้บริหาร
ใหญ่และผู้ก่อตั้งโตโยต้าอุดรธานี คุณอ�ำพรรณ - คุณยงศักดิ์
อรุณยะเดช ซึ่งปัจจุบันได้ส่งไม้ต่อด้านธุรกิจสู่ทายาทรุ่นที่ 2
คุณขวัญชัย อรุณยะเดช
“ปีนี้ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 ของโตโยต้าอุดรธานี ซึ่งมี
บริษัทในเครือ ได้แก่ โตโยต้าไทยธานี โตโยต้าหนองบัวล�ำภู
โตโยต้าหนองคาย และโตโยต้าบึงกาฬ และสาขาย่อยในพื้นที่
ต่างๆ ภาคอีสาน แต่จุดเริ่มของโตโยต้าอุดรธานีจริงๆ มาจาก
พื้นฐานการขายเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นกิจการเริ่มต้น”
คุณอ�ำพรรณ อรุณยะเดช หญิงเก่งแห่งโตโยต้าอุดรธานี
และนักธุรกิจหญิงดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี ย้อนเล่าถึงรากฐาน
การเป็นนักขายทีส่ งั่ สมประสบการณ์มาจากร้านขายเครือ่ งยนต์
ไม่วา่ จะเป็น เครือ่ งสูบน�ำ้ เครือ่ งตัดหญ้า เครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็ก
ฯลฯ ซึ่งนี่คือพื้นฐานส�ำคัญในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจยานยนต์
โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นโตโยต้าอุดรธานี มีพนักงานรวมแค่ 10
คน ส่วนปัจจุบัน คุณอ�ำพรรณต้องดูแลพนักงานทั้งหมดร่วม
700 ชีวิต
“ด้วยความที่เราเริ่มต้นท�ำงานเราก็เป็นพ่อค้า แม่ค้ากันอยู่
แล้ว พอเปลี่ยนมาขายรถยนต์โตโยต้าก็ปรับตัวได้ไม่ยาก สมัย
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ก่อนไม่ต้องมีโฆษณามากมายหลายช่องทางเหมือนปัจจุบัน
ไม่ต้องวิ่งไปท�ำการตลาดข้างนอกมาก ใช้วิธีบอกปากต่อปาก
แล้วลูกค้าก็จะเดินเข้ามาหาเราที่ศูนย์เอง ซึ่งนั่นแปลว่าลูกค้า
ต้องไว้ใจเรา งานขายรถยนต์ในสมัยนั้นต้องจบที่ตัวเราเอง จบ
ที่ตัวของพ่อค้าแม่ค้านี่แหละ ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว ดังนั้นเรา
ก็ต้องท�ำตรงนี้ให้เต็มที่ ให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งในการเดินเข้ามา
ซื้อรถกับเรา ดังนั้นในงานขายรถยนต์ ใจรักบริการจึงส�ำคัญ
ที่สุด”
คุณอ�ำพรรณ ย�ำ้ ถึงการวางรากฐานความไว้วางใจทีโ่ ตโยต้า
อุดรธานีท�ำมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ และได้ส่งต่อมาสู่
ทายาทดีลเลอร์รุ่นที่ 2 คือ คุณขวัญชัย อรุณยะเดช ซึ่งเรียน
จบด้านคอมพิวเตอร์จากสหรัฐอเมริกา และเข้ามาบริหารอย่าง
เต็มตัวเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
หัวใจของการบริหาร

“จริงๆ ช่วงซัมเมอร์ก็กลับบ้านมาช่วยงาน ดูงานในส่วน
ต่างๆ บ้างอยู่แล้ว ที่เลือกเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะ
คาดการณ์ไว้วา่ ในอนาคต คอมพิวเตอร์ตอ้ งเข้ามามีสว่ นส�ำคัญ
ในระบบงานขาย แต่พอจบมาจริงๆ ถูกให้ไปดูใต้ท้องรถก่อน
ส่งไปขายน�้ำมันเครื่องก่อน ให้รู้ว่ารถมันวิ่งได้อย่างไร จาก
นั้นก็ค่อยๆ ท�ำความรู้จักแผนกต่างๆ ก่อนจะได้เข้ามาดูระบบ
บริหาร”
คุณขวัญชัย เล่าถึงการค่อยๆ ส่งไม้ต่อจากรุ่นบุกเบิกสู่รุ่น
พัฒนา ซึง่ เมือ่ คุณขวัญชัยเข้ามาก็ได้เริม่ มีการปรับเปลีย่ นแผนก
งานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น พร้อมน�ำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการจัดการบริหาร พร้อมทัง้ เริม่ ปรับตลาดเข้าสูโ่ ลกดิจทิ ลั
ด้วยการเปิดเพจให้ความรู้เรื่องการใช้รถ อัปเดตรุ่นรถใหม่
พร้อมตั้งทีมโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบทุกค�ำถามของลูกค้าก่อนที่
จะประมวลผลส่งให้ทีมเซลส์ด�ำเนินการต่อไป
“เมื่อกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายขึ้น จากเพียงเกษตรกร
พ่อค้าทีใ่ ช้รถกระบะขนของ ก็เริม่ เป็นรถเก๋งส�ำหรับราชการ รถ
รุ่นใหม่ๆ ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ การขายรถหนึ่งคันในปัจจุบัน
มีรายละเอียดทีม่ ากกว่าในอดีตทีใ่ ช้แค่กระดาษใบเดียวก็ขายรถ
ได้ แต่เดีย๋ วนีร้ ถหนึง่ คันต้องใช้เอกสารเป็นสิบจากหลายแผนก
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พอรุ่นผมเข้ามาก็เลยเน้นไปที่การวางระบบบริหารใหม่ แต่
สิ่งที่เหมือนเดิมคือแนวทางการบริหารที่ผมได้เห็นจากคุณพ่อ
คุณแม่ นั่นก็คือการดูแลลูกค้าและทีมงานให้เหมือนดูแลคน
ในครอบครัว”
ในเรือ่ งการดูแลลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนัน้
คุณขวัญชัยเล่าว่าตั้งแต่เด็กจะเห็นคุณพ่อ คุณแม่ ยืนประจ�ำ
ทีร่ า้ นทุกวัน ดูแลเองหมดตัง้ แต่ซอื้ ไปถึงซ่อมบ�ำรุง ไปจนกระทัง่
การเปิดแผนกอู่สีเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างครบ
วงจร ทัง้ นีแ้ ม้ใจรักในบริการจะฟังดูเป็นนามธรรม ทว่าสามารถ
วัดผลได้ชัดเจนในระยะยาว
“จากประสบการณ์ที่ผ่านมาชัดเจนมากว่าพนักงานที่ขาย
แล้วปล่อยจบ ไม่ได้บริการเต็มร้อย ตัวเลขการขายเขาอาจจะ
ดีในระยะแรก แต่หลังจากนัน้ ตัวเลขจะเริม่ หายไป ตรงกันข้าม
คนที่วิ่งช่วยลูกค้าทุกอย่าง บริการดี ซึ่งเขาอาจจะใช้เวลาใน
การดูแลลูกค้าแต่ละคนนาน แต่สุดท้ายตัวเลขยอดการขายใน
ระยะยาวของเขาจะเพิ่มขึ้นๆ เพราะลูกค้าจะเกิดการบอกต่อ
ไปถึงเขาเอง”
ในส่ ว นของพนั ก งานนั้ น คุ ณ ขวั ญ ชั ย ได้ ส ร้ า งความเป็ น
ครอบครั ว โตโยต้ า อุ ด รธานี ด ้ ว ยการพยายามให้ พ นั ก งาน
ทุกระดับได้รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ไป
จนถึงทีมงาน พร้อมส่งเสริมโปรแกรมพัฒนาบุคลากรในทุก
สาขา และทีจ่ ะขาดไม่ได้คอื การสานต่อแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social
Responsibility)
“จริงๆ บริษทั เราท�ำกิจกรรมในชุมชน เพือ่ สังคมมาตัง้ แต่ยงั
ไม่มีการน�ำค�ำว่า CSR มาใช้ ทั้งท�ำบุญ จัดหารถมารับบริจาค
โลหิต ตั้งโรงทาน ช่วยทุกงานเรียกว่า ‘ขอเพียงส่งเสียงมา
โตโยต้าอุดรธานีพร้อมจะไป’ เหตุผลที่ท�ำเพราะเราท�ำธุรกิจ
การช่วยเหลือสังคม จังหวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่คนท�ำธุรกิจต้องท�ำ
ควบคู่กันอยู่แล้ว ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด”
คุณอ�ำพรรณย�้ำถึงความส�ำคัญของงาน CSR ต่อภาคธุรกิจ
ซึ่งเป็นที่ต้องค�ำนึงถึงไม่น้อยไปกว่าการบริการด้วยหัวใจ และ
การค้าขายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผนึกรวมเป็นคัมภีร์
การบริหารแบบฉบับโตโยต้าอุดรธานี

Life Unlocked
หลังจากทีล่ กู ชายเข้ามาช่วยบริหารงาน ทัง้ คุณอ�ำพรรณ
และ คุณยงศักดิ์ ก็เริ่มวางมือหันไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ของ
จังหวัดซึ่งงานรัดตัวไม่แพ้การนั่งโต๊ะบริหารเลยทีเดียว โดย
คุณอ�ำพรรณในวัย 71 ปีนั้น นั้นนอกจากจะด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ยังตั้ง “สมาคม
40 กะรัต” กับเพื่อนๆ ท�ำกิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆ
ส่วนคุณยงศักดิ์ ในวัย 81 ปีนั้นหันมาปั่นจักรยานออกก�ำลัง
กายแทนการเล่นเทนนิส พร้อมทั้งหลงเสน่ห์จักรยานเก่า
วินเทจ จนกลายมาเป็นนักสะสมจักรยาน

โตโยต้าอุดรธานี
77 หมู่ 7 ถนนทหาร ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-237-666, 042-237-700
Facebook : ToyotaUdonthani77
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Live with Passion

กรุงศรี ออโต้ ยิ่งรู้จัก ยิ่งผูกพัน
CE หรือ Customer Experience เป็นแนวทางการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นค�ำที่ทีมงานกรุงศรี ออโต้
รู้จักดี
สิง่ ใดทีอ่ ำ� นวยความสะดวก ท�ำให้ลกู ค้าได้รบั บริการทีด่ โี ดย
ไม่ผิดหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) พวกเขาจะด�ำเนินการให้โดยไม่รรี อ ไถ่ถาม ตามติด แก้ไข
จนทุกอย่างลุล่วง
โดยหลังจากกรุงศรี ออโต้ ประกาศนโยบาย CE เมื่อ
8 ปีก่อน ทุกคนร่วมกันฟูมฟักวัฒนธรรม CE ให้เกิดขึ้นใน
องค์กร เริม่ ต้นจากการสร้างประสบการณ์ทดี่ ภี ายในทีม ดูแลซึง่
กันและกันให้มคี วามสุขในการท�ำงานและมีเป้าหมายทีด่ รี ว่ มกัน
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เพราะเชื่อว่าเมื่อทีมมีประสบการณ์ที่ดีในการท�ำงานแล้วก็จะ
ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีไปถึงลูกค้า
ล่าสุด กรุงศรี ออโต้ พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกขั้น
ของ CE ที่เรียกว่า Customer Engagement หรือการสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่า “ความผูกพัน”
คือสายใยที่ท�ำให้เราต่างสนับสนุนกันและพากันก้าวเดินและ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
CE : Customer Engagement คืออะไร ?
ไขความกระจ่างกับ 4 CE Ambassador ที่จะเป็นตัวแทน
สื่อสารวิธีคิด รูปแบบการท�ำงาน และตอกย�้ำวัฒนธรรม CE
ไปถึงพนักงานกรุงศรี ออโต้ ทุกคนทั่วประเทศ
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คุณวีระวัฒน์ ศิลาขาว

ผู้จัดการกรุงศรี ออโต้ สาขาเยาวราช
CE by Heart

เหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่ อาจไม่มคี วามหมายต่อคนคนหนึง่ แต่อาจมีความหมาย
กับอีกคน ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้หัวใจและความรู้สึกเข้าไปมีส่วนร่วมแค่ไหน
คุณวีระวัฒน์ ศิลาขาว เคยได้รบั การติดต่อขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเป็นกรณี
ด่วนพิเศษ ซึ่งเขาใช้ “หัวใจ” ในการรับฟัง
ย้อนไปกว่า 6 ปีที่แล้ว ตอนนั้นเป็นทีมลีดนิว คาร์ สาขานนทบุรี เขาได้รับการ
ติดต่อจากดีลเลอร์รถรายหนึ่งว่าลูกค้ายื่นขอสินเชื่อไว้และมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ได้รบั การอนุมตั ใิ นวันนี้ เพือ่ รับรถไปใช้ในพิธแี ต่งงานทีเ่ ตรียมการไว้แล้วพร้อมสรรพ
โดยปกติการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะตรวจสอบจากเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่
และคุณสมบัตติ า่ งๆ ของผูข้ อสินเชือ่ ครบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม่ หากไม่ครบ ทีมงาน
กรุงศรี ออโต้ พร้อมที่จะช่วยเหลือ ติดตาม รวมถึงการไปตรวจเยี่ยมกิจการของ
ลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
แต่กิจการของลูกค้าท่านนี้อยู่ไกลถึงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
คุณวีระวัฒน์ไม่ได้มองเป็นอุปสรรค แต่มีแก่ใจช่วยเหลือลูกค้าและดีลเลอร์
ทั้งหมดต้องรอบคอบรัดกุม ภายใต้การขออนุมัติเร่งด่วน ต้องมีข้อมูลพร้อมสรรพ
เพราะหากผิดพลาดก็คือความเสี่ยงขององค์กร เขาต่อสายถึงฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ที่ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อขอให้เช็กเกอร์เยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่

แต่...
เรือเฟอร์รเี่ พิง่ ออกเทีย่ วไป รอบต่อไปต้องรออีกหลายชัว่ โมง
เหลือหนทางเดียวคือต้องเดินทางด้วยสปีดโบ๊ตเพือ่ แข่งกับเวลา
ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่าปกติ การประสานงานเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อเช็กเกอร์ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ และด้วยระบบ
ไอทีที่แข็งแกร่งของกรุงศรี ออโต้ ข้อมูลต่างๆ จากเกาะสมุย
ก็ไหลมารวมกันเพื่อประกอบการพิจารณา เรื่องราวจบลงด้วย
ความแฮปปี้ เอนดิ้ง คู่บ่าวสาวได้จัดงานในรูปแบบที่ต้องการ
“CE ส�ำหรับผมคือ รับฟังว่าเขาต้องการอะไร เข้าไปนั่ง
ในใจเขาแล้วสร้างความเชือ่ มัน่ ความน่าเชือ่ ถือ ท�ำให้เห็นความ
ตั้งใจในการด�ำเนินงานของเราจนส�ำเร็จลุล่วง ทุกความใส่ใจ
จึงท�ำให้เขาไม่ลืมเรา มีครอบครัวหนึ่งใช้ไฟแนนซ์ของเรา

ประมาณ 20 สัญญา ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเข้าใจหลัก CE
ได้เป็นอย่างดี และภูมิใจที่จะส่งต่องานบริการด้วยใจต่อไปยัง
ลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
คุณวีระวัฒน์ให้ข้อคิดน่าสนใจว่า ท่ามกลางโซเชียลมีเดีย
ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มและถู ก น� ำ มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ การ
ประชาสัมพันธ์และการขายมากขึ้นว่า “จริงอยู่ว่าดิจิทัลท�ำให้
ลู ก ค้ า เข้ า ถึ ง แบรนด์ ห รื อ องค์ ก รได้ ง ่ า ย แค่ ค ลิ ก ก็ มี ข ้ อ มู ล
มากมายให้ค้นหา แต่ไม่ได้ท�ำให้เกิดความรู้สึกผูกพัน สุดท้าย
ลูกค้าก็จะลืมคุณ แต่นโยบาย CE คือการท�ำให้ลูกค้าเกิด
ความรู้สึกผูกพัน รักองค์กร หรือรักแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว”
นั่นเพราะ CE ต้องท�ำด้วยหัวใจ

คุณสุวัฒน์ วาสนวัฒน์

ผู้จัดการกรุงศรี ออโต้ สาขาพิษณุโลก
มัดใจทีม ทีมมัดใจลูกค้า

เมื่อครั้งที่ คุณสุวัฒน์ วาสนวัฒน์ เข้ามารับต�ำแหน่งผู้จัดการสาขา
พิษณุโลก เมื่อเกือบ 3 ปีก่อน เขามาพร้อมกับการได้รับมอบหมาย
งานส�ำคัญ คือพัฒนางานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
หากพิจารณาจากต�ำแหน่งที่ตั้ง พิษณุโลกถือเป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจส�ำคัญของภาคเหนือตอนล่าง มีสาขาสถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการส�ำคัญๆ มหาวิทยาลัย และธุรกิจร้านรวงต่างๆ
มากมาย และพื้นที่การดูแลก็มากถึง 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร
สุโขทัย อุตรดิตถ์ ซึ่งล้วนคือโอกาสของกรุงศรี ออโต้
แม้จะอยู่ร่วมชายคากรุงศรี ออโต้ มานานถึง 20 ปี มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับทั้งที่กรุงเทพฯ และจังหวัดกระบี่ แต่เขายังไม่เคยรับผิดชอบ
งานภาคเหนือ
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“ผมให้ทุกคนไปท�ำการบ้านด้วยตัวเอง ให้ไปหาข้อมูล
เปรียบเทียบมา แล้วทีมงานก็ได้ค�ำตอบเองว่าเงื่อนไขสินเชื่อ
ของกรุงศรีดีกว่าคู่แข่ง ระบบไอทีสนับสนุนการท�ำงานก็ดีกว่า
ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อก็เร็วกว่า คือดีกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ในท้องตลาดทั้งหมด ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากหากจะท�ำงานเชิงรุก
เพื่อเพิ่มลูกค้า”
แต่ทำ� อย่างไรล่ะทีจ่ ะท�ำให้เงือ่ นไขดีๆ เหล่านีเ้ ข้าถึงการรับรู้
ของลูกค้าได้
ชาวกรุงศรี ออโต้ ทุกสาขาของประเทศไทย เหนือจรดใต้
รู้จักค�ำว่า CE (Customer Experience) เป็นอย่างดี เพราะ
ประกาศเป็นนโยบายมานานกว่า 8 ปี “กลยุทธ์ CE ของ
องค์กร เป็นวิธีคิดที่เจาะลึกเข้าไปถึงความรู้สึกของคน อะไร
คือพื้นฐานของงานบริการด้วยใจ ผมมักบอกทีมว่าถ้าเราเอง
อยากซื้อรถสักคน เราอยากได้อะไรบ้าง ลูกค้าก็อยากได้แบบ
เดียวกัน นั่นคือสิ่งที่เราควรให้ลูกค้า”
เขาออกตระเวนเยี่ยมดีลเลอร์รายส�ำคัญๆ ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ละเลยรายเล็กๆ รวมถึงรายทีย่ งั มีธรุ กรรมกับกรุงศรี ออโต้
ไม่มากนัก การพบปะแต่ละครั้งท�ำให้ได้ทราบข้อมูล ทราบ
ปัญหาเพื่อน�ำกลับมาแก้ไข รับฟังเรื่องราวสารทุกข์สุกดิบ คือ

คบหากันเหมือนเพือ่ นทีเ่ ต็มใจช่วยเพือ่ น คือสร้างความสัมพันธ์
มากกว่า Customer Experience ไปแล้ว เป็น Customer
Engagement หรือการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
คุณสุวัฒน์เองให้ความส�ำคัญกับการดูแลทีม เพราะเชื่อว่า
หากทีมท�ำงานด้วยความสุข ก็จะดูแลลูกค้าด้วยความสุขเช่นกัน
เขาเป็นเจ้าพ่อกิจกรรม “ผมจัดแรลลี่ทุกปี และผมจะให้รถ
แต่ละคันคละทีม ต้องมียสู ด์ คาร์ อยูก่ บั นิว คาร์ มีไดเร็กต์เซลส์
เขาก็เกิดความกลมเกลียวสนิทสนมกัน ซึ่งส่งผลดีต่องาน”
นอกจากให้ค�ำแนะน�ำเรื่องงานแล้ว บางครั้งคุณสุวัฒน์
ก็ดูแลชีวิตด้านอื่นๆ “มีน้องคนหนึ่ง ผมชวนเขาวิ่ง อันนี้
เรื่องจริงนะ ผมเห็นเขาอ้วน กลัวไม่ดีต่อสุขภาพ ก็เลยบอกให้
วิ่ง ผมเลยวิ่งเป็นเพื่อน คือคนท�ำงานเก่งก็ดีอยู่แล้ว แต่คนที่
เก่งกว่าคือต้องจัดเวลาดูแลสุขภาพตัวเองกับคนทีค่ ณ
ุ รักได้ดว้ ย
ถึงจะเก่งจริง ใครอยากท�ำงานดึกก็ท�ำไป แต่ไปออกก�ำลังกาย
ก่อน ค่อยกลับมาท�ำก็ได้”
“ให้ใจ” ลูกทีมขนาดนี้ และ “ให้ใจ” ลูกค้าไม่น้อยกว่ากัน
จึงไม่นา่ แปลกใจเลยว่า แม้จะย้ายสาขาไปปฏิบตั งิ านหลายแห่ง
แล้ว แต่ลูกค้าจากสาขาเดิมยังโทรหาเขาสม�่ำเสมอ
เพราะรู้สึกผูกพันไปแล้วนั่นไง

คุณสุนทร เงินแพทย์

ผู้จัดการกรุงศรี ออโต้ สาขาก�ำแพงเพชร
แม้หนึ่งคนก็ส�ำคัญ

คุณสุนทร เงินแพทย์ เคยได้รับเลือกเป็น CE Ambassador รุ่นแรก
หลังจากที่กรุงศรี ออโต้ เปิดอบรมเรื่อง CE เมื่อ 4-5 ปีก่อน เขาจึงได้
ท�ำความรู้จักกับ CE ตั้งแต่ยุคที่หมายถึง Customer Experience และ
ใช้เป็นคัมภีร์ในการท�ำงาน มาจนถึงปัจจุบันที่ได้ยกระดับค�ำว่า CE เป็น
Customer Engagement หรือการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
“งานไฟแนนซ์เป็นงานบริการล้วนๆ ไม่วา่ แคมเปญการตลาดจะดีขนาด
ไหน แต่ถ้าการบริการไม่ดีก็ไม่สามารถต่อยอดไปสู่ความส�ำเร็จได้ ผมมี
ข้อสังเกตว่าถ้าพนักงานคนไหนท�ำผลงานได้ดี มีตัวเลขสูง นิสัยใจคอและ
การบริการของเขามักจะดีมาก ทุกคนมีหัวใจ CE อยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่บาง
ครัง้ อาจยังไม่สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ หลังจากทีผ่ มแนะน�ำเรือ่ ง CE ให้ทมี
ได้ฟัง ปรากฏว่าปัญหาเรื่องการร้องเรียนลดน้อยลงทันที เพราะทีมงาน
ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ ส่งผลให้สาขามีก�ำไร ประสบความส�ำเร็จเพิ่มขึ้น
อีกด้วย”
ทูต CE ท่านนี้เล่าเคสประทับใจของตนขณะเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ดูแล
ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ รถยนต์มอื สอง “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชร
และจังหวัดตาก ลูกค้ารายส�ำคัญในจังหวัดตากโทรมาต้องการให้ชว่ ยอนุมตั ิ
สินเชือ่ ให้กบั ลูกค้าของเขาซึง่ เป็นผูร้ บั เหมาทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม แต่ลกู ค้า
ไม่สะดวกเดินทางมาลงนามเอกสารที่ก�ำแพงเพชร
คุ ณ สุ น ทรและลู ก น้ อ งรั บ ปาก เช้ า ตรู ่ วั น รุ ่ ง ขึ้ น ก็ ขั บ รถออกจาก
ก�ำแพงเพชรไปมหาสารคาม ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง เพื่อน�ำเอกสาร
ให้ลูกค้าเซ็นตอนเที่ยง แล้วก็ขับรถกลับก�ำแพงเพชรในวันเดียวกันนั้นเอง
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“บางคนอาจมองว่ารถแค่คนั เดียว ลูกค้าแค่หนึง่ คน แต่สำ� หรับ
ผมแค่ลูกค้าหนึ่งคนก็ส�ำคัญ ให้ลองเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ถ้า
คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือขอค�ำปรึกษาใครสักคนแล้ว
เขาไม่รับสาย คุณจะรู้สึกอย่างไร ในการท�ำงาน ตัวผมเองจึง
รับทุกสาย ถ้าสายไหนไม่ได้รับก็จะโทรกลับ” เขาพูดด้วยน�้ำ
เสียงอ่อนโยน
เวลาออกพบดีลเลอร์ คุณสุนทรจะไม่ได้ไปขอพบปะแต่เรือ่ ง

งาน แต่สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง บางครั้งรับประทานข้าว
ด้วยกัน บางครั้งออกรอบกอล์ฟด้วยกัน เมื่อเกิดความสนิท
สนม จึงได้รับความไว้วางใจให้ช่วยเหลืองาน จนกล่าวได้ว่า
ดีลเลอร์หลายรายเติบโต ขยายไปหลายสาขา พร้อมๆ กับคุณ
สุนทรที่เติบโตขึ้นในสายงาน
เพราะเมือ่ มองว่างานของลูกค้าส�ำคัญ ให้ใจในการดูแลเต็มที่
แล้ว คุณสุนทรก็ได้ใจกลับคืนมาเช่นกัน

คุณสรัญญา อุ่นตูม

ผู้จัดการกรุงศรี ออโต้ สาขากาฬสินธุ์
รู้จักให้ลึกซึ้ง

คุณสรัญญา อุน่ ตูม เดิมท�ำงานในฝ่ายอนุมตั สิ นิ เชือ่ ทีก่ รุงศรี
ออโต้ สาขาขอนแก่น จากนั้นย้ายไปประจ�ำที่ Hub R1 & R5
จังหวัดนครราชสีมา 7 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสายงานสู่
การเป็นเซลส์ โดยเริม่ จากต�ำแหน่ง Sales Coordinator ทีส่ าขา
ขอนแก่น และขยับขึ้นมาน�ำทีมด้าน Broker Sales, Direct
Sales และ New Car ซึ่งเป็นจุดเริ่มให้ได้พบปะลูกค้าและ
ดีลเลอร์ ได้สื่อสารใกล้ชิดมากขึ้น ได้รู้จักและเข้าใจการดูแล
ลูกค้าและดีลเลอร์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การขายหรือตัวเลข ซึ่งนั่นก็
คือหลักการของ CE
“การจะเข้าถึงใจลูกค้าได้ตอ้ งเริม่ จากการเรียนรูล้ กู ค้าแต่ละ
ท่านอย่างละเอียด เรามีโค้ชคือ คุณฮุ้ง-อวยพร ธนเมธีกุล
ผู้จัดการ กรุงศรี ออโต้ สาขาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้า
ของเราที่ขอนแก่น สอนหลัก CE ให้เสมอ โดยเริ่มจาก
การท�ำความรู้จักว่าดีลเลอร์รายนี้ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร มี
ความคิด ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร นอกจากนั้นต้องเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีม ดูแลลูกทีมให้เข้าใจหลัก CE เช่นกัน เรียก
ได้ว่าส่วนตัวได้ซึมซับวิธีสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาจาก
คุณฮุ้งตั้งแต่ CE ยุคแรกที่เรียกว่า Customer Experience จน
ตอนนี้ปรับมาเป็น Customer Engagement เลยท�ำให้ CE อยู่
ในความคิดและการกระท�ำของเราเสมอมา”
โดยเฉพาะเมื่ อ ครั้ ง เข้ า มารั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ จั ด การ สาขา
กาฬสินธุ์ ที่ต่างมีคนเล่าถึงกิตติศัพท์ว่า เป็นงานหิน งานยาก
ในการเจาะลูกค้ารายส�ำคัญ คุณสรัญญาใช้ความใจเย็น สุขุม
ขยันเข้าพบลูกค้าเพือ่ รับฟังปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และช่วยแก้ไข
อย่างเต็มใจ และที่ส�ำคัญลงมือท�ำในทันที
เมื่อแก้ไขปัญหาได้ และดูแลเรื่องงานเอกสารให้เป็นระบบ
ระเบียบเรียบร้อย การอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าจึงรวดเร็ว ซึ่ง
เท่ากับเป็นการช่วยเพิม่ ยอดขายของเต็นท์รถ ทีมงานของกรุงศรี
ออโต้ จึงได้รับความไว้วางใจจากดีลเลอร์มากขึ้น
“การบริการด้วยใจจะเป็นสิ่งที่ลูกค้า หรือแม้แต่ลูกทีม
ก็ต้องรับรู้ความรู้สึกได้จากแววตา ความจริงใจ การแสดงออก
ของเรา เช่น เวลาลูกค้ารายย่อยมาขอใบ Pay-in เราก็จะใช้ค�ำ
ว่า ใบแจ้งหนี้ หรือพูดภาษาอีสานกับลูกค้าไปเลย คือเมื่อไร
ก็ตามที่พบลูกค้า เราจะท�ำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเป็นกันเอง
ที่สุดเมื่อคุยกับเรา”

ในการขับเคลื่อน CE ในองค์กร คุณสรัญญาให้ความ
ส�ำคัญกับการถ่ายทอดหลัก CE ให้กับทีมด้วย “เราจะบอก
ลูกน้องว่า หากแข่งด้วยอัตราดอกเบี้ยหรือราคาจะไม่ยั่งยืน
เพราะจะแข่งขันกันไม่สิ้นสุด แต่หากบริการ ท�ำให้ลูกค้าหรือ
ดีลเลอร์รักเรา วันหนึ่งถ้าเขาอยากจะจัดสินเชื่อ เขาก็จะนึกถึง
เราเป็นคนแรก ซึง่ การทีเ่ ขานึกถึงเรานัน่ ก็แสดงได้วา่ เขาชอบใจ
ประทับใจการบริการของเรา โดยไม่นึกถึงเรื่องอื่นๆ เลย”
อีกสิง่ ทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั คือ การท�ำตัวอย่างให้เห็น เป็น Role
Model ให้น้องๆ ในทีม เช่น เรื่องการเข้างาน เนื่องจากสาขา
กาฬสินธุ์เป็น Mini Branch หรือ ส�ำนักงานสาขาย่อย ซึ่งต่าง
จากการท�ำงานในสาขาใหญ่ที่จะมีผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ
แต่ส�ำหรับสาขาย่อย คุณสรัญญาต้องดูแลงานทุกแผนกเอง
อย่างรอบด้าน ทุกๆ วัน จะต้องถึงที่ท�ำงานสาขากาฬสินธุ์ก่อน
7.30 น.
จริงจัง จริงใจ และทุ่มเทขนาดนี้ ได้ใจดีลเลอร์และทีมงาน
ไปเลย... แม่นบ่?
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วิจัยกรุงศรี ฟันธง

“ธุรกิจเช่าซือ
้ ยานยนต์”
ดาวรุ่งดวงใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจไทย
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์” ได้กลายมา
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย และแม้ตลาดรถยนต์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมี
ความครึกครื้นมากเท่าที่ควร จนส่งผลกระทบต่อตลาดเช่าซื้อ
ยานยนต์อย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงปี 2557-2558
นั้น ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์มีการชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าในปี 2560 สินเชื่อยานยนต์ก็สามารถ
ดีดตัวทะยานกลับขึ้นมา โดยมี
มูลค่าสูงถึงเกือบล้านล้านบาท
4.6%
Non-banks
คิดเป็นสัดส่วน 23% ของยอดสิ
นเชือ่ คงค้างรวมอุปโภคบริโภค
ของระบบธนาคารพาณิชย์
และเพื่อเป็นการตอกย�้ำถึงความร้อนแรงที่ฉุดไม่อยู่ของ
ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์
ล่าสุด ทีมวิจัยกรุงศรี ได้เก็บรวบรวม
29.5%
ﬁnance
ข้อมูCaptive
ลและออกมาฟั
นธงแล้วว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา
65.9%ำไปสูก่ ารเติบโตอย่าง
ตลาดเช่าซือ้ ยานยนต์ได้สง่ สัญญาณบวกน�
& subsidiaries
ต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุBanks
มาจากความต้
องการของผู้บริโภค
ทีถ่ กู ใช้ไปล่วงหน้าเป็นบางส่วนจากนโยบายรถยนต์คนั แรก โดย
คาดการณ์วา่ ระหว่างปี 2561-2562 จะมีผบู้ ริโภคบางรายทยอย
เปลี่ยนมือรถยนต์มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลบวกต่อธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนต์ให้ขยายตัวดีขึ้นอีกด้วย
จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อ (Thai Hire-Purchase
Association) พบว่า ในปี 2559 ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
ยังมีสัดส่วนสูงสุด โดยคิดเป็น 75.4% ของสินเชื่อรถยนต์
ทัง้ หมด รองลงมาคือสินเชือ่ รถยนต์มอื สองซึง่ มีสดั ส่วน 21.3%
ตามด้วยสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียน 2.9% และสินเชื่อเพื่อผู้แทน
จ�ำหน่ายรถยนต์มี 0.4%

ทั้งนี้ทีมวิจัยกรุงศรีได้ประมาณการว่า ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ในปี 2561-2563 จะเติบโตเฉลีย่ ต่อปีสงู ถึง 7.5% YoY
ด้านสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ยงั คงเติบโตได้ตามการฟืน้ ตัว
ของยอดขายรถจักรยานยนต์เช่นกัน โดยเฉพาะรถบิก๊ ไบค์ คาด
ว่าจะยังเติบโตได้ดตี อ่ เนือ่ ง ส่วนตลาดรถยนต์มอื สองนัน้ แน่นอน
ว่าปรับตัวดีขึ้นตามมาจากปัจจัยด้านราคา เรียกได้ว่าธุรกิจเช่า
ซื้อยานยนต์เป็นดั่งดาวรุ่งดวงที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจใน
ปีนี้นั่นเอง
ปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์เติบโต

1. ความต้องการเปลี่ยนรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรก
ส�ำหรับรถยนต์ที่ทยอยครบก�ำหนดการถือครอง 5 ปี
2. ภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัว วิจัย
กรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ในระยะ 3 ปีข้างหน้า
3. การท�ำการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์
Market Share by Lender Type, 2016

4.6%

Non-banks

29.5%

Captive ﬁnance

Automobile Loans, 2016

2.9%

Car for cash

0.4%

Floor plan

21.3%

Used cars

75.4%

New car
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65.9%

Banks & subsidiaries

ผู้ให้บริการในธุรกิจเช่าซื้อยานยนต์ในประเทศไทย
ประกอบด้วย

1. สถาบันการเงิน (Banks & subsidiaries) : ธนาคารพาณิชย์
สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และธุรกิจในเครือธนาคาร
2. บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ (Captive
finance) : ได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากบริษทั แม่ซงึ่ เป็น
ค่ายรถยนต์
3. ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายย่อย (Non-banks) :
ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ให้บริการลิสซิ่ง

2.9%

0.4%

Auto Gadget

: Marine Master

Krungsri Auto Magazine

“OVEC Ka”

ระบบช่วยเหลือ
เมื่อเด็กติดอยู่ในรถยนต์
การที่ เ ด็ ก ถู ก ลื ม หรื อ ทิ้ ง ให้ อ ยู ่ ใ นรถยนต์ ต ามล� ำ พั ง เป็ น
เรื่ อ งราวที่ ไ ม่ น ่ า เกิ ด ขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี ใ ห้ ไ ด้ ยิ น อยู ่ เ สมอ และ
หลายครั้งก็กลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพ่อแม่และ
ครอบครัว ทว่าข่าวเศร้าเหล่านี้ก็ได้กลายมาเป็นสิ่งจุดประกาย
ทางความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาและการ
สูญเสีย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า OVEC Ka
หรือ OVEC Kids Alarm เครื่องเตือนภัยเด็กติดในรถยนต์
อุปกรณ์เตือนภัยไทยประดิษฐ์ทคี่ ดิ ค้นโดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคล�ำปาง
OVEC Kids Alarm หรือ เครื่องเตือนภัยเด็กติดในรถยนต์
นั้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ต่อยอดมาจากเหตุการณ์น่าเศร้าที่คน
ขับรถตู้รับส่งนักเรียนได้ลืมเด็กนักเรียนวัย 3 ขวบ ไว้ในรถ
ทีจ่ อดทิง้ ไว้กลางแดด และเด็กเองยังเล็กจึงไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองออกมาได้ จนในที่สุดได้เกิดเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่
ที่ ท� ำ ให้ ค นในสั ง คมเริ่ ม ตื่ น ตั ว และหั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ปัญหานี้
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคล�ำปาง
จึงเกิดแนวคิดในการสร้างเครื่องเตือนภัยในกรณีมีคนติดค้าง
อยู่บนรถ โดยอาศัยหลักการตรวจจับความเคลื่อนไหวภายใน
รถยนต์ ซึ่งหลังจากที่คนขับรถปิดสวิตช์กุญแจและออกจากรถ
ไปเป็นระยะเวลา 30 วินาที ระบบจะเริ่มท�ำการตรวจจับความ
เคลื่อนไหวภายในห้องโดยสาร
เมื่อพบความเคลื่อนไหว ระบบจะแบ่งขั้นตอนการท�ำงาน
ออกเป็น 3 ส่วนพร้อมกันนั่นคือ ระบบสั่งการอัตโนมัติเพื่อ

ลดระดับกระจกไฟฟ้าลงเป็นเวลา 2 วินาที พร้อมส่งสัญญาณ
เตือนภัยด้วยเสียงแจ้งเตือนจากไซเรนเพื่อให้คนขับได้ยินเสียง
สัญญาณเตือนว่ามีคนตกค้างอยู่ในรถ นอกจากนี้ยังมีการส่ง
ข้อความแบบ SMS ที่ระบุพิกัดของรถด้วยระบบ GPS ไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ส�ำหรับเชื่อมต่อไว้ ทั้งนี้
หากผูใ้ ช้งานใช้อปุ กรณ์สมาร์ทโฟนทีต่ อ่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้
จะสามารถเปิดดูต�ำแหน่งพิกัดรถได้ในทันที
ระบบ OVEC Ka นี้ใช้งานง่าย ปัจจุบันได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาเพื่อน�ำไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งรถตู้ที่ถูกน�ำมาใช้เป็น
รถยนต์รับ-ส่งนักเรียน หรือรถยนต์ทั่วไปก็ได้ ส่วนราคาพร้อม
การติดตั้งอยู่ที่ 6,500 บาทเท่านั้น โดยสามารถติดต่อเพื่อ
ติดตัง้ อุปกรณ์ได้ที่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคล�ำปาง
โทร. 054-223-006
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Chill Out

Text/Photo : Eattaku

ไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลกถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร

“กาฬสินธุ์” มุมใหม่หัวใจฮิปสเตอร์
กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดแดนอีสานทีน่ กั เดินทางมักจะผ่านเลย
ทว่านับแต่นี้ต่อไปชื่อของกาฬสินธุ์จะขยับจากต�ำแหน่งเมือง
รองขึ้นไปเป็นหนึ่งในหมุดหมายและเป็นหัวใจของอีสานตอน
กลาง เพราะนอกจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อันทันสมัยแล้ว
จังหวัดที่แสนสงบเงียบแห่งนี้ยังถูกเติมเต็มด้วยคาเฟ่เก๋ อาร์ต
สเปซ และของที่ระลึกสุดบูติกที่จะท�ำให้กาฬสินธุ์มีความฮิป
ความชิก กว่าที่เคย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไดโนเสาร์คือสิ่งแรกที่ท�ำให้นึกถึงกาฬสินธุ์
แต่เมือ่ พูดถึงไดโนเสาร์แล้วก็อย่าเพิง่ เบือ่ หน่าย เพราะไดโนเสาร์
ที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว นั้นแม้
จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วเนือ่ งกับไดโนเสาร์แห่งแรกของไทย ทว่า
กลับมีการปรับปรุงและจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ท�ำให้
ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุด และ
สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไดโนเสาร์ที่จัด
แสดงก็ล้วนเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบในแถบอุษาคเนย์เท่านั้น
อีกทั้งโครงกระดูกที่ขุดพบก็ค่อนข้างสมบูรณ์ มีระบบอินเตอร์
แอคทีฟให้ได้เล่นสนุกและสร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดการ
เข้าชมราวกับหลุดเข้าไปในภาพยนตร์จูราสสิค พาร์ค อย่างไร
อย่างนั้น
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นอกจากเส้นทางท่องเที่ยวสุดคลาสสิกตามรอยไดโนเสาร์
แล้ว กาฬสินธุ์ยังมีความคลาสสิกของงานสถาปัตยกรรมในยุค
70-80 ซึ่ ง มี ใ ห้ ช มบนถนนโสมพะมิ ต รและถนนธนะผลซึ่ ง
ตั้งอยู่ในอ�ำเภอเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์เก่า โรงงาน
ไส้กรอกปลาสไตล์โคโลเนียลอายุร้อยปี รวมทั้งโรงเก็บสุราเก่า
ประตูไม้บานเฟี้ยมที่หาชมได้ยากเต็มที
ตรงข้ า มกั บ ความวิ น เทจ คื อ ตลาดโรงสี เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น�ำโรงสีข้าวเก่าสร้างจากไม้ มาเปลี่ยนเป็น
คอมมิวนิตี้สุดครีเอทีฟที่ไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพราะ
นอกจากจะมี ร ้ า นอาหาร คาเฟ่ เ ก๋ แ ล้ ว ในแต่ ล ะเดื อ น
ทางตลาดโรงสี ยั ง มี กิ จ กรรมเวิ ร ์ ก ช็ อ ป ดนตรี งานอาร์ ต
หมุนเวียนมาสร้างสีสนั มาทีเ่ ดียวรับรองว่าครบตัง้ แต่บงิ ซู ข้าวจี่
รูปไดโนเสาร์ ฟู้ดทรัก ไปจนถึงหมอล�ำ
ความครึ ก ครื้ น ของกาฬสิ น ธุ ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ลยหาก
ลูกหลานชาวกาฬสินธุ์รุ่นใหม่ๆ ไม่ได้กลับบ้านมาเติมพลังชีวิต
และหนึ่งในคลื่นลูกใหม่ที่ว่าคือ Cafe de Supak ร้านกาแฟ
ดีไซน์โมเดิร์นในโรงแรมเก่าที่ยังคงเสน่ห์ความเป็นวินเทจของ
โรงแรมสุภัคในอดีตไว้อย่างครบถ้วน
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ความวินเทจได้กลายมาเป็นความฮิปของกาฬสินธุ์

Check List

• พิพิธภัณฑ์สิรินธร : ต�ำบลโนนบุรี อ�ำเภอสหัสขันธ์
โทร. 043-871-014 และ 043-871-613 www.sdm.dmr.go.th
• ตลาดโรงสี : ถนนทีนานนท์ อ�ำเภอเมือง
โทร. 043-811-138 www.facebook.com/THERICEMILLMARKET
• Cafe de Supak : โรงแรมสุภัค ถนนเสน่หา อ�ำเภอเมือง
โทร 088-552-6796 www.facebook.com/cafedesupak
• เฮือนกาฬสินธุ์ สวนดอนธรรม : บ้านสะอาดใต้ ต�ำบลเหนือ อ�ำเภอเมือง
โทร 082-801 -8885 www.facebook.com/cowboylao

บรรยากาศสุดชิลล์ที่ Café de Supak

มาถึงตลาดโรงสีต้องกินข้าวจี่ไดโนเสาร์

แต่ ถ ้ า ใครที่ ช อบกลิ่ น อายอี ส านวิ น เทจ แนะน� ำ ให้ แ วะ
เช็คอินที่ เฮือนกาฬสินธุ์ สวนดอนธรรม ที่พักและร้าน
อาหารซึ่ ง โดดเด่ น ด้ ว ยความร่ ม รื่ น ของสวนเขี ย วและ
เฮือนไม้สถาปัตยกรรมอีสานแท้ ไม่ว่าจะเป็นเฮือนภูไทย หรือ
เฮือนลาวก็มีอยู่ที่นี่เช่นกัน อีกสิ่งที่ท�ำให้หลายคนตกหลุมรัก
เฮือนอีสานแห่งนี้คงไม่พ้นเรื่องของอาหาร ซึ่งใช้พืชผักพื้นบ้าน
ตามฤดูกาลที่ปลูกเองไร้สารเคมีมาปรุง มีให้เลือกทั้งอาหาร
อีสานและอาหารตะวันตกทีห่ ลายคนต่างยกให้เป็นเมนูตอ้ งห้าม
พลาดเมื่อมาเยือนกาฬสินธุ์เลยทีเดียว
อีกไม้เด็ดกาฬสินธุ์ที่จะขาดไม่ได้คือของฝากกับการน�ำ
ผ้าขาวม้าทอมืออันโด่งดังในอ�ำเภอกุฉินารายณ์ และอ�ำเภอ

กมลาไสย มาใส่ไอเดียเติมดีไซน์ลงไป จากนัน้ ส่งไปให้ชาวบ้าน
ในอ�ำเภอห้วยเม็กตัดเย็บ กลายเป็นแฟชั่นไอเท็มสุดโมเดิร์น
แบรนด์ Dinosilk ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมทรงกิโมโน กระเป๋า
เป้ ย่าม พวงกุญแจ กระเป๋าคลัตช์ก็มีให้เลือกหลากสไตล์
เตือนไว้ก่อนเลยว่า ของเขาเก๋มากจนท�ำให้เผลอช้อปเพลิน
ลืมวงเงินกันเลย
ครบเครือ่ งทัง้ เรือ่ งกิน ดืม่ เทีย่ ว ช้อปปิง้ และทีพ่ กั สุดน่ารัก
อย่างนี้ มาอีสานคราวหน้าอย่าลืมให้โอกาสกาฬสินธุ์ได้เข้าไป
เป็นหมุดหมายของการเดินทางกันบ้าง รับรองความน่ารัก
ของเมืองกาฬสินธุ์จะท�ำให้คุณตกหลุมรักได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพถ่ายจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, www.facebook.com/eGREETTAT

บรรยากาศยามเย็นที่ตลาดโรงสี
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B est of the Month

: Marine Master

สมาร์ทเอสยูวี

สมาร์ท “MG ZS”

เปิดตัวต้อนรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงประเด็น
ส�ำหรับ ZS รถเอสยูวี (SUV) รุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG มาพร้อม
กับความน่าสนใจในแง่ของรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานอัน
ทันสมัย โดย ZS เป็นเอสยูวที อี่ ยูใ่ นช่วงของกลุม่ ซับคอมแพ็กต์
หรือ B-Segment ซึง่ ในตลาดบ้านเรา ณ ตอนนีม้ แี ต่คา่ ยรถจาก
ฝั่งญี่ปุ่นที่เข้ามาบุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น Honda HR-V, Nissan
Juke, Mazda CX-3 และล่าสุดคือ Toyota CH-R ซึ่งแน่นอน
ว่ารถยนต์กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับคนรุ่นใหม่
ส�ำหรับ New MG ZS นั้นมีการออกแบบที่เรียกว่า Brit
Dynamic เน้นความสวยสปอร์ตที่ไม่ลืมเรื่องฟังก์ชันความ
อเนกประสงค์ ต ามแบบฉบั บ SUV แต่ อี ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย
เกื้อหนุนคือ การชูให้ ZS มาพร้อมกับแนวคิดที่เรียกว่า Smart
SUV ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่มีความทันสมัย โดย
เฉพาะระบบ i-Smart สามารถสั่งการด้วยเสียงพูดภาษาไทย
ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการระบบเปิดปิดแอร์ หรือ
การรับสายและโทรออก นอกจากนี้ยังสามารถสั่งการท�ำงาน
ของระบบต่างๆ ในตัวรถผ่านสมาร์ทโฟน เรียกว่าสอดคล้องกับ
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
ในด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กัน โดยเฉพาะรุ่น
ท็อปที่มีครบทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศดิจิทัล ระบบ
ควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) ระบบ
ควบคุมเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction
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Control System) ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS
(Hill Start Assist System) และระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน
เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal)
อี ก ทั้ ง ยั ง เพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ กั บ ห้ อ งโดยสารที่
โปร่งและกว้างขวางขึ้น พื้นที่ใช้สอยสามารถปรับเปลี่ยนได้
หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ โดยพนักพิงของเบาะ
แถวหลังสามารถปรับพับแบบ 60 : 40 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในกรณี
ทีต่ อ้ งขนสัมภาระขนาดใหญ่ อีกทัง้ พืน้ ทีเ่ ก็บสัมภาระยังปรับได้
2 ระดับ ส�ำหรับเก็บสัมภาระที่มากขึ้น พร้อมช่องเก็บของตาม
จุดต่างๆ ภายในห้องโดยสาร เหนือชั้นด้วยระบบความบันเทิง
พร้อมจอแสดงผลแบบทัชสกรีนขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ
Apple CarPlay พร้อมล�ำโพงคุณภาพเยี่ยม 6 จุด ที่พร้อม
เสิร์ฟความรื่นรมย์ตลอดการเดินทาง
เร้าใจเคียงคู่ความปลอดภัยในทุกเส้นทาง ด้วยเครื่องยนต์
1.5 ลิตร 114 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที ผสานการท�ำงาน
ควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดแมนวลให้ทุกการควบคุม
แม่นย�ำดัง่ ใจ ส่วนพวงมาลัยไฟฟ้ามีโหมดการปรับน�ำ้ หนักได้ถงึ
3 โหมด คือ Comfort, Normal และ Sport อีกทั้งยังสามารถ
ปรับน�้ำหนักตามความเร็วรถ เพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีเยี่ยมใน
ทุกสภาพถนน พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด จึงท�ำให้มั่นใจในการ
เดินทางได้ดียิ่งขึ้น
มากกว่าเรื่องของฟังก์ชัน ราคาก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้รถรุ่นนี้
น่าสนใจ โดยทาง MG เปิดตัวในราคาเริ่มต้นเพียง 679,000
บาท ส่วนรุ่นท็อปอยู่ที่ 789,000 บาท จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่
พอเปิดตัวออกมา ท�ำไม New MG ZS ถึงได้รับการตอบรับ
ที่ดีอย่างเกินคาด
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Adidas AlphaBOUNCE
Beyond

เอาใจนักวิง่ ด้วย Adidas AlphaBOUNCE Beyond รองเท้า
วิง่ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากการใช้งานจริงของนักกีฬาตัวจริง
โดยค�ำนึงถึงหลักสรีรศาสตร์และการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ
หลากหลายกิจกรรม พร้อมใช้เทคโนโลยี ARAMIS ช่วยปรับ
โครงสร้างรองเท้าให้เหมาะกับรูปเท้าตามลักษณะการใช้งาน
มากที่สุดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ACHILLES FREE ช่วยยกกระชับบริเวณเอ็นร้อยหวาย ล็อก
ข้อเท้าให้มคี วามกระชับและลดการเสียดสีบริเวณส้นเท้าได้มาก
ยิ่งขึ้น มั่นคงในทุกก้าวของการเคลื่อนไหว

Canon EOS M50

ส�ำหรับคนที่ชอบรูปทรงที่กระชับมือของกล้องทรง DSLR
แต่ยังคงมองหาขนาดความเบาแบบ Mirrorless ตอนนี้ซีรีส์ M
จากค่ายแคนนอนได้ส่ง Canon EOS M50 ลงมาชิงชัย
พร้อมลุยทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ให้คุณภาพดีขึ้น กับ
คุณสมบัติการถ่ายวิดีโอที่มีความคมชัดสูงระดับ 4K UHD
24p มาพร้อมกับ CMOS (APS-C) ความละเอียด 24.1 ล้าน
พิกเซล และเทคโนโลยี OLED ความละเอียด 2.36 ล้านจุด
สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ 7.4 ภาพต่อวินาที รองรับการ
เชือ่ มต่อทีห่ ลากหลาย ทัง้ แบบไร้สายผ่าน Wi-fi/NFC/Bluetooth
โดดเด่นด้วยฟังก์ชัน Wi-fi โอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนอัตโนมัติ
ทันทีทถี่ า่ ยภาพ พร้อมแชร์ภาพไปยังโซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้โดยตรง
จากตัวกล้อง เรียกได้ว่าแม้จะเป็นรุ่นใหญ่แบบ DSLR แต่ก็ยัง
ไม่ทิ้งลายด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยเช่นกัน

Panasonic Sky Series

หน้าที่ของเครื่องปรับอากาศในยุคปัจจุบันไม่ได้มีแค่การ
ให้ความเย็นเท่านั้น แต่จะต้องตอบสนองความต้องการใน
ด้านอื่นๆ อีกด้วย ทั้งในแง่ของความสวยงามเมื่อติดตั้งอยู่บน
ผนัง รวมถึงการฟอกอากาศที่อยู่ในห้อง และนั่นคือหน้าที่ของ
Panasonic Sky Series ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีนาโนอี
(nanoeTM ) ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ ลดปัญหา
กลิ่นไม่พึงประสงค์ ก�ำจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสาร
ก่อภูมิแพ้ได้ดีขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการใช้งานทั้ง
ภายในบ้านและอาคารขนาดใหญ่ โดยในรุน่ นีจ้ ะมีจำ� หน่ายตัง้ แต่
ขนาด 9,000-18,000 BTU
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Krungsri Auto Movement
กรุงศรี ออโต้ ผนึก 10 แบรนด์มอเตอร์ไซค์
ร่วมโครงการ “LET’sponsible ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ”

กรุงศรี ออโต้ ร่วมสร้างส�ำนึกในการขับขี่และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากขึ้นผ่านโครงการ “LET’sponsible”
ซึ่งเป็นโครงการที่กรุงศรี ออโต้ จัดท�ำขึ้นมากว่า 4 ปี ตามแนวทางการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ล่าสุดทางโครงการได้เปิดตัววิดโี อคลิป
“ไฟท้ายดับ ชีวิตดับ” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตระหนักถึง
ผลของการที่ไฟท้ายดับ ไปจนกระทั่งการละเลยไม่เปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งนี่อาจดู
เป็นเรือ่ งเล็กน้อย ทว่ากลับก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุใหญ่บนท้องถนนได้อย่างไม่นา่ เชือ่
และนอกจากวิดโี อคลิปแล้ว กรุงศรี ออโต้ ยังได้รว่ มมือกับผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์
10 แบรนด์ ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ เวสป้า จีพีเอ็กซ์ เบเนลลี่
สตาเลียน ริวก้า และลี่ฟาน จัดกิจกรรม “เปลี่ยนไฟท้าย ฟรี” ที่ผู้แทนจ�ำหน่าย
จักรยานยนต์อย่างเป็นทางการกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ เมื่อวันที่ 1-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนี่ถือเป็นความ
ร่วมมือของแบรนด์ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แบบที่ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน

“กรุงศรี ออโต้” เดินหน้ารุกเช่าซื้อลาวเต็มสูบ

เดินหน้าอย่างเต็มสูบส�ำหรับ บริษัท กรุงศรี บริการเช่าสินเชื่อ จ�ำกัด หรือ
“กรุงศรี ลีสซิ่ง” ซึ่งเปิดด�ำเนินการใน สปป. ลาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2557 โดย
มีชอ่ งทางการให้บริการทีส่ ำ� นักงานใหญ่ นครหลวงเวียงจันทน์ และสาขาทีเ่ มืองปากเซ
แขวงจ�ำปาสัก สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 7 แขวงใหญ่ ได้แก่ นครหลวง
เวียงจันทน์ จ�ำปาสัก สะหวันนะเขต เวียงจันทน์ บอลิค�ำไซ เซียงขวาง และ
หลวงพระบาง โดยมีฐานลูกค้าที่ให้บริการในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 14,657 ราย
ล่าสุดกรุงศรี ออโต้ ได้เปิดเผยยอดสินเชือ่ ใหม่ของกรุงศรี ลีสซิง่ ระหว่างปี 25582560 ว่ามีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 97% และในปีที่ผ่านมามีมูลค่ายอดสินเชื่อ
ใหม่ 2,560 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์กรุงศรี นิว คาร์ และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ส่งผลให้
ยอดสินเชื่อคงค้างรวมแตะ 4,458 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตตามแผนธุรกิจระยะกลาง (2561-2563) ด้วยอัตรา
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีของยอดสินเชื่อใหม่ที่ 27% และยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่ 31% ถือเป็นตัวเลขต้อนรับการบุกตลาดอย่าง
เต็มตัวของกรุงศรี ออโต้ ใน สปป. ลาว

สานต่อโครงการเสริมวินย
ั การออม
แก่เยาวชนโลกเงียบ ครั้งที่ 2

ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ชาว กรุงศรี ออโต้ ขอมุ่งมั่นที่จะสานต่อ
กับโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” ซึ่งจัดขึ้น
เป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมนี้
ถือเป็นการต่อยอดโครงการ “กรุงศรี รอบรูเ้ รือ่ งเงิน เรือ่ งเงิน เรียน
ง่าย” ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในวาระครบรอบ 70 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ปลูกฝังความรูด้ า้ นการเงิน และสร้างโอกาสในการ
เรียนรูใ้ ห้กบั เยาวชนผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ รวมทัง้ ผูพ้ กิ ารซ�ำ้ ซ้อน
โดยมีเหล่าอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ เข้ามาร่วมสร้างความสนุกสนานในการออมให้กับน้องๆ งานนี้น�ำโดย คุณกฤติยา ศรีสนิท
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ
คุณสิริพร ศุภรัชตการ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจ�ำปี 2561 ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้ว ในงาน
ยังอัดแน่นไปด้วยเกมสนุกสนานและปิดท้ายด้วยมื้อกลางวันที่ทั้งอิ่มท้องและอร่อยกันถ้วนหน้า
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กรุงศรี ออโต้

สาขาธุรกิจยานยนต์
ทั่วประเทศ
ภาค 1

โคราช
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
ปากช่อง
ยโสธร
ชัยภูมิ

440/12-14 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-426-400 แฟกซ์ 044-426-499
941/24-25 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-477-477 แฟกซ์ 045-477-400-1
276/14 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-614-744 แฟกซ์ 045-614-750
966/9 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-515-511 แฟกซ์ 044-515-650
680 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร.044-316-812, 044-316-815 แฟกซ์ 044-316-814
109 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 045-712-319 แฟกซ์ 045-712-320
141/20 หมู่ที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 044-816-150 แฟกซ์ 044-816-152

ภาค 2

หาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
ภูเก็ต
กระบี่

59/25, 27 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-222-400 แฟกซ์ 074-222-400 ต่อ 118
141/89-90 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-916-400 แฟกซ์ 077-916-499
44 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-305-400 แฟกซ์ 075-305-499
117/8-9 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-201-400 แฟกซ์ 075-201-499
58/10-11 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพิ่มสินธานี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 076-361-400 แฟกซ์ 076-361-402, 076-361-499
235/7-8 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-650-777 แฟกซ์ 075-650-780

ภาค 3

ชลบุรี
ระยอง
สระบุรี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา	
จันทบุรี
สระแก้ว

51/11-12 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-103-400 แฟกซ์ 038-103-499
002/2-3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038-997-400 แฟกซ์ 038-997-499
88/12-13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 036-3343-400 แฟกซ์ 036-343-499
47/1 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-215-355 แฟกซ์ 037-215-360
5/1 ถ.เปรมประชา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-513-219 แฟกซ์ 038-513-218
181 ถ.ขวาง ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-322-161 แฟกซ์ 039-322-160
304 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร 037-241-018 แฟกซ์ 037-241-031

ภาค 4

เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
ล�ำปาง
เชียงราย
ก�ำแพงเพชร

160/1 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-107-400 แฟกซ์ 053-107-499
1311/22 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-219-600 แฟกซ์ 056-219-699
729/22-23 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 055-909-400 แฟกซ์ 055-909-499
363, 365 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100 โทร. 054-237-800 แฟกซ์ 054-237-899
188/23-24 หมู่ที่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-153-388 แฟกซ์ 053-153-390
512, 514 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000 โทร. 055-237-800 แฟกซ์ 055-237-899

ภาค 5

ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
สกลนคร
เพชรบูรณ์
หนองคาย
มุกดาหาร
กาฬสินธุ์
เลย

272/22-26 หมู่ที่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-209-400 แฟกซ์ 043-209-499
49/6-7 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-619-400 แฟกซ์ 043-619-499
119/11-12 หมู่ที่ 14 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-215-400 แฟกซ์ 042-215-499
390/15-16 หมู่ที่ 11 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-700-200 แฟกซ์ 042-700-219
3/21 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 67000 โทร. 056-713-155 แฟกซ์ 056-713-166
038/2 หมู่ที่ 6 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 042-042-411-946-7, 042-411-949 แฟกซ์ 042-411-948
12 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-614-315 แฟกซ์ 042-614-312
297/1 ถ.เทศบาล 23 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 043-811-325 แฟกซ์ 043-811-336
24/10 ถ.ร่วมจิตร ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-811-502 แฟกซ์ 042-811-508

ภาค 6

ชุมพร
นครปฐม
อยุธยา
ปราณบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

55/11 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 077-529-400 แฟกซ์ 077-529-499
511 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-245-400 แฟกซ์ 034-245-499
257/3 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 โทร. 035-735-400 แฟกซ์ 035-735-499
502/14-15 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 032-825-515 แฟกซ์ 032-825-520
974/184 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี 71110 โทร.034-613-054-9 แฟกซ์ 034-613-060
64/23 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-526-025 แฟกซ์ 035-526-027

กรุงเทพฯ

นนทบุรี
สุมทรสาคร
ลาดกระบัง
หลักสี่
เยาวราช
บางแค
บางนา

74/35 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-762-4224 แฟกซ์ 02-962-6691
923/27 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-425-642 แฟกซ์ 034-425-433
146/2 หมู่ 1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.02-327-0241แฟกซ์ 02-327-0240
76/56 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-762-4225 แฟกซ์ 02-970-1749
23/34-35 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-232-2999 แฟกซ์ 02-236-3132-3
8/28-29 หมู่ที่ 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-803-8000 แฟกซ์ 02-803-7813
อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถ.บางนาตราด กิโลเมตรที่ 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-777-3555 แฟกซ์ 02-777-3783
2CR 210 111 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-744-0515, 02-744-0305 แฟกซ์ 02-744-0516
80/149 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-595-0390 แฟกซ์ 02-595-0459
327, 329 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-517-9894, 02-517-9802-3, 02-517-9805-7,
02-517-9809-14 แฟกซ์ 02-517-9896, 02-517-9808

บิ๊กซี บางนา
บางใหญ่
รามอินทรา
เจ้าของ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

โทร. 02-708-8130-3 อีเมล : krungsriauto@krungsri.com
ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและศิลปกรรมโดย

บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด โทร. 08-1513-4971, 08-1919-5315 อีเมล : paperchorus@hotmail.com

krungsriauto.com

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ

จะปดหนี้เกา หรือ ขยายธุรกิจ
เลือก คาร ฟอร แคช
ต้องการเงินสด รถคุณช่วยได้
• ดอกเบี้ยเริ่มตน 0.27% ต่อเดือน

• ใหวงเงินสูงสุด 120%

• ผอนนานสูงสุด 72 เดือน
• ไมตองมีผูค้ำประกัน*

ของราคาประเมินรถยนตของธนาคาร

*เฉพาะผูสมัครที่มีสัญชาติไทยเทานั้น • ใหบริการสินเชื่อโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) • เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

โทร. 02-740-7400

www.car4cash.com

Krungsri Auto

KrungsriAutoTV

