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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” สินเชื่อซื้อรถยนต์ไว้
ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” 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 ช่วยให้เรื่อง
เงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ รวม
ทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ที่ท�ำการ
ไปรษณียไ์ ทยทีใ่ ห้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วสิ 7-Eleven หรือ
ติดต่อ “กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์” โทร. 02-740-7400
กด 1 เพื่อรับบริการ “เดลิเวอรี่” พร้อมท�ำสัญญาถึงบ้าน
หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.
com หรือ www.facebook.com/krungsriauto
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สืบสานพระราชปณิธาน
ตามรอยทาง “ศาสตร์พระราชา”

นับตัง้ แต่วนั ที่ 13 ตุลาคม 2559 หลังจากส�ำนักพระราชวังประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั่นคือวินาทีแห่งการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
ของแผ่นดินไทย
ตลอดหนึ่งปีแห่งความอาดูรที่พ่อแห่งแผ่นดินได้จากไป ไม่มีวันใดที่พสกนิกรชาวไทยไม่คิดถึง และแม้
พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่มีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมอบเป็นมรดกแห่งแผ่นดินคือ “ศาสตร์
พระราชา” ซึ่งจะเล่าขานสู่ลูกหลานอย่างไม่รู้จบ
ศาสตร์แห่งพระราชาไม่ได้มเี พียงโครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,000 โครงการทีส่ ร้างความกินดีอยูด่ ใี ห้
เกิดขึน้ ในทุกภูมภิ าคเท่านัน้ แต่ศาสตร์แห่งพระราชายังเป็นดัง่ รากแก้วแห่งแผ่นดินทีพ่ ฒ
ั นาให้ประเทศไทย
เติบโตอย่างมัน่ คงในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นศาสตร์แห่งเศรษฐกิจพอเพียงทีถ่ กู น�ำมาเป็นนโยบายหลักของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการคลัง รวมทัง้ น�ำมาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตทีผ่ า่ นมา ศาสตร์แห่งเกษตรทฤษฎี
ใหม่ที่ผลักดันให้เกษตรไทยได้ก้าวสู่ตลาดโลก ศาสตร์แห่งการจัดการน�้ำ แกล้งดิน และหลอกฟ้าที่ท�ำให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทุกแห่ง และที่ส�ำคัญที่สุดคือศาสตร์แห่งความเมตตา เป็นความรักที่พระองค์
มีต่อพสกนิกรไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์
แม้ในวันนี้ที่ไม่มีพ่อคอยชี้แนะแนวทาง แต่ศาสตร์พระราชายังคงอยู่ และจะถูกสานต่ออย่างยั่งยืนเป็น
รากแก้วแห่งแผ่นดิน สมดั่งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อแผ่นดินไทยตลอดมา
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
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เรื่อง / ภาพ : ศรัณยู นกแก้ว

นิทรรศการพระเมรุมาศ

นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ความรัก และความอาลัย
เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” พระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ดั่งดวงใจของปวงชนชาวไทย นิตยสารกรุงศรี ออโต้ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมชมความยิ่งใหญ่ของนิทรรศการงาน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึง่ จัดขึน้
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมร�ำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่...ธ ผู้สถิตอยู่ในดวงใจชาวไทยตราบนิรันดร์
ส�ำหรับนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิทรรศการหลักจัดแสดงอยู่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม
ภายในจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 นิทรรศการ ได้แก่
เมื่อเสด็จอวตาร น�ำเสนอพระราชประวัติเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
รัชกาลที่ร่มเย็น จ�ำลองโต๊ะทรงงานพร้อมน�ำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ
เพ็ญพระราชธรรม น�ำเสนอหลักทศพิศราชธรรรม
น�ำพระราชไมตรี จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ
พระจักรีนิวัตฟ้า เป็นการประมวลภาพการถวายความอาลัยจากพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมด้วยวีทีอาร์ พระราชาในนิทาน
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นอกจากนิทรรศการหลักแล้ว ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งประกอบพระเมรุ ม าศที่ อ ยู ่ โ ดยรอบมณฑลพิ ธี
เริม่ ตัง้ แต่บริเวณด้านหน้าทีเ่ ปลีย่ นท้องสนามหลวงให้เป็นแปลง
นาข้าว พร้อมสร้างคันดินเป็นเลข ๙
รอบแปลงนาเขียวขจีด้วยหญ้าแฝก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
พระราชด�ำริที่ส�ำคัญของพระองค์ ในการพลิกฟื้นผืนดินที่
แห้งแล้งให้สามารถกลับมาท�ำการเกษตรได้อกี ครัง้ เช่นเดียวกับ
สิ่งประดิษฐ์พระราชทานกังหันน�้ำชัยพัฒนาที่หมุนอย่างช้าๆ
อยู่ในล�ำธารสายเล็กข้างแปลงนาสาธิต
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ถัดเข้าไปภายในเป็นนิทรรศการย่อย ในศาลาลูกขุนทั้ง
6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบพระเมรุมาศ 9 ยอด แต่ละหลังจัด
แสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ
และอาคารประกอบ ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นตามแบบแผนโบราณ
ราชประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ ผนวกด้วยความเชื่อตามคติ
ไตรภูมิที่เปรียบกษัตริย์ดั่งสมมติเทพ
ดั ง นั้ น แผนผั ง ทางสถาปั ต ยกรรมการสร้ า งพระเมรุมาศ
จึ ง เชื่ อ มโยงกั บ แผนผั ง จั ก รวาลในคติ ไ ตรภู มิ ซึ่ ง ได้ จ� ำ ลอง
พระเมรุมาศให้เป็นเสมือนเขาพระสุเมรุเพื่อส่งเสด็จสู่ทิพย
วิมาน โดยรอบเชิงเขาได้จ�ำลองความงามของสระอโนดาตที่มี
ประติมากรรมปูนปัน้ สัตว์หมิ พานต์นบั ร้อยประดับอยู่ มีทงั้ สัตว์
มงคลประจ�ำ 4 ทิศ และสัตว์ผสมที่มีต้นแบบมาจากจิตรกรรม
ฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
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ไม่เพียงแต่สิ่งปลูกสร้างและงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศเท่านั้น
ที่ประชาชนจะได้ชม นิทรรศการครั้งนี้ยังมีการกล่าวถึงราชรถ ราชยาน และ
พระยานมาศที่ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่อย่างสมพระเกียรติ และที่ประชาชน
จะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด คือ นิทรรศการขั้นตอนการสร้างพระโกศจันทน์
ซึ่งประกอบด้วยไม้ชิ้นเล็กๆ กว่าหมื่นชิ้น อีกทั้งยังมีการสร้างลายฉลุขึ้นมา
โดยเฉพาะเพือ่ ให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมน้อมร�ำลึกถึงพระองค์ท่าน
นิทรรศการครั้งนี้จึงได้จัดสร้างทางเดินพิเศษส�ำหรับรถเข็น พร้อมด้วยห้อง
นิทรรศการพิเศษส�ำหรับผู้บกพร่องทางสายตาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังได้มีการ
จัดท�ำระบบ QR Code เพื่อสแกนอ่านข้อมูลการประกอบสร้างส่วนต่างๆ ใน
เชิงลึก พร้อมด้วยไกด์อาสาสมัครท�ำหน้าที่แปลภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติ
ได้มีโอกาสเข้าใจในเนื้อหาของนิทรรศการประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย
ทัง้ นีป้ ระชาชนสามารถร่วมน้อมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น.
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บทเพลงแทนใจแด่
“พ่อของแผ่นดิน”

“มองเห็นพระเจ้าอยู่หัว
เหมือนเห็นแสงทองส่อง
พนมมือทั้งสอง

ท่ามกลางคนมืดมัว
ใจตื้นตันเพียงได้มอง
ก้มลงกราบด้วยหัวใจ”

ไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนความเศร้าเสียใจที่อยู่เบื้องลึกของ
หัวใจพสกนิกรชาวไทยซึ่งต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เป็น
ที่รักยิ่ง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร”...ธ ผู้เปรียบดั่งพ่อหลวงแห่งแผ่นดินที่หลอม
รวมหัวใจทุกดวงของชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน และ
เพื่อเป็นการร่วมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระองค์ท่าน กรุงศรี ออโต้ โดย คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมขับร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” เมือ่ วันที่ 29 กันยายน
2560 โดยบทเพลงนีจ้ ะก้องกังวานในทุกสาขาของกรุงศรี ออโต้
ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
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กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ จัดกิจกรรม Krungsri Motorcycle
Dealer Meeting เขตภาคเหนือ ในคอนเซ็ปต์ “แอ่วดอย
ม่วนใจ๋ กับกรุงศรี มอเตอร์ไซค์” ชวนผู้แทนจ�ำหน่ายรถ
จักรยานยนต์ในเขตภาคเหนือ จ�ำนวน 57 ท่าน ร่วมท�ำบุญทอด
ผ้าป่าที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
เดินทางไปสัมผัสความงามของธรรมชาติ ณ ม่อนแจ่ม ปิดท้าย
ด้วยบรรยากาศงานเลีย้ งอันอบอุน่ ในแบบฉบับครอบครัวกรุงศรี
มอเตอร์ไซค์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เฮง เฮง รับปลายปีกับสาขาใหม่ของ คุณเฮงยานยนต์
ผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ซึ่งบริหารงาน
โดย คุณกฤตชัย สุริย์ฉาย และส�ำหรับสาขาใหม่นี้ตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ @ งานนี้ทีมงานกรุงศรี
มอเตอร์ไซค์ ไม่พลาดที่จะน�ำดอกไม้ช่อใหญ่ไปร่วมแสดง
ความยินดีอีกเช่นกัน

คุณนิรัญตรี สกุลคู

ทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ออกเดินสายส่งความสุขให้ลูกค้า
และดีลเลอร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยกกระเช้าเข้าร่วมอวยพรวัน
คล้ายวันเกิด คุณนิรัญตรี สกุลคู เจ้าของ กลุ่มสกุลคู ผู้แทน
จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Yamaha Vespa และ GPX
จังหวัดหนองคาย
ต่อด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับ คุณศรัณยู บวร แห่ง
หจก. ส. สปีด ออโต้ ส�ำหรับการขยายกิจการเปิดสาขาที่ 2
ในอ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในงานมีกิจกรรมโชว์
รถรุน่ ต่างๆ พร้อมการเลีย้ งรับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศ คุณศรัณยู บวร
ที่แสนอบอุ่น
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ส่งต่อความสุขกันถ้วนหน้าเมื่อทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์
หอบช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ
คุณเกริกเกียรติ ไตรบัญญัติกุล บอสใหญ่แห่ง ฮอนด้าเกริกไกร
เอ็นเทอร์ไพรส์ ผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda @
ขอให้บิ๊กบอสสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ยอดทะลุเป้าทุกๆ
เดือนนะคะ

เมือ่ กลุม่ คนรุน่ ใหม่คอื อีกหนึง่ พลังส�ำคัญของการขับเคลือ่ น
ธุรกิจยุคใหม่ กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ จึงเล็งเห็นความส�ำคัญพร้อม
จัดกิจกรรม Krungsri Motorcycle Dealer New Waves
Seminar #2 เชิญผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ โดยเจาะ
กลุ่มไปที่ทายาทดีลเลอร์รถมอเตอร์ไซค์กว่า 63 ท่านจาก
ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นที่
โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในงานนอกจาก
จะมี ก ารสั ม มนาเชิ ง ธุ ร กิ จ แล้ ว ก็ ยั ง มี ค วามสนุ ก สนานของ
กิจกรรม Do It by Yourself ที่ให้แต่ละท่านได้ออกแบบ
เสื้อในสไตล์ของตัวเอง ก่อนจะปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงในธีม
ปาร์ตี้ “Let’s Glow” ที่เต็มไปด้วยพลังของเหล่าผู้บริหาร
เจเนอเรชั่นใหม่
หวานจนแม่น�้ำเจ้าพระยาแทบจะเปลี่ยน
เป็ น สี ช มพู เ ลยที เ ดี ย ว ส� ำ หรั บ งานมงคล
สมรสของ คุณนปภา สุรนาถกิตติธร ลูกสาว
สุดสวยของ คุณพรสวรรค์ สุรนาถกิตติธร
เจ้าของกลุ่ม บริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์ค
และ บจก.โมเบียส มอเตอร์ไบค์ ซึ่งจัดขึ้น
ที่โรงแรม AVANI RIVERSIDE BANGKOK
เมือ่ วันที่ 10 กันยายนทีผ่ า่ นมา และแน่นอน
ว่าทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ น�ำโดยคุณกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมแสดงความยินดี
ใส่ใจทุกรายละเอียดของดีลเลอร์และลูกค้า
อย่างดีเยีย่ มต้องยกให้ ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์
ซึ่งล่าสุดได้เดินสายเข้าร่วมอวยพรวันเกิดลูกค้า
เริ่มจาก คุณมัณฑนี ลี้โกมลชัย เจ้าของ เอ็มซี
ซุปเปอร์ไบค์ ศูนย์ Honda Big Wing เอ็มซี
จังหวัดนนทบุรี ต่อด้วย คุณอุษา เตชะมนูญ
เจ้าของร้าน รชานนท์ จังหวัดนนทบุรี ผู้แทน
จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์รวมทุกยี่ห้อ
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คุณณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์

คุณก�ำธร พฤฒิธาดา

แม้จะย่างเข้าสู่ปลายปี แต่ทีมงานกรุงศรี นิว คาร์ ก็ไม่หยุดยั้งที่จะออกเดินสายพบปะลูกค้าและดีลเลอร์ เริ่มจากฉลองวัน
คล้ายวันเกิดของ คุณณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้บริหารใหญ่ กลุ่มธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ ณ บริษัท คลองหลวงฮอนด้า ออโตโมบิล
จ�ำกัด จังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยการเข้าร่วมงานคล้ายวันเกิด คุณก�ำธร พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท มิตซูอยุธยา
(ไทยธาดา) จ�ำกัด ซึ่งได้มีการจัดงานท�ำบุญวันเกิดและท�ำบุญโชว์รูมเสริมสิริมงคลไปพร้อมกัน ณ บริษัท มิตซูไทยธาดา จ�ำกัด
จังหวัดปราจีนบุรี

กรุงศรี ออโต้ สาขาปราจีนบุรี น�ำทีมงานเข้าร่วม
อวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณอภิรัฐ แพร่พิพัฒน์มงคล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุปราจีนบุรีมอเตอร์
เซลส์ @ ทีมปราจีนบุรีฝากกระซิบมาว่าขอให้คุณ
อภิรัฐมีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง ยอดขาย
ถล่มทลายเลยนะคะ

คุณดลชญา สุวรรณโณ

คุณถนอมรัตน์ นานันต์

คุณนวพร ตั้งชัยวรรณา

ทางฝั่งกรุงศรี ยูสด์ คาร์ ก็คึกคักไม่แพ้กันกับการออก
พบปะลูกค้าเต็นท์รถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความ
ยินดีกับเต็นท์ใหม่ของ คุณดลชญา สุวรรณโณ แห่ง บจก.
สุวรรณโณ ออโต้คาร์สระบุรี จังหวัดสระบุรี การออกเยี่ยม
ชมเต็นท์รถมือสองของ คุณนวพร ตั้งชัยวรรณา แห่ง เบนซ์
คาร์ เซ็นเตอร์ อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และที่จะ
ลืมไม่ได้อย่างเด็ดขาดคือ การเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คุณถนอมรัตน์ นานันต์ ผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์มือสอง หจก.
นิวัฒน์มอเตอร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอล
อาวุโสไทย จัดงานฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ อดีตทีมชาติ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 โดยมี
นักฟุตบอลทีมชาติไทย อังกฤษ อเมริกา ไต้หวัน เมียนมาเข้าร่วมลงแข่งขัน ในงานดังกล่าวได้รบั เกียรติจากคุณสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานดังกล่าว

กรุงศรี ออโต้ และ คุณมงคล จุลทรรศน์ ผู้บริหาร
มงคลคาร์เซ็นเตอร์ ร่วมหารือเรื่องการจัดแข่งขันฟุตบอล
อาวุโสนานาชาติ อดีตทีมชาติรุ่น 50 ปีขึ้นไป ที่จัดขึ้นโดย
ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง ร่วมด้วยหอการค้า
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13-17 กันยายน 2560

คณะผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ ทีม Marketing - New Car &
Dealer Management และ Sales Team ยกกระเช้าเข้าร่วมอวยพร
เนือ่ งในวันคล้ายวันเกิด คุณปราณี วีรพร ประธานบริหารดีลเลอร์
กลุม่ ฮอนด้าบางพลี ซึง่ ประกอบไปด้วยบริษทั บางพลี ฮอนด้า คาร์
จ�ำกัด และ บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า จัดงานวิ่งการกุศล Run to Give มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านม งานนีม้ ผี บู้ ริหารกรุงศรี ออโต้ พร้อมด้วยนักวิง่ กว่า 900 คนตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยน�ำรายได้
ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) 499,999 บาท มอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
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หลังจากปี 2547-2548 ที่ยอดขายรถจักรยานยนต์พุ่ง
สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ราว 2 ล้านคันทั่วประเทศ สปอตไลท์
ของธุรกิจยานยนต์ก็จับจ้องอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งสามารถ
สร้างความคึกคักได้อย่างต่อเนือ่ งไม่แพ้รถยนต์ แม้จะมีบางปีที่
ยอดขายตกลงมาบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่รถมอเตอร์ไซค์
ก็ยังเติบโตในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่รายงานว่ายอดรถ
จักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาขยายตัว
สูงถึง 16.3% สอดคล้องกับการแถลงของ “กรุงศรี ออโต้” ที่
ได้ตั้งเป้าสินเชื่อใหม่ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” ปี 2560 ว่าจะมี
ยอดทะลุ 14,000 ล้านบาท หรือเติบโต 8% พร้อมคาดการณ์

ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั้งปี 2560 อยู่ที่ 1.8 ล้านคัน
การเติบโตของมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ของรุ ่ น รถและประเภทการใช้ ส อย จากเดิ ม ที่ เ ป็ น เพี ย งรถ
อเนกประสงค์ส�ำหรับใช้งานในครัวเรือนก็กลายมาเป็นการซื้อ
มอเตอร์ไซค์เพื่อน�ำมาต่อยอดสร้างรายได้หรือสนับสนุนการ
ท�ำงาน ยิ่งในปัจจุบันที่ใครๆ ต่างก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ รวมทั้ง
มีสตาร์ทอัปใหม่ๆ ที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นคีย์หลักในการ
ด�ำเนินงาน นั่นก็ยิ่งท�ำให้ยอดของมอเตอร์ไซค์กลายมาเป็นที่
ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นกองหนุนส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย

จากรถอเนกประสงค์
สู่รถเล็กเน้นงานดีไซน์
ในเรื่องการเติบโตของตลาดมอเตอร์ไซค์นี้ คุณบุญยศ และ คุณ
ยุพา บุญเกียรติเจริญ สองผู้บริหารแห่ง ยศเจริญ ฮอนด้า กิ่งแก้ว
ตัวแทนจ�ำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ยหี่ อ้ Honda ทีค่ รองตลาดมากถึง 18
สาขา คืออีกเสียงที่ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดี โดยคุณบุญยศเริ่มเข้าสู่
วงการมอเตอร์ไซค์มาตัง้ แต่ปี 2546 ซึง่ เป็นปีทรี่ ถจักรยานยนต์กลาย
มาเป็นสิ่งจ�ำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารถยนต์
“ผมเติบโตมาจากบริษัทขายอะไหล่ ท�ำอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ท�ำไป
สักพักก็เริม่ เห็นแล้วว่ามอเตอร์ไซค์เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นของทุกบ้าน ตลาด
ต้องการ ยิ่งมีไฟแนนซ์อย่าง กรุงศรี ออโต้ เข้ามา ก็ช่วยสนับสนุน
การขายมากขึน้ ตอนผมหนุม่ ๆ กว่าจะมีมอเตอร์ไซค์คนั หนึง่ ได้นยี่ าก
มาก ทั้งดอกเบี้ยแพง แล้วก็ไม่ได้ซื้อกันง่ายๆ ใครมีคือความโก้อย่าง
ทีส่ ดุ พอเราเริม่ เห็นช่องทางว่ามอเตอร์ไซค์คอื หนึง่ ในสิง่ จ�ำเป็น ก็เลย
เริม่ ขายมอเตอร์ไซค์โดยเป็นดีลเลอร์ของฮอนด้าแบรนด์เดียว ตอนที่
ท�ำงานร้านอะไหล่เรารับรู้เพียงว่าคนต้องการมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่เคย
คิดว่าตลาดจะโตขนาดนี้ เปิดใหม่ๆ ขายได้วนั ละ 80-100 คันต่อสาขา
ตอนนีย้ อดก็ยงั เพิม่ เรือ่ ยมาไม่มตี ก แม้เศรษฐกิจไม่ดแี ต่มอเตอร์ไซค์
ก็ยังขายได้ อย่างสี่ปีก่อนตลาดรวมอยู่ที่ 2 ล้านคัน”
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คุ ณ บุ ญ ยศย้ อ นเล่ า บรรยากาศในวั น วานของแวดวง
มอเตอร์ไซค์ ซึ่งแต่เดิมเน้นรถอเนกประสงค์อย่าง Honda
Wave รุ่นคลาสสิกที่เน้นความคงทน ต่อมาจึงเน้นไปที่การ
ออกแบบดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งานอย่างเดียวเริ่มขายไม่ได้ ถ้า
ไม่ได้พว่ งมากับดีไซน์ทสี่ วยงามของตัวรถ และทีจ่ ะขาดไม่ได้คอื
เรือ่ งของบริการหลังการขาย อะไหล่ทคี่ รบครัน ซึง่ เป็นตัวเลือก
ส�ำคัญในการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์
“ตลาดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป จะแข็งแรง ทนทานอย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องดีไซน์สวยด้วย อย่างตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ก็จะเน้นไปที่ดีไซน์สปอร์ต ไม่ต้องราคาสูงแบบบิ๊ก ไบค์ ก็มี
ดีไซน์สปอร์ตให้เลือก นอกจากนีก้ ย็ งั มีแบบวินเทจ ออกแบบให้
ย้อนยุคกลายเป็นรุน่ คลาสสิก ซึง่ ส่วนใหญ่กซ็ อื้ ไปท�ำงานทัง้ นัน้
อย่างหนุ่มออฟฟิศก็จะชอบขี่ดีไซน์สปอร์ต ขี่สนุก หนุ่มสาว
โรงงานก็ ยิ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งซื้ อ รถเผื่ อ ไว้ เ วลาท� ำ โอที ก ลั บ ดึ ก
แมสเซนเจอร์ก็ยังคงต้องใช้มอเตอร์ไซค์ และอีกตลาดที่ก�ำลัง
มาแรง คือ ตลาดคนต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในเมืองไทย เริ่ม
หันมาซื้อมอเตอร์ไซค์เช่นกัน”

ซื้อง่าย ขายคล่อง
ด้วยเซอร์วิสดีเยี่ยม
คุณสุชาติ เลิศวิชชบูรณ์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ฮอนด้าอ้อมน้อยเซลส์
แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด และ โอ.เอ็น.ซิตี้กรุ๊ป คืออีกหนึ่งผู้ประกอบ
การที่คร�่ำหวอดอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์มากว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็น
ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายมอเตอร์ไซค์หลายยีห่ อ้ มีสาขาทัง้ หมด 15 สาขา โดย
คุณสุชาติย�้ำว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในรอบ 30 ปีมานี้ยังคงแข็งแกร่ง
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ตาม
“จากเด็กฝึกงานในอู่เงินเดือน 150 บาท สู่การเข้ามาเป็น
ดีลเลอร์ฮอนด้าและขยายได้ตัวแทนจ�ำหน่ายมอเตอร์ไซค์ 6-7
ยี่ห้อ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ผมค่อนข้างเข้าใจความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้ามอเตอร์ไซค์ซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ ความต้องการของลูกค้า
ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างหลากหลาย ในหนึ่งพื้นที่อาจมีลูกค้าหลาย
กลุ่ม เราจึงต้องมีทุกรุ่น ทุกแบบในร้านเดียว แต่อย่างต่างจังหวัด
ในตัวเมืองต้องการรถทรงสปอร์ต ขับขี่สะดวก ระบบสายพานได้
รับความนิยม ส่วนอ�ำเภอที่ไกลออกไปก็จะเป็นรถครอบครัว รถ
อเนกประสงค์ ระบบเกียร์ เน้นความทนทาน อาชีพของลูกค้าเอง
ก็มสี ว่ นส�ำคัญในการตัดสินใจซือ้ เช่นกัน 90 เปอร์เซ็นต์ของร้านผม
ซื้อไปเพื่อเน้นการใช้งาน หลายคนสร้างอาชีพด้วยมอเตอร์ไซค์ ซื้อ
ไปสร้างเงินสร้างตัว อย่างแมสเซนเจอร์ก็จะใช้รถเล็กสปอร์ตคล่อง
ตัว ส่วนกลุ่มแมสเซนเจอร์ทางไกลเก็บเงิน วางบิลก็เน้นความเร็ว
ใช้รถมอเตอร์ไซค์ซซี สี งู ส่วนกลุม่ แม่บา้ น ครอบครัวนีอ่ ย่างไรก็ตอ้ ง
ฮอนด้า เวฟ เรียกว่าเป็นยาสามัญที่ต้องมีติดบ้านก็ว่าได้”
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นอกจากการรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้ว อีกสิ่งที่จะ
ขาดไม่ได้ในการขายรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่ บริการหลังการขาย
ที่มากด้วยคุณภาพไม่แพ้การซื้อรถยนต์ ในเรื่องการบริการนี้
คุณสุชาติบอกว่าเป็นสิง่ ทีฮ่ อนด้าอ้อมน้อยฯ ยึดถือมาโดยตลอด
ทัง้ เรือ่ งความพร้อมของอะไหล่และการเทรนช่างซ่อมเครือ่ งยนต์
ที่มีทั้งใบการันตีระดับประเทศและระดับอาเซียนมาแล้ว
“เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีแค่บ้านละคัน แต่บ้านหนึ่ง
มีอย่างน้อย 1-3 คัน เรียกว่ามากขึ้นตามจ�ำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวก็ว่าได้ เพราะอะไร หนึ่ง เป็นความจ�ำเป็นที่ต่างคน
ต่างต้องใช้ สอง คุ้มค่าเงิน ประหยัดน�้ำมัน สาม มีไฟแนนซ์มา
ช่วยสนับสนุนเรือ่ งดอกเบีย้ ต�ำ่ และเมือ่ ลูกค้าซือ้ แล้วก็แน่นอน
ว่าย่อมต้องคาดหวังเรื่องการบริการหลังการขายซึ่งสมัยก่อน
ไม่มี แต่สมัยนีเ้ รือ่ งอะไหล่ ประกันต้องมาเป็นอันดับหนึง่ ไม่แพ้
เรือ่ งราคา ฟังก์ชนั การใช้งาน และไม่นอ้ ยไปกว่าการซือ้ รถยนต์
นี่คือหัวใจของการแข่งขันในตลาดมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว”

สร้างอาชีพใหม่
ด้วยมอเตอร์ไซค์คันเก่า

นอกจากฟากของผู้จ�ำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่ตลาดเติบโต
คึกคักแล้ว ในฟากของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เองก็ยังสามารถสร้าง
อาชีพใหม่ๆ จากมอเตอร์ไซค์ได้เช่นกัน ซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผล
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ยอดขายมอเตอร์ไซค์ยงั คงพุง่ ทะยาน และต่อไปนี้
คือตัวอย่างของสตาร์ทอัปที่ต่อยอดสร้างรายได้และสร้างธุรกิจ
ใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่อยู่ทุกวัน

SKOOTAR แมสเซนเจอร์มือโปร
นอกจากมอเตอร์ไซค์รบั จ้างแล้ว อาชีพแมสเซนเจอร์คอื อีก
ภาพจ�ำเมื่อนึกถึงมอเตอร์ไซค์ ซึ่ง คุณโก้-กมลพฤทธิ์ ชุมพล
Co-CEO & Co-founder ของ SKOOTAR ก็เป็นอีกคนที่คิด
เช่นนั้น แต่ปัญหาที่คุณโก้พบคือความไม่เป็นมืออาชีพของ
เหล่าแมสเซนเจอร์ที่อาจไม่เป็นปัญหาส�ำหรับบริษัทใหญ่ที่จ้าง
แมสเซนเจอร์เป็นพนักงานประจ�ำ ทว่าบริษัทเล็กๆ อย่างกลุ่ม
สตาร์ทอัปนัน้ ต้องใช้แมสเซนเจอร์สญ
ั จรจ้างเป็นรายครัง้ ในราคาสูง
หรือไม่ก็วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยที่ไม่มีความช�ำนาญใน
การวางบิล ส่งเอกสาร ส่งเช็ค คุณโก้จึงได้ร่วมกับเพื่อนอีกสอง
คนจัดท�ำแอปพลิเคชั่นเชื่อมโยงแมสเซนเจอร์มืออาชีพเข้ากับ
ผู้ใช้บริการ จัดระบบการรับส่งเป็นย่าน เพิ่มช่องทางการติด
ตามแบบเรียลไทม์ การันตีความเป็นมืออาชีพของพนักงานรับ
ส่งเอกสาร ไว้ใจได้ มีใบเสร็จถูกต้อง และแต่งกายสุภาพ
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“มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะกลุ่มแมสเซนเจอร์มีความส�ำคัญ
มากส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัปและคนท�ำธุรกิจ
ขนาดเล็ก เราเล็งเห็นว่ามีความต้องการแมสเซนเจอร์มือ
อาชีพอยู่ และแมสเซนเจอร์เองก็ตอ้ งการลูกค้า ถ้าไม่ทำ� ประจ�ำ
บริษทั ใดบริษทั หนึง่ เขาก็ตอ้ งวิง่ ไปเคาะประตูหางาน เราจึงสร้าง
แอปพลิเคชั่น SKOOTAR เพื่อจัดมาตรฐานตรงนี้ จากเริ่มเมื่อ
เกื อ บสามปี ก ่ อ นที่ มี ม อเตอร์ ไ ซค์ แ มสเซนเจอร์ เ ข้ า ร่ ว มใช้
แอปพลิเคชั่นนี้เพียง 50 คัน ปัจจุบันเพิ่มเป็นหลายพันคัน
และแอกเคานต์ของผู้ใช้บริการแค่หลักสิบ ตอนนี้เพิ่มเป็น
หลั ก หมื่ น แอกเคานต์ ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ซึ่ ง
นอกจากความเป็นมืออาชีพแล้ว อีกจุดแข็งของเราคือการจัดท�ำ
โปรโมชั่น เช่น ร่วมกับบัตรเครดิตกรุงศรี เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น
รับส่วนลดการใช้งาน”
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UberEATS
บริการส่งอาหารด่วนทั่วกรุง

บริการสั่งซื้ออาหารจากร้านดังทั่วกรุง UberEATS เป็นอีก
ตัวอย่างของการสร้างรายได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ไม่ว่าจะ
เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหน ไม่ว่าหญิงหรือชาย ก็สามารถสร้าง
รายได้ดว้ ยรถคูใ่ จได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับ คุณซัง-โกมล แซ่หว่ ง
หนึง่ ในพาร์ทเนอร์ทนี่ ำ� มอเตอร์ไซค์สว่ นตัวมาเพิม่ มูลค่าร่วมกับ
UberEATS
คุณซังเล่าว่าเดิมทีตนเองท�ำงานประจ�ำอยู่ร้านสะดวกซื้อ
นานถึง 5 ปี เมื่อเห็นข่าวการเปิดรับสมัครคนขี่มอเตอร์ไซค์
สั่งซื้อและส่งอาหารของ UberEATS ก็เลยอยากลองท�ำเพื่อ
สร้างรายได้เสริม
“ทุกวันนี้ลาออกจากร้านสะดวกซื้อมาท�ำงานส่งอาหารเต็ม
เวลา ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าการฝากซื้ออาหารจะตรงกับใจของคน
กรุงเทพฯ มาก เพราะสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปซือ้ เอง
โดยเฉพาะแม่บ้านที่ไม่มีเวลาก็สามารถสั่งซื้ออาหารจากร้าน
ที่ชอบได้ ส�ำหรับผมมีมอเตอร์ไซค์เป็นต้นทุนอยู่แล้ว เพราะ

ปกติใช้มอเตอร์ไซค์ การลงทุนครัง้ นีเ้ ป็นการน�ำสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากขึน้ จึงเหมือนไม่ตอ้ งลงทุนอะไรเพิม่
ไม่ว่าจะมีรถรุ่นไหนก็ท�ำได้ ทางอูเบอร์อีตส์จะคอยส่งข้อมูลมา
ให้ว่าย่านไหน เวลาไหน ลูกค้าจะสั่งอาหารจากตรงไหนเยอะ
ผมก็จะไปอยู่แถวนั้น แล้วก็คอยดูในแอปพลิเคชั่นว่ามีใครจะ
สั่งซื้ออะไร นอกจากจะไม่ต้องลงทุนเพิ่ม มีแค่มอเตอร์ไซค์
คันเดิมก็สามารถท�ำธุรกิจได้แล้ว อาชีพใหม่นี้ก็ยังท�ำให้ผม
รู้สึกเหมือนเป็นเจ้านายตัวเอง สามารถวางแผนเรื่องเวลาและ
รายได้ที่ชัดเจนได้”

Sea My Way

อาหารทะเลสดส่งตรงถึงบ้าน
“คิดอยากท�ำธุรกิจส่งอาหารทะเลมา 2 ปี แต่ก็ได้แค่คิด
เพราะไม่ได้มีทุนเปิดเป็นกิจการใหญ่ ท�ำได้แค่เล็กๆ แต่ก็ไม่รู้
ว่าจะส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างไร แต่เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมาเริม่ มีกจิ การ
เดลิเวอรี่รับส่งของโดยมอเตอร์ไซค์ เราก็เลยปิ๊งไอเดียเลยว่า
ความคล่องตัวของมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่จะส่งความสดจาก
ชุมพรไปถึงลูกค้าได้อย่างทันท่วงที”
คุณจักรกฤษณ์ แก้วเพ็ชร เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัปส่งอาหาร
ทะเลสด Sea My Way บอกเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจท�ำธุรกิจ
หลังจากที่หยุดให้เป็นเพียงธุรกิจในฝันมา 2 ปีเต็ม กระทั่งเริ่ม
เห็นการเปิดตัวของกลุ่มธุรกิจเดลิเวอรี่อย่าง Lalamove, Line
Man และ Grab Bike จึงตัดสินใจท�ำตามความฝัน น�ำปลา
อินทรีและปลาจะละเม็ดตกด้วยเบ็ดจากชุมพรมาผ่านเทคนิค
การท�ำปลาแบบญีป่ นุ่ เพือ่ คงความสดและลดความคาว จากนั้น
แพ็กใส่ถุงสุญญากาศแล้วฟรีซในอุณหภูมิที่เหมาะสม ก่อนจะ
กระจายสินค้าไปส่งยังมือผูร้ บั ด้วยรถมอเตอร์ไซค์แบบเดลิเวอรี่

ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องราคากันหลายบริษัท
“เพือ่ นผมและคนรูจ้ กั หลายคนยังเปลีย่ นจากขับรถยนต์มา
เป็นมอเตอร์ไซค์ เพราะสามารถสร้างรายได้เสริมให้ได้หลาย
ทางมาก อย่างการส่งของก็เช่นกัน เดี๋ยวนี้มีการพัฒนาจาก
แมสเซนเจอร์รับส่งเอกสารมาเป็นส่งอาหาร ส่งผัก ส่งปลา
โดยเฉพาะ อย่างที่ผมใช้บริการเขาจะมีกล่องเก็บความเย็น
มาให้อย่างดี รับรองว่าปลาที่ฟรีซไว้ยังไม่ทันละลายก็ส่งถึง
มือลูกค้า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15 นาทีต่อเที่ยว ราคาถูก มี
โปรโมชั่นให้ ลูกค้าจ่ายค่าส่งตามจริง เก็บเงินค่าส่งปลายทาง
เราคิดแค่ค่าปลาไม่ได้บวกเพิ่มค่าส่ง วิน-วินทุกฝ่าย ซึ่งถ้าไม่มี
ธุรกิจมอเตอร์ไซค์รับส่งของแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ท�ำตามที่
ฝันเมื่อไหร่ ซึ่งเท่าที่ใช้บริการก็พบว่ากดแอปพลิเคชั่นปุ๊บ รถ
มาปั๊บ นั่นแปลว่าคนหันมาท�ำธุรกิจนี้เยอะมาก อีกอย่างที่เรา
เลือกใช้มอเตอร์ไซค์แทนที่จะส่งเอง เพราะกรุงเทพฯ รถติด
มอเตอร์ไซค์นี่แหละที่ตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ ที่สุด”
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การท�ำธุรกิจไม่ใช่แค่การค�ำนึงว่าสินค้าคืออะไร และลูกค้า
คือใคร เพราะส�ำหรับ คุณสวัสดิ์ ตระการฤกษ์ ประธาน
กรรมการ และผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั สีม่ ติ รมหาชัย จ�ำกัด การด�ำเนิน
ธุรกิจ หมายถึง การมองไปข้างหน้า มองดูโลกทั้งใบ ดูว่าจีน
อเมริกา ญี่ปุ่น คิดอย่างไร เพื่อที่จะได้ปรับตัวเองตามโลกได้
อย่างทันท่วงทีและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
มองโลกธุรกิจด้วยความยั่งยืน

“คนท�ำธุรกิจมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากไม่มีอะไร
ตัง้ ไข่จากศูนย์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ การแข่งขันในตลาดสูง การประคับ
ประคองไม่ให้เลี้ยวแหกโค้ง ยังคงวิ่งอยู่ได้ในท้องถนนยามเจอ
หลุมบ่อคือสิ่งที่ส�ำคัญ ซึ่งการจะวิ่งอยู่บนถนนได้จึงไม่ใช่การดู
แค่รถของเรา แต่หมายถึงเราต้องมองโลกให้เป็นด้วย นี่คือสิ่ง
ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจที่นอกเหนือจากการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
จริงใจ เราเริ่มจากศูนย์ มาสู่วงการมอเตอร์ไซค์ด้วยการอาศัย
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมองโลกทั้งใบให้เป็น เราต้อง
รู้ว่าเศรษฐกิจบ้านเราเป็นอย่างไร จีดีพี การเติบโตของตลาด
ตามดูญี่ปุ่น อเมริกา จีน ว่าเขาเป็นอย่างไร ธุรกิจมอเตอร์ไซค์
ส่วนมากไม่มอี ะไรมาหรอก มือเปล่าสร้างตัวทัง้ นัน้ แต่ภาพรวม
ตลาดมอเตอร์ไซค์ตอนนีบ้ อกได้เลยว่าเข้มแข็ง แต่ตอ้ งปรับตัว
ให้ทัน เพราะในยุคการค้าเสรี ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมาก รวมถึง
ความต้องการของตลาดด้วย แต่ถ้าเราไม่ปรับตัว รอวันจากไป
ได้เลย อย่างสี่มิตรฯ เองก็จับมือลุยกับกรุงศรี ออโต้ มาตั้งแต่
ยังเป็นจีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จนตอนนี้ต่างก็เติบโตแต่ก็ยัง
จับมือช่วยกันปรับกลยุทธ์ ลุยกันต่อในตลาดที่เต็มไปด้วยการ
แข่งขันค่อนข้างสูง”
คุณสวัสดิ์ ตระการฤกษ์ ให้นิยามแนวทางการด�ำเนินงาน
ธุรกิจตัวแทนจ�ำหน่ายมอเตอร์ไซค์ ซึง่ คุณสวัสดิเ์ องก็เป็นอีกคน
ที่เริ่มต้นจากศูนย์ จากอาชีพประมง ค้าขาย ซ่อมรถ ก่อนจะ
สร้างตัวด้วยการเป็นดีลเลอร์รถมอเตอร์ไซค์ในชื่อ บริษัท

สี่มิตรมหาชัย จ�ำกัด จังหวัดสมุทรสาคร โดย คุณเยาวมาลย์
ตระการฤกษ์ รองประธานกรรมการ ผู้ควบต�ำแหน่งที่ปรึกษา
คนส�ำคัญของคุณสวัสดิ์ ได้ย้อนเล่าถึงที่มาของความหมาย
สี่มิตรว่า
“สี่ มิ ต รมาจากชื่ อ ที่ ตั้ ง ที่ อ ยู ่ ป ากซอยสี่ มิ ต รและรถ
มอเตอร์ไซค์ 4 ยี่ห้อที่เราขายในขณะนั้น ได้แก่ ฮอนด้า
ยามาฮ่า ซูซุกิ และคาวาซากิ ปัจจุบันขยายไปเกือบ 20 สาขา
เช่น ปิยะมิตรมอเตอร์ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์จ�ำหน่ายฮอนด้า
สี่มิตรยามาฮ่า สี่มิตรฮอนด้า และยังมียี่ห้ออื่นๆ อย่าง GPX
และ Stallions และล่าสุดก็จะมีการสร้างโชว์รูมในรูปแบบใหม่
ที่คล้ายกับคลับเฮาส์ซึ่งไม่ได้เน้นขาย โชว์รถมากๆ เหมือน
สมัยก่อน แต่เป็นโชว์รูมที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ นั่งสบาย
ใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น”
ทุกสาขายังคงเน้นย�้ำในเรื่องการบริหารที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
นั่นก็คือความซื่อสัตย์และจริงใจ โดยคุณเยาวมาลย์ได้ขยาย
ความว่าไม่ได้หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเท่านั้น แต่ยัง
เน้นความซื่อสัตย์จริงใจในองค์กร โดยการให้ค่าแรงและค่า
ล่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กดค่าแรง ให้ค่าตอบแทนทุกๆ แผนก
อย่างเท่าเทียม เพราะต่างก็มีส่วนท�ำให้งานลุล่วง เมื่อพนักงาน
มีพนื้ ฐานการกินดีอยูด่ ี เมือ่ นัน้ ก็จะท�ำงานได้อย่างดีบนพืน้ ฐาน
ความซื่อสัตย์ จริงใจเช่นกัน
ส่งต่อพื้นที่ความสุขสู่ชุมชน

นอกจากความซื่อสัตย์แล้ว เทคโนโลยีก็เป็นอีกส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยบริหารร้านสาขาทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ
เดียวกัน จากเดิมที่ผู้บริหารทั้งสองต้องคอยวิ่งไปดูสาขาต่างๆ
ก็เปลี่ยนมาเป็นการติดกล้องเพื่อติดตามทุกสาขาผ่านหน้าจอ
สมาร์ทโฟน พร้อมทั้งตั้งไลน์กลุ่มส�ำหรับประชุมผู้จัดการทุก
สาขาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังปรับระบบเช็กสต๊อก พร้อม
เรียกดูจ�ำนวนรุ่นรถทางอินเทอร์เน็ตได้เรียลไทม์ ซึ่งเทคโนโลยี
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ทั้งหมดรวมทั้งการสร้างเฟซบุ๊กและไลน์ส�ำหรับยิงโปรโมชั่น
ตรงถึงลูกค้าเหล่านี้เป็นการเข้ามาปรับเปลี่ยนของลูกๆ ทั้งสอง
คือ คุณสธนธร ตระการฤกษ์ และ คุณสิริญญา ตระการฤกษ์
ที่เพิ่งเรียนจบกลับมาช่วยบริหารงาน
ทัง้ นีค้ ณ
ุ สวัสดิก์ ล่าวว่าการตลาดในรุน่ ตนกับการตลาดรุน่ ลูก
ก็จะแตกต่างกัน จากเดิมที่เคยน�ำแค่ 3S ได้แก่ ด้านการขาย
(Sales) การบริการ (Service) และอะไหล่ (Spare Part)
ก็ได้ขยายไปสู่ S ที่ 4 คือ Social หรือสังคม ซึ่งนอกจากการ
คืนก�ำไรให้สังคมด้วยการช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ปลูกป่า สร้างอาคารที่พัก
ในวัดส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของ
กลุม่ สีม่ ติ รมหาชัยคือการได้รบั คัดเลือกจากเอพี ฮอนด้าให้เป็น
ดีลเลอร์หนึ่งเดียวของจังหวัดสมุทรสาครจัดท�ำโครงการ “One
School, One Dealer” บริจาคเครื่องยนต์ให้กับทางโรงเรียน
เทคนิคสมุทรสาครเพือ่ ให้นกั เรียนได้ศกึ ษา พร้อมทัง้ รับนักเรียน
เทคนิค อาชีวะมาฝึกงาน และความภูมใิ จทีส่ ดุ ก็คอื การทีไ่ ด้เห็น
นักเรียนช่างที่ฝึกสอนมากลับเข้ามาท�ำงานที่ร้าน
“เราไม่เคยปิดกั้นโอกาส พนักงานที่นี่หลายคนออกไปแต่
ก็ขอกลับมาท�ำงานอีก บางคนมีความจ�ำเป็นต้องลากลับบ้าน
บางคนไปอยู่เมืองนอก กลับมาขอกลับมาท�ำงานกับเราต่อ ซึ่ง
ถ้าไม่มีอะไรผิดร้ายแรงเราก็รับกลับเข้ามาหมดนะ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ฝึกงานและมาขอสมัครงานกับเรา เรายินดีรับเลย”
คุณเยาวมาลย์ทงิ้ ท้ายด้วยความสุขเล็กๆ ในมุมของผูบ้ ริหาร
ที่ปัจจุบันไม่ได้มองเรื่องการขยายธุรกิจเป็นหลัก แต่ปรับมา
เป็นการขยายพื้นที่ความสุขสู่ชุมชนรอบข้าง เท่าที่ก�ำลังความ
สามารถของสองผู้บริหารคนเก่งแห่งบริษัท สี่มิตรมหาชัย
จ�ำกัด จะท�ำได้
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Life Unlocked
เมือ่ ลูกๆ เรียนจบกลับมาช่วยบริหารกิจการอย่างเต็มตัว
คุณสวัสดิ์และคุณเยาวมาลย์ก็เลยได้ฤกษ์เริ่มโปรเจกต์ใหม่
นั่นก็คือการขับรถท่องเที่ยวไทย ขึ้นเหนือลงใต้ไปเรื่อยๆ
ค�่ำไหนนอนนั่น พร้อมกันนั้นก็ให้เวลากับการศึกษาข้อมูล
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม
และที่จะขาดไม่ได้คือการศึกษาธรรมะ โดยคุณสวัสดิ์ได้ให้
หลักธรรมทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จไว้วา่ ต้องมีพร้อมทัง้ ศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา พร้อมกันนั้นก็ได้ให้เทคนิคใน
การปฏิบัติธรรมไว้ว่าไม่จ�ำเป็นต้องไปฝึกที่วัดอย่างเดียว ไม่
ว่าจะอยู่บ้านหรือที่ท�ำงานก็สามารถคลิกยูทูบค้นหาความรู้
เพือ่ ไขข้อข้องใจในหลักธรรมได้ทกุ อย่าง และแน่นอนว่ายาม
ว่างของคุณสวัสดิ์ก็มีธรรมะเป็นเพื่อนเช่นกัน

บริษัท สี่มิตรมหาชัย จ�ำกัด
927/36 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 086-763-6622
Facebook : seemitgroup

Dealer Talk

: ศรัณยู นกแก้ว
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“สายพิณรถมือสอง”
กับภารกิจติด “ใจ” ใส่การขาย
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ท่ามกลางภูเขาเขียวและไร่สวนอันอุดมสมบูรณ์ของอ�ำเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เต็นท์รถมือสองแห่งแรกในเขต
วังสมบูรณ์ “สายพิณรถมือสอง” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ด้วย
เงินลงทุนที่เก็บออมมาทั้งชีวิตจ�ำนวนหนึ่งล้านบาทเศษ โดยมี
หญิงแกร่งที่ชื่อ “สายพิณ โยเฮือง” เป็นผู้บุกเบิกและก�ำลัง
ส�ำคัญ
เวลาผ่านไป 15 ปีจากรถมือสองเพียง 4 คันที่จอดขายอยู่
หน้าบ้านที่เป็นห้องแถวก็ค่อยๆ แตกกิ่งก้านสาขาเป็น 8 แห่ง
ครอบคลุมลูกค้าในพื้นที่ทั่วจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง ซึ่ง
หนึ่งในกลยุทธ์ทางการค้าที่คุณสายพิณใช้ผูกฐานลูกค้าเก่า
พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้ยาวนานนับสิบปีเป็นเพียงค�ำสั้นๆ
ที่เรียกว่า “ใจ”
เริ่มต้นด้วยการนับศูนย์

“กิจการรถมือสองเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตที่เริ่มขึ้นเมื่อสิบห้าปีที่
แล้ว เหตุผลหลักคืออยากเลิกขายหมู ทีบ่ า้ นท�ำหมูขายส่งตลาด
ต่างๆ กระทั่งเก็บเงินได้ประมาณ 3 ล้านก็คิดว่าน่าจะใช้เป็น
เงินทุนต่อยอดท�ำอย่างอื่นได้บ้าง คิดไปคิดมาก็มาลงที่กิจการ
รถมือสอง เหตุเพราะในสมัยนั้นที่วังสมบูรณ์ยังไม่มีเต็นท์รถ
มือสอง เลยอยากลองดู ปันเงินเก็บมาลงทุนเริ่มต้นที่หนึ่งล้าน
บาทก่อน แต่ยงั ไม่ได้เลิกขายหมูนะ เพราะลูกทัง้ 3 คนยังเรียน
อยูเ่ ราจึงเลิกไม่ได้ เลยทดลองเอาเงินหนึง่ ล้านไปเปลีย่ นเป็นรถ
กระบะ 4 คัน ซึ่งตอนนั้นเราเองยังขับรถไม่เป็นด้วยซ�้ำ อาศัย
พ่อ พี่น้องช่วยกันดู ปรากฏว่ารถมือสองสามารถสร้างรายได้
ผ่านไปหกเดือนจึงเริม่ มัน่ ใจว่ากิจการรถมือสองจะไปได้ คราวนี้
เลยเลิกขายหมูแล้วทุ่มหมดหน้าตัก ระดมทุน เอาเงินที่สะสม
ไว้มาลงทุน เอารถของที่บ้านเองสี่ห้าคันมาขาย จนตัวเองไม่มี
รถใช้ แต่ไม่เป็นไร เอามาลงทุนก่อน”
คุ ณ สายพิ ณ เล่ า ถึ ง จุ ด เปลี่ ย นของชี วิ ต กั บ การเริ่ ม ต้ น ท� ำ
กิจการขายรถมือสองซึ่งเน้นรถกระบะเป็นส่วนใหญ่เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในอ�ำเภอวังสมบูรณ์ที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนิยมใช้รถกระบะเพือ่ การขนส่ง
สินค้าเกษตรเป็นหลัก
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ด้วยความที่เป็นคนค้าขายอยู่ในอ�ำเภอวังสมบูรณ์มากว่า
40 ปี คุณสายพิณจึงสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้
อย่างไม่ยาก และสิ่งหนึ่งที่คุณสายพิณได้เรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่
เริ่มกิจการคือความจริงใจและซื่อสัตย์
“หลักการท�ำงานที่ยึดมั่นมาตลอด คือ ซื่อสัตย์ ชัดเจน
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกอย่างสามารถเรียนรู้กันได้ เราไม่เคย
มีพื้นฐานเรื่องรถ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ ทั้งเรื่องการฟังรถ ดูรถ
การเลือกเต็นท์รถ ดูอู่ที่เข้ามาช่วยเรา ที่เต็นท์สายพิณเราจะ
ไม่เลือกรถที่เกิน 7-8 ปี ไม่ขายรถที่ผ่านอุบัติเหตุหนักๆ มา
เราไม่ซื้อรถกับนายหน้าเพราะไม่สามารถติดต่อกลับไปได้เมื่อ
รถมีปัญหา แม้ซื้อรถจากนายหน้าจะถูกกว่า แต่ที่นี่คือไม่เกี่ยง
เรื่องถูกแพง ก�ำไรอาจจะน้อยหน่อยเราก็อยู่ได้ แต่ขอแค่ต้อง
ได้ของที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้า จ�ำไว้ว่าของถูกและดีไม่มีจริงหรอก
ดังนั้นถ้าเราดูรถมาดีแล้ว สวยแล้ว รถเหล่านั้นจะขายตัวมัน
เอง โดยที่เราแทบไม่ต้องจูงใจลูกค้าให้ซื้อเลย”
เมื่อคุณภาพของเต็นท์รถสายพิณมือสองได้รับการบอกต่อ
คันแล้วคันเล่า ในปี 2547 เต็นท์รถสายพิณก็เริ่มขยายกิจการ
ไปสู่อ�ำเภอต่างๆ ตามก�ำลัง ค่อยๆ เดินทีละก้าว ปีละสาขา
สาขาละ 8-9 คันจนกลายเป็น 8 สาขา มีรถรวมกว่า 300 คัน
ติด “ใจ” ใส่การขาย

นอกจากคุณภาพของรถ เรื่องการบริการก็เป็นอีกสิ่งที่คุณ
สายพิณท�ำให้ลูกค้าแบบเกินร้อยไม่น้อยหน้าโชว์รูมรถมือหนึ่ง
แต่อย่างใด เริ่มตั้งแต่การเลือกเฉพาะรถคุณภาพดีมาขาย มี
การตรวจเช็กสภาพรถ เปลี่ยนยางเก่าให้ใหม่ทั้งหมด พร้อม
ขัดท�ำความสะอาดชนิดที่ว่าใช้แม้กระทั่งแปรงสีฟันขัดในซอก
เล็กๆ ของรถกันเลยทีเดียว
ไม่เพียงเท่านั้น ที่เต็นท์สายพิณนี้ยังมีการพูดคุยกับลูกค้า
เพื่อเลือกรถที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และสามารถ
ผ่อนได้โดยไม่เกินก�ำลัง
“บอกลูกๆ เสมอว่าบางครั้งก�ำไรเราลดลงบ้างก็ไม่เป็นไร
ถึงอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาเราให้ใจลูกค้าไป เขาก็ให้ใจ
เรากลับ แต่คราวนีไ้ ม่กลับมาเปล่า ยังพาญาติพนี่ อ้ งมาดูรถ ซือ้
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รถกับเรา บางคนไม่กล้าซื้อรถมือสอง กลัวดูไม่เป็นบ้าง กลัว
โดนย้อมแมวบ้าง ไม่รเู้ รือ่ งการท�ำไฟแนนซ์บา้ ง ญาติพนี่ อ้ งเขา
ก็บอกเลยว่าให้มาหาเต็นท์สายพิณ เดี๋ยวเขาจัดการให้หมด
ไม่เอารถไม่ดมี าขายหรอก คนแก่ๆ บางคนมีรถทีล่ กู ซือ้ ไว้ให้ใช้
พอลูกกลับไปท�ำงาน ทีนแี้ หละจะจ่ายค่างวดอย่างไร เขาก็มาหา
เราที่เต็นท์ เราก็พาเขาไปสอนให้ว่าขั้นตอนมีอย่างนี้นะ คราว
หลังเขาก็ไปจ่ายเองได้ อย่างเรือ่ งการซ่อมบ�ำรุงหลังการขาย เรา
ก็แนะน�ำเขาไปเลยว่าให้ซื้อประกันเครื่องกับกรุงศรี ออโต้ ไป
เลยสิ เสียเพิ่มเล็กน้อยแต่คุ้มครองไปนานๆ เรื่องประกันหลัง
การขายส�ำหรับรถมือสองส�ำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะท�ำให้
ลูกค้าไว้ใจ มั่นใจว่าเราเอารถคุณภาพดีมาขาย ไม่ใช่มือสอง
แล้วคุณภาพจะไม่ดี เพราะเราเลือกรถค่อนข้างใหม่ บางคัน
ราคาใกล้เคียงกับมือหนึง่ เราก็เลยให้บริการหลังการขายเต็มที”่
แม้จะเป็นเต็นท์รถมือสอง ทว่าเต็นท์รถสายพิณก็ค่อนข้าง
ล�้ำสมัยด้วยการสร้างแฟนเพจเปิดขายรถทางออนไลน์ ซึ่งคุณ
สุภาพร โยเฮือง ปัญญาผล ลูกสาวที่เข้ามาช่วยดูแลด้านนี้บอก
ว่านี่เป็นโอกาสและอีกหนึ่งช่องทางที่ท�ำให้ลูกค้าสามารถเลือก
รถจากเต็นท์รถสายพิณได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น
เพียงปลายนิ้วคลิก
“ตอนท� ำ แรกๆ ก็ กั ง วลว่ า จะมี ค นมาซื้ อ รถจากหน้ า จอ
โทรศัพท์ได้อย่างไร แต่ปรากฏว่ากลับเป็นผลดี สภาพรถเรา
ในรูปกับของจริงเหมือนกันอยู่แล้ว เมื่อถูกใจ สะดวกสาขา
ไหนก็คอ่ ยนัดดูรถกัน เราก็จะขับรถคันนัน้ มาให้ลกู ค้าดูในสาขา
ที่ลูกค้าสะดวก และส่วนใหญ่ก็สามารถปิดการขายได้เพราะ
ลูกค้าเลือกมาแล้ว พอเจอของจริงที่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้ก็ปิด
การขายได้ไม่ยาก ซึง่ ก็กลับมาทีห่ วั ใจการบริหารของคุณแม่คอื
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราต้องเข้าใจลูกค้าของเรา จริงใจ ซือ่ สัตย์
และชัดเจน”
ด้วยความจริงใจนี่เองที่ท�ำให้ตลอดครึ่งวันของการสนทนา
กับคุณสายพิณเป็นครึ่งวันที่เราได้เห็นลูกค้าเข้าออกเต็นท์
สายพิณอยู่ไม่ได้ขาด บ้างมาเป็นครอบครัว บ้างพาเพื่อน พา
พี่น้องมาราวกับว่าคุณสายพิณเป็นมิตรสนิทที่ทุกคนไว้วางใจ

Life Unlocked

นอกจากกิจการรถมือสองแล้ว คุณสายพิณยังตาม
คุณสะอาด โยเฮือง สามีผู้รักการปลูกต้นไม้และจัดสวน
เป็นชีวิตจิตใจ เข้าไร่ไปปลูกมะขาม ปาล์ม ยาง ล�ำไย
เป็นงานอดิเรก และไม่นานเกินรอ คุณสายพิณจะน�ำ
มะขามแช่อิ่มสูตรเด็ดของที่บ้านมาแปรเปลี่ยนของฝาก
ประจ�ำวังสมบูรณ์

สายพิณรถมือสอง
94 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวังสมบูรณ์ อ�ำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว 27250
โทร. 089-093-5427, 089-939-8634
Facebook : สายพิณรถมือสอง
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Live with Passion

: วีรภา ด�ำสนิท

เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส
“เมื่อเผชิญปัญหา อย่ามองให้เป็นปัญหา มันคือโอกาสให้
เราได้เรียนรู้ แก้ไข และเอาชนะ”
ตลอดระยะเวลาร่วม 12 ปี ที่คุณกอล์ฟ-เชาวพงศ์ คงช่วย
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกรุงศรี ออโต้ ปัจจุบันคุณ
เชาวพงศ์ได้มาประจ�ำการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ งานขายพื้นที่ R2 สาขาธุรกิจยานยนต์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกๆ เส้นทางทีเ่ ขาเผชิญ นับเป็นบันได
แห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
คุณเชาวพงศ์ เริ่มต้นเข้ามาท�ำงานในปี 2547 กับบริษัท
จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนั้นเริ่ม
ขยายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ออกไปต่างจังหวัด เขาคือหัวหน้า
ทีมขายสินเชือ่ รถจักรยานยนต์ในสาขาตรัง หลังจากเรียนรูง้ าน
24

ได้ 3 ปี จึงย้ายไปประจ�ำที่ภูเก็ต 1 ปี ก่อนจะไปประจ�ำที่ชลบุรี
นานถึง 6 ปี
ที่สาขาชลบุรีนี่เอง คุณเชาวพงศ์ได้รับโอกาสให้ย้ายมาดูแล
ทีมขายสินเชื่อรถยนต์ใหม่ และท�ำให้เริ่มได้เรียนรู้งานสินเชื่อ
รถยนต์อย่างจริงจัง
“จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ในชี วิ ต การท� ำ งาน คื อ การได้ รั บ การ
คัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการ Leadership Development
Program รุ่นที่ 4 (LDP 4) เป็นเวลา 3 เดือนที่ต้องใช้ชีวิต
เรียนรู้ในหลายหลักสูตรซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นผู้น�ำ แนวคิด
ใหม่ๆ ในการท�ำงาน ร่วมกับพี่ๆ เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับต้น
เกือบ 30 คน และโครงการนี้มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้มุมมองใน
การท�ำงานของผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”
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คุณเชาวพงศ์ยกตัวอย่างทั้งเรื่องทัศนคติของการท�ำงาน
ด้านบวก ความเป็นผู้น�ำ ได้เห็นการท�ำงานเป็นทีม (Power of
Team) และน�ำมาปรับใช้ในสนามงานจริง
หนึ่งในเคสประทับใจที่พิสูจน์ว่าทีมเวิร์กน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ได้จริง ต้องขอย้อนไปในปี 2558 ครั้งนั้นคุณเชาวพงศ์ได้รับ
โอกาสเป็นผู้จัดการสาขาย่อย (Mini Branch) ซึ่งมีก�ำลังคนใน
สาขาค่อนข้างจ�ำกัด โดยผู้จัดการหนึ่งคนต้องดูแลทั้งสินเชื่อ
รถยนต์ ทั้งรถใหม่ รถเก่า และคาร์ ฟอร์ แคช ไม่มีหัวหน้าทีม
คอยช่วยเหมือนสาขาใหญ่
“หันไปมีเพียงน้องฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย 1 คน ฝ่าย
ธุรการสาขา 1 คน และที่เหลือก็จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ท�ำสัญญา
แต่ดว้ ยปริมาณงานทีเ่ ข้ามาเยอะมาก ท�ำให้พวกเราต้องอยูช่ ว่ ย
กัน ดึกดื่นแค่ไหนไม่เคยย่อท้อ ทั้งรับหน้าที่ท�ำจ่ายให้ดีลเลอร์
ตรวจเคส แก้ไขงานต่างๆ แม้กำ� ลังคนจะน้อยนิด แต่สามารถท�ำ
ยอดได้สงู เกินเป้าทีเ่ ราวางไว้ เป็นยอดขายสูงสุด High Volume
ของการเปิดสาขา Mini Branch ตัง้ แต่เคยมีมา เพราะช่วงเวลา
นัน้ ผมมีนอ้ งๆ ในทีมทีช่ ว่ ยกันอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จน
ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้”
อีกช่วงเวลาพิสูจน์ความสามารถคือในปี 2559 ที่คุณ
เชาวพงศ์ยา้ ยไปประจ�ำอยูท่ สี่ าขาก�ำแพงเพชร มีหน้าทีด่ แู ลพืน้ ที่
ก�ำแพงเพชร ตาก-แม่สอด ซึ่งในโซนอ�ำเภอแม่สอด พบพระ
และอุ้มผาง จังหวัดตากนั้น คนในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคน
ไทยชาวเขาและกลุม่ เกษตรกร ซึง่ ท�ำให้คณ
ุ เชาวพงศ์ได้มองเห็น
ถึงคุณค่าในงานเล็กๆ ของตนเองมากยิ่งขึ้น
“กลุ่มลูกค้าหลักในพื้นที่เป็นเกษตรกรที่ต้องใช้รถยนต์เพื่อ
ขนส่งผลผลิตลงมาขายในพื้นที่ราบ แต่พวกเขาไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินท�ำกิน ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของสินเชื่อ เรา
จะต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้เขามีโอกาสในการได้ใช้สินเชื่อของ
เราอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผมไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเลข แต่
นั่นคือโอกาสที่จะท�ำให้ลูกค้าได้มีรถเพื่อไปต่อยอดสู่เรื่องอื่นๆ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากมีรถยนต์ใช้เดินทางลงมาจากเขาได้
สะดวกขึ้น”
คุณเชาวพงศ์ฉายภาพให้เราได้เห็นถึงการเรียนรู้ในสนาม
การท�ำงานที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิประเทศ ซึ่งส่งผลให้มี
โจทย์ทยี่ ากและท้าทายให้ได้เรียนรูแ้ ละลงไปสนุกกับงานพร้อม
กัน เขาเล่าว่าตนเองต้องศึกษาเรือ่ งเอกสารทีด่ นิ ในรูปแบบต่างๆ
อย่างที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน แม้จะยากแค่ไหนแต่ก็สนุก และ
ที่ส�ำคัญ งานที่เขาก�ำลังท�ำนั้นได้สร้างคุณค่าและส่งต่อไปถึง
มือผู้รับอีกคน
“การท�ำงานที่จังหวัดตากครั้งนั้นท�ำให้ผมได้เรียนรู้เรื่อง
เอกสารที่ดินในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในพื้นที่อื่นๆ
เลยครับ ถึงแม้งานจะยากแต่ก็สนุกกับการท�ำงานมากในช่วง
เวลานั้นจริงๆ”
หลักคิดส�ำคัญในการท�ำงานที่คุณเชาวพงศ์ยึดถือมาตลอด

Life Unlocked
คุณเชาวพงศ์ทิ้งท้ายถึงแนวคิดในการท�ำงานไปถึงน้องๆ
ในครอบครัวกรุงศรี ออโต้ ไว้ 2 ข้อใหญ่ดังนี้
“สิง่ ทีอ่ ยากฝากถึงน้องๆ รุน่ หลังมี 2 เรือ่ งครับ เรือ่ งแรก
คืออย่าละทิ้งโอกาสที่ได้รับ หากได้รับโอกาสจากผู้บริหาร
ในการได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในพื้นที่ใหม่ๆ ให้รีบคว้าเอาไว้
เพราะจะท�ำให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้ลอง ได้พบ
เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้น เราจะ
มีมุมมองในการท�ำงานที่กว้างขึ้น
“เรื่องที่สองคือทัศนคติด้านบวกในการท�ำงาน ถ้าเรา
มองทุกอย่างเป็นลบ มองทุกอย่างเป็นปัญหา ก็จะส่งผลถึง
คุณภาพของงาน ปัญหาทีเ่ ข้ามามันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้
และได้แก้ไขมัน มองว่ามันคือบททดสอบอีกบทหนึง่ ทีเ่ ราต้อง
ผ่านไปให้ได้ ถ้าเราคิดได้แบบนีก้ จ็ ะมีความสุขในการท�ำงาน
และในการใช้ชีวิต”

คือ ทีมต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และความสามัคคีจะน�ำพาให้
ทุกคนก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้ คุณเชาวพงศ์มีเทคนิคว่า มื้อ
รับประทานอาหารมื้อเล็กๆ ที่ท�ำร่วมกันสม�่ำเสมอถือเป็น
เทคนิคที่ท�ำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมถึงการหากิจกรรม
มาท�ำร่วมกันในสาขา การประชุมทีมสาขาในทุกๆ เดือน และ
ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ทีมอย่างรวดเร็ว ทุกๆ ส่วนงานทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลังคือคนส�ำคัญที่ท�ำให้ทีมขับเคลื่อนไปได้
ที่ส�ำคัญที่สุดต้องเปลี่ยนค�ำว่าปัญหาให้เป็นโอกาส ปัญหามีไว้
สร้างปัญญา...นี่คือหลักคิดของชายผู้นี้
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B est of the Month

: Marine Master

Toyota Yaris Ativ

ยกระดับรถเล็ก ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์
เรียกว่าเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อยูพ่ กั ใหญ่ในช่วงทีม่ กี าร
เปิดตัว Toyota Yaris Ativ เข้ามาเสริมทัพในตลาดต่อจาก Yaris
ตัวถังแฮตช์แบ็ก โดย Yaris Ativ รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวถังซีดาน
4 ประตูทจี่ ดั อยูใ่ นคลาสของ Eco Car ซึง่ ท�ำให้ได้เปรียบในเรือ่ ง
ของภาษีสรรพสามิต
Yaris Ativ ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Life Activated
ชู 4 จุดเด่นหลัก คือ การออกแบบตัวถังที่ล�้ำสมัย ภายในเน้น
ความพึงพอใจในการใช้งาน ให้ความส�ำคัญกับสมรรถนะการ
ขับขี่ และสุดท้ายคือความปลอดภัยระดับสูงสุด
ความโดดเด่นของ Yaris Ativ เริ่มต้นที่ตัวถังซีดาน 4
ประตูที่มีความยาว 4,425 มิลลิเมตร กว้าง 1,730 มิลลิเมตร
สูง 1,475 มิลลิเมตร และระยะฐานล้อ 2,550 มิลลิเมตร ซึ่ง
ทั้งหมดท�ำให้ห้องโดยสารมีความกว้างขวางขึ้น ส่วนในแง่ของ
สมรรถนะนั้น Yaris Ativ ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 3NR-FE แบบ
4 สูบเรียงที่มาพร้อมกับระบบวาล์วแปรผันแบบทวินแคม หรือ
DOHC VVT-i ช่วยเพิ่มทั้งพลังในการขับเคลื่อนและประหยัด
น�้ำมัน ก�ำลังสูงสุด 86 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที และ
แรงบิดสูงสุด 11.0 กิโลกรัมเมตร หรือ 108 นิวตันเมตร ที่
4,000 รอบต่อนาที
ระบบเกียร์ตอบสนองความฉับไวในการส่งก�ำลังด้วยเกียร์
อัตโนมัติ อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง หรือ CVT-i ที่มีระบบ
สมองกลช่วยในการประมวลผลการท�ำงาน แถมอัตราทดยังถูก
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ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ
ของการเน้นสมรรถนะในการขับเคลื่อน และความประหยัด
น�้ำมัน
ในประเด็นของความปลอดภัยต้องบอกว่า Yaris Ativ ยก
ระดับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยมาจาก
โรงงานมากถึง 7 ใบ เรียกว่ามีครบทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้าน
ข้างฝั่งคนขับและคนนั่ง ม่านถุงลมนิรภัยป้องกันด้านข้าง และ
ถุงลมนิรภัยป้องกันการกระแทกที่หัวเข่าส�ำหรับคนขับ
เท่านั้นยังไม่พอ ในส่วนของระบบที่เกี่ยวข้องกับการขับนั้น
นอกจากจะมีระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท
และด้านหลังแบบทอร์ชันบีมแล้ว Yaris Ativ ยังติดตั้งระบบ
ความปลอดภัยเชิง Active ซึง่ ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ
ไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสริมแรงเบรก และที่ส�ำคัญ
คือ มีการติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัวและระบบป้องกันการ
ลื่นไถลอย่าง VSC+TRC มาให้จากโรงงาน ซึ่งปกติระบบนี้จะ
มีติดตั้งในรถยนต์ระดับสูงเท่านั้น
เมื่อดูจากสเปกและระดับตลาดของ Toyota Yaris Ativ
แล้วไม่น่าเชื่อว่าราคาจะอยู่ในระดับที่ไม่ดุเดือดมากนัก โดยรุ่น
ถูกสุดคือ J Eco ตั้งเอาไว้ที่ 469,000 บาท และรุ่นท็อปที่มี
การเพิ่มความหรูหราในทุกรายละเอียดจะอยู่ที่ 619,000 บาท
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Luminox Sea Turtle Limited Edition

จากแรงบันดาลใจอันน่าเศร้าของ “เต่าออมสิน” สู่นาฬิการุ่นพิเศษ Luminox XS
0321 Sea Turtle Limited ซึ่งทาง Luminox ได้จัดท�ำขึ้นเป็นพิเศษเพียง 900 เรือน
เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดย
ใช้สัญลักษณ์รูปเต่าสื่อความหมาย และคงความทนทานตามสไตล์ Luminox
หน้าปัดขนาด 44 มิลลิเมตร สกรีนรูปเต่ามะเฟืองชวนให้ด�ำดิ่งสู่ท้องทะเลลึก
ฝาหลังแต่ละเรือนสลักรูปเต่าทะเลพร้อมเลขซีเรียล 1-900 ด้านตัวเรือนมีสีด�ำ
ท�ำจาก Carbon Compound ที่มีน�้ำหนักเบาแต่ทนทาน ฝาหลังและเม็ดมะยมท�ำจาก
Stainless Steel ที่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวเองในที่มืดยาวนานถึง 25 ปี ด�ำน�้ำลึก
ได้ถึงระดับ 100 เมตร พร้อมลุยไปในทุกที่ ทุกสถานการณ์
ราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่ 12,900 บาท ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจ�ำหน่ายจะน�ำ
ไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ และมอบให้กับโครงการสร้างศูนย์ช่วย
ชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ไร้ขอบด้วย Samsung Galaxy Note 8

Galaxy Note 8 ยังคงชูจุดเด่น S-Pen ของ Note เอาไว้เหมือน
เดิม ทว่าเพิ่มเติมด้วยดีไซน์ตัวเครื่องไร้กรอบ ไร้ปุ่ม Home พร้อม
เทคโนโลยี Infinity Display ด้วยหน้าจอที่ขยายจนชิดขอบด้านข้าง
ท�ำให้ตวั เครือ่ งกลายเป็นสมาร์ทโฟนทีไ่ ร้ขอบ ช่วยเพิม่ พืน้ ทีก่ ารใช้งาน
ให้มากขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องเพิ่มขนาดตัวเครื่องให้ใหญ่
หน้าจอขนาด 6.3 นิ้ว แบบ Super AMOLED ความละเอียด
2960x1440 พิกเซล บอดี้แบบ Metal-Glass ที่ผลิตจากอะลูมิเนียม
เกรด 7000 ส�ำหรับชิปเซตเป็นรุ่น Exynos 8895 แบบ Octa-Core Processor พร้อมหน่วย
ความจ�ำ RAM ขนาด 6 GB และถือเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในไลน์ผลิตของ Samsung ที่มา
พร้อมกับ RAM 6 GB ส่วนความจุภายในเครือ่ งก็ 64 GB และรองรับ MicroSD ได้สงู สุด 256 GB
คนที่รักการถ่ายภาพอาจจะถูกใจกับกล้องหลังคู่แบบ Dual-Camera ซึ่งประกอบด้วยเลนส์
Wide ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล และเลนส์ Telephoto ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล
พร้อมเทคโนโลยี Dual-Pixel ราคาจ�ำหน่ายอยู่ที่ 33,900 บาท
Beko WDA1056143H มือโปรเรื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าก็เปรียบได้กับผู้ช่วยคนส�ำคัญประจ�ำบ้าน แต่ปัญหาที่พบจากเครื่อง
ซักผ้าส่วนใหญ่คือ การท�ำงานที่กินระยะเวลานานซึ่งหมายถึงค่าไฟที่สิ้นเปลือง นั่น
ท�ำให้เครื่องซัก-อบผ้ารุ่น WDA1056143H ของ Beko มีความน่าสนใจ เพราะมา
พร้อมกับ “ไดเร็กแอร์” (Direct Air) อบผ้าโดยไม่ต้องใช้น�้ำ ด้วยการใช้อากาศร้อน
อบผ้าในถังผ่านแผงด้านหน้าของคอนเดนเซอร์โดยตรง ท�ำให้สามารถลดการใช้นำ�้ และ
ประหยัดพลังงานได้มากกว่าถึง 50% พร้อมด้วยโปรแกรม “เบบี้โพรเทกต์” (Baby
Protect+) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและก�ำจัดสารก่อภูมิแพ้ที่มีผลระคายเคืองต่อ
ผิวหนังอันบอบบางของเด็ก นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี “อควาดราย” (AquaDry™)
ที่ช่วยลดเวลาของกระบวนการซักเสื้อให้พร้อมส�ำหรับการสวมใส่ภายในเวลาไม่ถึง
1 ชั่วโมง อีกทั้งยังทนทานด้วยมอเตอร์รุ่นพิเศษ สนนราคา 47,990 บาท
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รักจะเล่นเครื่องเสียง
ต้องเลือกแบตเตอรี่คุณภาพ
นอกจากระบบควบคุมการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ ตัวรถ และ
อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายแล้ว อีกสิ่งที่ถือว่า
มีอัตราการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง คือ ระบบเครื่องเสียงรถยนต์
โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีการตกแต่งเครื่องเสียงเพิ่มเติม หรือใส่
เครือ่ งเสียงชุดใหญ่เข้าไปนัน้ ย่อมจะมีการใช้ไฟฟ้าทีส่ งู ขึน้ กว่ารถ
ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบเครือ่ งเสียงปกติอยูม่ าก แต่การมองหาสิง่ ทีจ่ ะช่วย
ท�ำให้ระบบเครื่องเสียงนั้นๆ ท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการติดตั้งตัวเก็บประจุ หรือ Capacitor
เข้าไปเพิ่มเติม ทว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดกลับเป็นเรื่องใกล้ตัวคือ
การเลือกแบตเตอรี่ให้มีก�ำลังไฟที่เหมาะสม
อย่างที่ทราบกันดีว่า แบตเตอรี่ติดรถยนต์ถือเป็นแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าแหล่งเดียวที่จะส่งกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงระบบ
ต่างๆ ภายในรถยนต์ได้ ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ด้วยเทคนิค
พื้นฐานเรื่องการเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
และจะยิง่ ต้องใส่ใจเข้าไปอีกเท่าตัวในกรณีทคี่ ณ
ุ น�ำรถไปตกแต่ง
เครื่องเสียงเพิ่มเข้ามา
ส�ำหรับรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ได้มีการติดตั้งระบบเครื่องเสียง
หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติมนั้น การเปลี่ยน
แบตเตอรี่รถยนต์ให้มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นถือเป็นสิ่งที่ไม่
จ�ำเป็น ตรงกันข้ามกลับท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเงินโดย
ใช่เหตุ เพราะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็ได้ค�ำนวณพร้อมเลือก
ขนาดของแบตเตอรี่รถยนต์มาแล้วให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ของรถรุ่นนั้นๆ แต่หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม
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เข้าไปก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นได้
ทว่ า ก่ อ นจะติ ด ตั้ ง ต้ อ งค� ำ นึ ง อยู ่ เ สมอว่ า แบตเตอรี่ ที่ มี
ขนาดของแอมป์สูงขึ้นมักจะมีขนาดของตัวแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น
ด้วย ดังนั้นให้พิจารณาก่อนว่าฐานของแบตเตอรี่เดิมสามารถ
รองรับแบตเตอรี่ใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถเลือก
แบตเตอรี่ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นได้ประมาณ 10-30 แอมป์
หรือสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถวางอยู่บนพื้นที่วางเดิม
ในปัจจุบันผู้ผลิตแบตเตอรี่มองเห็นถึงความต้องการตรงนี้
และได้มีการผลิตแบตเตอรี่หลากหลายขนาดออกมารองรับ
กับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยนอกจากจ�ำนวนแอมป์ที่
คนส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นหลักพื้นฐานในการเลือกแล้ว อีกสิ่งที่
ไม่ควรมองข้าม คือ ค่า CCA หรือ Cold Cranking Amps ซึ่ง
เป็นค่าบอกการประจุไฟอย่างรวดเร็วและส่งกระแสไฟฟ้าออก
มาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ไม่เกิดอาการไฟตกเมื่อมีการใช้ไฟใน
รถยนต์มากขึ้น นั่นแปลว่าเวลาเลือกซื้อแบตเตอรี่ในกรณีที่มี
การติดตัง้ เครือ่ งเสียงเพิม่ เติมก็ควรเลือกแบตเตอรีท่ มี่ คี า่ CCA
สูงขึ้นไปด้วย
และในกรณีทแี่ บตเตอรีล่ กู เดียวไม่สามารถรองรับการใช้งาน
ได้ ขอแนะน�ำให้ติดตั้ง 2 ลูก เพื่อรองรับการใช้งานกับเครื่อง
เสียงและอุปกรณ์ตอ่ พ่วงทีเ่ พิม่ เติมเข้ามา ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ อุน่ ใจ
มากขึ้นในระหว่างการใช้งาน ลดปัญหารถยนต์สตาร์ตไม่ติด
เรือ่ งแบตเตอรีก่ บั เครือ่ งเสียงนีส่ ำ� คัญจริงๆ นะ อย่ามองข้าม
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“สร้าง ซ่อม เสริม” ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ 6
ส่งความสุขปิดท้ายโครงการปี 2560

จบลงไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขส�ำหรับโครงการ “สร้าง ซ่อม เสริม” ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
ที่ 16 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานนี้เต็มเปี่ยมด้วยพลังความร่วมมือของเหล่าอาสา
สมัคร กรุงศรี ออโต้ พร้อมด้วยเครือข่ายดีลเลอร์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อปรับปรุงห้องสมุด พร้อม
จัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ รวมทั้งการทาสีเก้าอี้ โต๊ะเรียน สนามเด็กเล่น และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบ
ความสุขและความรู้แด่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยตลอดปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้ด�ำเนินโครงการ “สร้าง ซ่อม เสริม”
ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ ทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ และจะมุ่งหน้าสานต่อโครงการนี้ในอีก 6 โรงเรียน ตลอดปี 2561

คุณสถิตย์ ลีฬหรัตนรักษ์

ฮอนด้าสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

“หลังจากที่ทางกรุงศรี ออโต้ ส่งรูปโรงเรียนมาให้ดูว่าจะ
ไปท�ำกิจกรรมที่นี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีเด็กนักเรียนไม่เยอะ
มาก ผมก็ไปสะดุดกับภาพเด็กนักเรียนที่ใส่ถุงเท้าบ้าง ไม่ใส่
บ้าง เลยขอร่วมบริจาคถุงเท้า ซื้อถุงเท้าใหม่ให้เด็กๆ คนละ
2 คู่ ซึ่งผมเคยไปบริจาคให้เด็กๆ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมาแล้ว
ก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆ และก็เป็นสิ่งที่หลายคนนึก
ไม่ถึงว่าพวกเขาขาด”
คุณจรีย์พร กาญกีรติ

พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จังหวัดเพชรบุรี

คุณดนัย ศุภการ

S.P.K. Auto Car จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“รู้สึกยินดีที่ทางกรุงศรี ออโต้ สาขาปราณบุรี ชวนผมมา
ร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ยิง่ รูว้ า่ ทางทีมงานมาติดตามผลเป็นครัง้ ที่ 2
ก็ยิ่งรู้สึกดีที่เขาไม่ได้ทิ้งโรงเรียนนี้ พนักงานกรุงศรี ออโต้ ก็มา
ช่วยกันแต่เช้า ทาสี ท�ำห้องสมุด ผมเองเป็นคนในพื้นที่ยังไม่
เคยรู้จักโรงเรียนนี้มาก่อน ขอบคุณจริงๆ”

“ปกติก็จะบริจาคสิ่งของ ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้
โรงเรียนในพื้นที่อยู่แล้ว พอกรุงศรี ออโต้ ชวนก็ไม่รีรอ รู้สึก
ยินดีทุกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม แม้เราจะ
เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อรวมกันก็ท�ำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ได้
ส�ำหรับนโยบายการช่วยเหลือสังคมของกรุงศรี ออโต้ แบบนี้ คุณวรรธเนศ พงศ์พันธุ์อนุสร
เป็นสิ่งที่ทางเราชื่นชมมาตลอด เพราะนอกจากการท�ำธุรกิจ พงศ์พันธุ์ยานยนต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“วันนั้นทั้งทาสี เลี้ยงอาหาร แจกของให้เด็กๆ แต่ไม่รู้สึก
แล้ว เราก็ควรที่จะตอบแทนสังคมบ้าง”
เหนื่อยหรอก เพราะเด็กๆ น่ารัก น่าเอ็นดู แค่เห็นเขายิ้ม เห็น
คุณวุฒิชัย งามปิยะกุล
เขาได้มอี าหารอร่อยๆ กิน มีหอ้ งสมุดใช้ เท่านีก้ ม็ คี วามสุขแล้ว”
เอ็น ซี เค มอเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทุกครั้งที่กรุงศรี ออโต้ มีกิจกรรมแบบนี้ผมจะเข้าร่วม คุณนพรัตน์ สละรักษ์
ด้วยเสมอ ส�ำหรับผมแล้วนอกเหนือจากการท�ำธุรกิจคือการ หนุ่ม รวมเจริญยนต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ผมรู้จักกรุงศรี ออโต้ มานาน และก็ชื่นชมในทุกกิจกรรม
คืนก�ำไรให้กับสังคม อย่างที่เอ็น ซี เค มอเตอร์ก็มีการท�ำ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์อยู่เสมอ เช่น สนับสนุนน�ำรถมา ทีก่ รุงศรี ออโต้ จัด โดยเฉพาะกิจกรรมเพือ่ สังคมแบบนี้ เพราะ
รับบริจาคโลหิตในชุมชน สนับสนุนโรงเรียนในชุมชน และก็ ถือเป็นแบบอย่างให้บริษัทอื่นๆ ได้ดี เป็นตัวอย่างของการคืน
ก�ำไรเพื่อสังคมที่สร้างความประทับใจได้ตลอด”
สนับสนุนกิจกรรมงานบุญของวัด”
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รถบ้านออนไลน์ จบง่ายในคลิกเดียว

คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทัพกรุงศรี ออโต้ จับมือพันธมิตร Kaidee (ขายดี)
แหล่งซือ้ -ขายของออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ร่วมสร้างสรรค์บริการใหม่ดว้ ยการน�ำ
เทคโนโลยี Application Programming Interface (API) มาเชื่อมต่อประสบการณ์ซื้อและ
ขอสินเชื่อรถบ้านให้ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิมด้วยปลายนิ้วคลิก พร้อมรองรับการค�ำนวณ
ค่างวดด้วยอัตราดอกเบี้ยของรถแต่ละคันที่ประกาศขายอยู่บนแพลตฟอร์ม RodKaidee
แบบเฉพาะเจาะจงตามรุ่นและปี อีกทั้งลูกค้ายังสามารถระบุจ�ำนวนเงินดาวน์ที่ต้องการ
โดยระบบจะแสดงค่างวดเริม่ ต้นพร้อมตารางเปรียบเทียบเรียลไทม์ ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าในการวางแผนผ่อนช�ำระ พิเศษด้วยระบบคลิกขอสินเชือ่ กรุงศรี รถบ้าน
ได้ทันที ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

ติดอาวุธดิจิทัลด้วย
“สมาร์ท ไฟแนนซ์”

กลับมาอีกครั้งกับ “กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ตอน
ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตาม
แนวทางของโครงการ กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ที่เดิน
หน้าเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อมุ่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับกลุ่ม SMEs ขนาดเล็กใน
จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (อีอซี )ี ให้มคี วามสามารถในการปรับตัว พร้อม
ผลักดันเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

Mid-Year Motor Sale Chiangmai

เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงศรี ออโต้ น�ำโดย คุณพรเทพ ถิรสุนทรากุล (ที่ 5 จากซ้าย) รอง
ผูบ้ ริหารสายงานการตลาด และผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดสินเชือ่ รถใหม่ และ
การบริหารความสัมพันธ์ตวั แทนจ�ำหน่าย ธุรกิจสินเชือ่ ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) และผู้บริหารงานขายพื้นที่ R4 ภาคเหนือ รุกตลาดงาน “Mid-Year
Motor Sale Chiangmai” ให้บริการสินเชื่อรถยนต์กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่

สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน

กรุงศรี ออโต้ น�ำโดย คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ธุรกิจ
สินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณสิริพร
ศุภรัชตการ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้
ประจ�ำปี 2560 เดินหน้าปลูกฝังวินัยการออมให้กับเยาวชนผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินผ่านโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” ณ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องการออมเงินที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย เพื่อลดข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้
ของนักเรียนในกลุ่มนี้
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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

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

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

272/18-19 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

