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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” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่ม
งานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ 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 หรือติดต่อ
“กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์” โทร 02-740-7400 กด 1
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com
หรือ www.facebook.com/krungsriauto
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My Car,
My Life
“เมื่อหนังสือสามารถสะท้อนตัวตนของผู้อ่าน
ได้ฉันใด รถก็สามารถสะท้อนไลฟ์สไตล์ แนวคิด
และการใช้ชีวิตของผู้ขับขี่ได้ฉันนั้น”
นีจ่ งึ เป็นสาเหตุให้กรุงศรี ออโต้ ฉบับรับศักราช
ใหม่ ชวนคุณผู้อ่านมาเปิดท้ายรถผู้บริหารและ
ดีลเลอร์ เพือ่ กะเทาะแนวคิดและการใช้ชีวติ ที่สะท้อนผ่านรูปลักษณ์ของรถคู่ใจที่แต่ละท่านเลือกใช้ ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าแม้แต่สีรถ
การตกแต่ง หรือต�ำแหน่งของการจัดวางสิ่งของไว้ในรถ สามารถบอกเรื่องราวของผู้ใช้ ผู้ขับขี่ได้อย่างแท้จริง
และด้วยความที่รถหนึ่งคันสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ใช้งานออกมาได้ราวกับเงาของความคิด ในแต่ละปีผู้ผลิตรถ
ค่ายต่างๆ ก็แข่งขันกันออกรุ่นใหม่ ดีไซน์ใหม่ สีใหม่ เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน หรือหากจะเปรียบถนนเป็น
รันเวย์แฟชั่นก็ไม่ผิดนัก จากการคาดการณ์ในปี 2561 จะมีรถยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวสู่ตลาดไม่ต�่ำกว่า 7 รุ่นด้วยกัน ซึ่งนอกจาก
เรื่องของการตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานที่หลากหลายแล้ว การเปิดตัวรุ่นรถใหม่ยังสอดคล้องกับผลวิจัยกรุงศรีที่รายงานว่า ตลาด
รถยนต์ในประเทศปี 2561-2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนือ่ ง ซึง่ ส่งผลจากดีไซน์ใหม่ สีใหม่ เทคโนโลยีใหม่ รวมถึงแคมเปญการ
ตลาดที่ท�ำให้ต้องจับตามองการแข่งขันในตลาดเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เพราะรถหนึ่งคันไม่ได้สะท้อนเฉพาะตัวตนของคนหนึ่งคน
อีกต่อไป ทว่ารถแต่ละรุ่น แต่ละคันที่ออกเดินทางสู่ท้องถนนสามารถสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งประเทศนั้นๆ ได้เช่นกัน
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
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Dealer Society
ฤกษ์งามยามดีรบั ปีใหม่นี้ กรุงศรี ออโต้ จึงได้ถอื โอกาสอันดี
วันที่ 9 มกราคม 2561 เปิดสาขาขอนแก่นแห่งใหม่ โดยมี
คุณไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นธุรกิจสินเชือ่
ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) คุณกฤติยา
ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน) คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธาน
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ คุณพูนศักดิ์ ฉลูพนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวย
การภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร
จากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ตลอดจนดีลเลอร์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่างเข้าร่วมแสดงความยินดี

สมเด็จง่วนเชียง

โก้รถบ้าน

หอมรถบ้าน

กลุ่มพระนคร 2000

เอ็นไอจี พรีเมื่ยม คาร์

มิตซู ขอนแก่นยนต์ไพบูลย์

มิตรแท้ยานยนต์

ฮอนด้าปทุมธานี

แหล่งรถผู้กอง

ฮอนด้ามะลิวัลย์

สมควรมอเตอร์

ฮอนด้าธัญบุรี

เริม่ ต้นปีใหม่ดว้ ยกลิน่ อายของความสุขและค�ำอวยพรทีพ่ วกเราชาวกรุงศรี ออโต้ ต่างเดินสายน�ำไปมอบแด่ดลี เลอร์รถยนต์ใหม่
แทนค�ำขอบคุณที่สนับสนุนกรุงศรี นิว คาร์ มาโดยตลอด เริ่มจากการเข้าไปสวัสดีปีใหม่ คุณประวิตร พันธ์สายเชื้อ ผู้บริหาร
บริษัท สยามนิสสัน พระนคร 2000 จ�ำกัด คุณประเสริฐ ตันติวัชรประกาย บอสใหญ่แห่ง บริษัท ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์
จ�ำกัด และ คุณณัทภพ-คุณณิชาภา แก้วสัมฤทธิ์ เจ้าของบริษัท ธัญบุรีฮอนด้าคาร์ส์ จ�ำกัด @ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
มีแต่สิ่งที่ดี ยอดตัวเลขที่ดีตลอดปี 2561 นี้นะคะ
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เนื่องในวันคล้ายเกิดของ คุณสุพัตรา พีรวรสกุล นายหญิงของ
หจก. ณัฐพงษ์ มอเตอร์ จังหวัดหนองบัวล�ำภูทั้งที งานเซอร์ไพรส์
ก็ต้องมา แถมด้วยช่อดอกไม้สีแดงช่อใหญ่แทนของขวัญจากทีมงาน
กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ UPC 5 @ งานนี้สุขใจทั้งผู้ให้ถูกใจทั้งผู้รับ
กันเลยทีเดียว

คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี

คุณธนน มีมุขกิจ

คุณเกตุสุดา ปิติเจริญกิจ

คุณนิรัญตรี สกลุคู

คุณวิศรุต กุลธนพงศ์

กลิ่นอายความสุขในวันปีใหม่ยังคงอบอวล ล่าสุดทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ UPC 9
และ UPC 11 เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ คุณอาภาภรณ์ สงวนศักดิ์ภักดี เจ้าของ กลุ่ม
เจียงหนองคาย ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Yamaha ต่อด้วย คุณนิรญ
ั ตรี
สกุลคู เจ้าของ กลุม่ สกุลคู จังหวัดหนองคาย ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda
Yamaha, Vespa, GPX คุณวิศรุต กุลธนพงศ์ บริษัท ธนะพร มอเตอร์ (2015)
จ�ำกัด และ คุณธนน มีมุขกิจ แห่ง บริษัท สมชายมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

คุณวิทวัธ สมขันธ์

ต่อกันที่ความคึกคักของกรุงศรี ออโต้ สาขากระบี่กันบ้าง
ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ยกทีมกันหอบหิ้วค�ำอวยพร
ปีใหม่ไปมอบให้กบั ดีลเลอร์ทงั้ รถใหม่และรถมือสองอย่างแข็งขัน
เริ่มจาก คุณเกตุสุดา ปิติเจริญกิจ แห่ง บริษัท มิตซูชูเกียรติ
ยนต์กระบี่ จ�ำกัด ต่อด้วย คุณวิทวัธ สมขันธ์ ผู้บริหาร บริษัท
วังกระบี่ จ�ำกัด คุณคุณากร ธุระหาญ บริษทั ดุสติ ออโต้เซลส์
จ�ำกัด คุณโชติวัฒน์ เอี่ยมสุภาพร บริษัท อนุภาษมอเตอร์
เซลส์ จ�ำกัด สาขากระบี่ และปิดท้ายด้วยการเข้าสวัสดีปีใหม่
คุณวิชิต บุญธีระเลิศ แห่ง วิชิต ทวียนตการ เต็นท์รถมือสอง
รายใหญ่ในจังหวัดกระบี่

คุณโชติวัฒน์ เอี่ยมสุภาพร

คุณคุณากร ธุระหาญ

คุณวิชิต บุญธีระเลิศ
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คุณอนุวัตร วัชรพงศ์

คุณภาวิณี วิชญานุโรจน์

คุณเชาว์ รัตนนิพล

คุณกัลยาณี ประภาสรัตน์

คุณอรสุมา ลิมสถายุรัตน์

คุณวิทูรวิทย์ ปิยะณัตติ์พูล

คุณชนิดา จรัสโชคชัย

ด้านทีมกรุงศรี ออโต้ สาขาชุมพร ก็ไม่น้อยหน้า ออกไปขอบคุณดีลเลอร์รถใหม่
ไม่เว้นวัน เริ่มจาก คุณอนุวัตร วัชรพงศ์ บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ชุมพร จ�ำกัด คุณ
ภาวิณี วิชญานุโรจน์ บริษัท ชุมพรฮอนด้า ออโตโมบิล จ�ำกัด คุณเชาว์ รัตนนิพล
บริษัท มาสด้าชุมพร จ�ำกัด คุณกัลยาณี ประภาสรัตน์ บริษัท มิตซูชุมพร จ�ำกัด
คุณอรสุมา ลิมสถายุรัตน์ บริษัท โตโยต้าชุมพร จ�ำกัด คุณวิทูรวิทย์ ปิยะณัตติ์พูล
บริษัท เอ็มจี ชุมพร จ�ำกัด คุณนนภร บริสุทธิญาณี บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์
จ�ำกัด และ คุณชนิดา จรัสโชคชัย บริษัท อีซูซุระนอง จ�ำกัด

คุณจักรกฤษณ์ และคุณสุกัญญา พงศ์ธนารักษ์

คุณนนภร บริสุทธิญาณี

คุณจักรพันธ์ พงศ์ธนารักษ์

ข้ามฟากมายังแดนดินถิ่นอีสานกันบ้าง กรุงศรี ออโต้ สาขากาฬสินธุ์ ยกทีมกรุงศรี ยูสด์ คาร์ เดินสายไปอวยพรปีใหม่
แก่ดีลเลอร์รถมือสอง น�ำกระเช้าไปสวัสดี คุณจักรกฤษณ์ และ คุณสุกัญญา พงศ์ธนารักษ์ สองผู้บริหารคนเก่งแห่ง สมเด็จ
ง่วนเชียง จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดคุณสุกัญญา อีกดีลเลอร์รถมือสองคนส�ำคัญ ได้แก่ คุณจักรพันธ์
พงศ์ธนารักษ์ บอสใหญ่แแห่ง กาฬสินธุ์ง่วนเชียง ซึ่งทางทีมงานกรุงศรี ออโต้ ก็ได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพรวันเกิด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

ส่วนบ้านใกล้เรือนเคียงอย่าง กรุงศรี ออโต้ สาขาร้อยเอ็ด ก็ได้น�ำ
กระเช้าของขวัญเข้าร่วมอวยพร กลุ่ม บจก.ราชามอเตอร์ @ ทางสาขา
ฝากกระซิบดังๆ ว่าสวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ
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คุณสมชาย เทอดทัพพะนันต์

คุณประสาน อุ๋ยประสิทธิ์

คุณนิกร โลมบุตร

คุณนริศรา เชื่อถือ

คุณธนศักดิ์ บุญครองปรีชาญ

คุณสมโชค ช่วยบ�ำรุง

คุณวิรัช โลหะผล

คุณกิตติ ภักดีคง

คุณจีรศักดิ์ วิทย์กิตติลักษณ์

ส่วนดีลเลอร์รถมือสองนัน้ ทีมกรุงศรี ออโต้ สาขาชุมพร ก็ออกเดินสายอวยพร
ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง เริ่มจาก คุณสมชาย เทิดทัพพะนันต์ แห่ง
ปฐมพรยานยนต์ ต่อด้วย คุณนิกร โลมบุตร เจ้าของเต็นท์โกยาว ส่วนเต็นท์
โกแดง นัน้ มีคณ
ุ สมโชค ช่วยบ�ำรุง ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้า ต่อด้วยการ
เข้าพบ คุณกิตติ ภักดีคง แห่งเดอะกู๊ดคาร์ คุณประสาน อุ๋ยประสิทธิ์ ผู้บริหาร
JJ รถบ้าน คุณนริศรา เชือ่ ถือ เจ้าของเต็นท์ลงุ จุก คุณวิรชั โลหะผล แห่ง เต็นท์
โกเจีย้ ว คุณจีรศักดิ์ วิทย์กติ ติลกั ษณ์ หจก.ฮ้ง ออโต้คาร์ 888 คุณธนศักดิ์ บุญ
ครองปรีชาญ แห่งโจ๊ก BC คาร์เซ็นเตอร์ และปิดท้ายด้วยการเข้าไปสวัสดีปใี หม่
คุณเจษฎา รักดีแข เจ้าของ เต็นท์แจ๊ค อโยธยา จังหวัดระนอง

คุณเจษฎา รักดีแข

คุณอมรศิริ นานันต์ - คุณเจษฎา วัชระกวีศิลป์

คุณอับดุลราฮิม กายี

คุณชีวิน มัลโฮตรา

ดูเหมือนปีใหม่นี้จะกลายเป็นปีแห่งสีชมพูไปเสียแล้ว เพราะยังไม่ทันจะผ่านไตรมาสแรก ดีลเลอร์ต่างก็มีงานมงคลให้ได้ร่วม
แสดงความยินดีอยู่ไม่เว้น เริ่มที่งานแต่งงานลูกสาวคนสวยของ คุณถนอมรัตน์-คุณนิวัฒน์ นานันต์ แห่ง หจก.นิวัฒน์มอเตอร์
ร้อยเอ็ด ซึง่ จัดขึน้ ทีโ่ รงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ต่อด้วยงานฉลองสมรสของ คุณอับดุลราฮิม
กายี ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่ออารี กายี แห่ง เต็นท์อารี จัดขึ้น ณ โรงเรียนจิตต์ภักดี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
21 มกราคม 2561 ปิดท้ายด้วยงานวิวาห์ของ คุณชีวิน มัลโฮตรา ลูกชายนายห้างใหญ่ คุณชาลี มัลโฮตรา แห่ง เต็นท์ชาลี
มัลโฮตรา จังหวัดเชียงใหม่
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กรุงศรี นิว คาร์ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
คุณชัชวาล เวศย์วรุตม์ ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงของ
กลุ่ม บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จ�ำกัด ณ โชว์รูมอีซูซุ
ตั้งเซียฮวดนครปฐม ส�ำนักงานใหญ่ สระกระเทียม

ต้นปีนนี้ บั ว่ามีขา่ วดีเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง เฉกเช่นข่าวการเปิด
โชว์รูมใหม่อย่างเป็นทางการของ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จ�ำกัด
ในอ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี @ แน่นอนว่าทางกรุงศรี ออโต้
ก็ไม่รีรอที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณจารุรัฐ ปิงคลาสัย เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

คุณปรีชา และคุณสุพัตรา พีรวรสกุล

คุณธีรภัทร พิสูจน์

คุณวาสิงหน วิไลรัตน์

คุณยุทธพงษ์ สิงห์ต๊ะแก้ว
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คุณอารี กายี

ช่วงนี้ทีมกรุงศรี ออโต้ สาขาเชียงใหม่ขยันขันแข็ง ออกเยี่ยมเยียนและ
สวัสดีปใี หม่ลกู ค้าอย่างไม่หยุดหย่อน พร้อมอัพเดทข่าวคราวในแวดวงยานยนต์
มาฝากกัน เริ่มกันที่การเข้าพบผู้บริหารระดับสูง บริษัท ฮอนด้าพาราไดซ์
จ�ำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่ ต่อด้วย คุณเสวกนพดล ใจใหม่พันธ์ แห่ง บริษัท
นพดลธุรกิจยนต์ 2509 จ�ำกัด คุณอารี กายี แห่งเต็นท์อารี ซึ่งแว่วมาว่าได้
ฤกษ์วางมือส่งไม้ตอ่ ให้ลกู ชายคนเก่งเข้ามาสานงานแทนอย่างเต็มตัว ส่วน คุณ
ธีรภัทร พิสูจน์ แห่ง ชูเกียรติรถบ้าน นั้นก็มีการปรับกลยุทธ์งานขายมาเน้น
ทางออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกับ คุณวาสิงหน วิไลรัตน์ เต็นท์คนเชียงใหม่
ที่ไม่ยอมทิ้งกระแสการท�ำการตลาดโซเชียลบนโลกออนไลน์เช่นกัน ทว่าได้
มอบต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลให้ลูกสาวเป็นที่เรียบร้อย ส่วน คุณยุทธพงษ์
สิงห์ต๊ะแก้ว แห่ง พงษ์พรคาร์เซ็นเตอร์ นั้นแม้จะประกอบกิจการขายรถมือ
สองมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีการปรับตัวอยู่เสมอ เช่นข่าวล่าสุดที่
ได้ยินมาว่าพงษ์พรคาร์เซ็นเตอร์ จะปรับการเน้นการขายทางโซเชียลเป็นหลัก
รับกระแสไทยแลนด์ 4.0

Cover Story

: ศรัณยู นกแก้ว / น�้ำปาย ไชยฤทธิ์
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รถ

ส ะ ท้อ น

ตั ว ต น
เมื่ อ รถหนึ่ ง คั น สามารถสะท้ อ น
ตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผูข้ บั ขีอ่ อกมาได้
กรุงศรี ออโต้ แมกกาซีนฉบับนี้จึงขอ
ชวนผู้อ่านมาค้นหาตัวตน พร้อมเผย
ความคิด แนวทางการใช้ชีวิตของบุคคล
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจยานยนต์ผ่านรถ
คันเก่งและสิ่งของที่พวกเขาเหล่านั้นมัก
จะน�ำติดตัวไว้บนรถอยู่เสมอ
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คุณภิญโญ จันทสุวรรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

ด้วยหน้าทีก่ ารงานที่ต้องออกไปประชุมกับทีมงานกรุงศรี ออโต้ สาขาต่างๆ รวมทั้งแวะ
เยี่ยมดีลเลอร์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมแล้วหลายทริปในแต่ละเดือน จึงท�ำให้
เวลาในแต่ละวันของคุณภิญโญหมดไปกับการเดินทาง คิดเฉลี่ยแล้วสัดส่วนของการใช้ชีวิต
อยู่บนท้องถนนเทียบเท่ากันกับการอยู่ในห้องท�ำงานเลยทีเดียว ดังนั้น โตโยต้า อัลฟาร์ด
ไฮบริด จึงเป็นค�ำตอบของผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงานอยูบ่ นรถแทนโต๊ะท�ำงานคนนี้ หลายครัง้
ที่เบาะรถข้างๆ จะอบอุ่นไปด้วยลูกน้องที่ขึ้นมาเปิดห้องประชุมย่อยๆ หรือไม่ก็เป็นการ
หอบหิ้วทั้งแผนกนั่งไปในรถคันเดียวกันเพื่อออกเยี่ยมลูกค้า มากไปกว่าความสบายและ
กว้างขวางของห้องโดยสาร เรื่องการประหยัดน�้ำมันด้วยระบบไฮบริดก็เป็นอีกสิ่งส�ำคัญที่
ท�ำให้คุณภิญโญติดใจรถรุ่นนี้

• หลวงพ่อทวด ไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนรถประจ�ำต�ำแหน่งกี่ครั้ง • หนังสือ ทุกปีใหม่คุณภิญโญจะส่งหนังสือเป็นของขวัญให้
สิง่ หนึง่ ทีค่ ณ
ุ ภิญโญไม่เคยเปลีย่ นคือการอัญเชิญองค์หลวงพ่อ
ลูกน้องที่เป็นผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ เช่น หนังสือฮาวทู
ทวดมาประดิษฐานเป็นขวัญก�ำลังใจที่หน้ารถ ตามความ
การบริหารธุรกิจ การบริหารคน หนังสือแนวคิดการใช้ชีวิต
เชื่อของพี่น้องชาวปักษ์ใต้ องค์หลวงพ่อทวดจะช่วยคุ้มครอง
สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความทีเ่ ป็นคนชอบอ่านหนังสือเช่นนี้
ระหว่างการเดินทางและท�ำให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ
ในรถจึงมีหนังสือติดไว้ตลอด
ซึ่งนี่สะท้อนตัวตนของคุณภิญโญที่เป็นคนสงขลาแต่ก�ำเนิด • ซีดีเพลง อีกนิสัยของคุณภิญโญที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือชอบฟัง
รวมทัง้ ไลฟ์สไตล์การท�ำงานทีต่ อ้ งเดินทางอยูต่ ลอด จึงมีองค์
เพลงบรรเลง โดยเฉพาะเพลงไทยบรรเลง ขลุ่ยจีน และ
หลวงพ่อทวดติดตัวอยู่เสมอ
แซกโซโฟน เปิดระหว่างที่เดินทาง ช่วยคลายเครียดและ
• กระเป๋าชุดกีฬา แม้คุณภิญโญจะออกตัวไว้ว่าไม่ค่อยมีเวลา
ผ่อนคลายได้มาก
ออกก�ำลังกาย แต่หากได้ออกเดินทางไปท�ำงานต่างจังหวัด • ชุดล�ำลอง แม้จะใส่ชุดสูทมาท�ำงานเป็นปกติ แต่ในบางวัน
แล้วละก็ต้องมีกระเป๋าชุดออกก�ำลังกายติดรถเป็นประจ�ำ
คุณภิญโญก็มีงานที่เป็นกึ่งทางการเข้ามาด้วย ดังนัน้ ท้ายรถ
และใช้เวลาช่วงเช้าตั้งแต่ 6 โมงถึง 7 โมงเช้าออกวิ่งก่อนจะ
จึงต้องมีเสื้อเชิ้ตล�ำลองหรือแจ๊กเก็ตที่ไม่เป็นทางการติดไว้
อาบน�้ำไปเยี่ยมลูกค้าและประชุมต่อ
รวมทั้งรองเท้าก็จะมีส�ำรองอีก 3-4 คู่
• เนกไท ในวันที่ต้องไปประชุมหลายแห่ง เนกไท 4-5 เส้น
ขอบคุณสถานที่ : Little Sunshine Cafe ซอยวิทยุ1 ถนนวิทยุ
จะถูกแขวนไว้ท้ายรถ
กรุงเทพฯ โทร.091-889-8327
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คุณเสวกนพดล ใจใหม่พันธ์
คุณพิมพ์พิศา ทิศวงศ์
บริษัท นพดลธุรกิจยนต์ 2509 จ�ำกัด

คูร่ กั นักบริหารทีท่ ำ� งานซือ้ ขายรถยนต์มอื สองมากว่า 20 ปี จากเต็นท์
ขนาดเล็กจนกลายมาเป็นเต็นท์รถอันดับหนึ่งของจังหวัดล�ำพูนและเป็น
รายใหญ่ในภาคเหนือที่ขยายไปถึง 3 สาขาใน 3 จังหวัด ครบทั้งศูนย์
ซ่อม อะไหล่ ขาย รวมทั้งอู่สี แน่นอนว่าทั้งคู่ต้องออกไปดูงานตามสาขา
ต่างๆ รวมทั้งตระเวนออกไปตลาดประมูลรถ โตโยต้า แลนครุยเซอร์
จึงเป็นเหมือนรถประจ�ำต�ำแหน่งทีส่ ามารถลุยไปด้วยได้ทกุ ที่ โดยเฉพาะ
ในช่วงเย็นทีค่ ณ
ุ เสวกนพดลจะขอออกไปยืดเส้นยืดสายด้วยการตีกอล์ฟ
ดังนั้น โตโยต้า แลนครุยเซอร์จึงตอบโจทย์ที่มีทั้งพื้นที่เก็บของได้เยอะ
พร้อมสามารถทะยานออกนอกเส้นทางหลักไปยังสนามกอล์ฟทีห่ อ้ มล้อม
ด้วยป่าเขาได้อย่างไม่ต้องกังวล ไม่เพียงเท่านั้น โตโยต้า แลนครุยเซอร์
ก็ยังตอบโจทย์ส�ำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวใหญ่ รวมทั้งวัน
ช็อปปิ้งสบายๆ ของสาวนักธุรกิจอย่างคุณพิมพ์พิศาอีกด้วย

• ครูบาศรีวิชัย รูปเคารพครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาคือ
ชุดออกก�ำลังกายจึงต้องแขวนติดท้ายรถอยู่ตลอด เช่นเดียว
สิง่ ทีต่ อ้ งมีตดิ ตัว ไม่วา่ จะเป็นในรถ ห้องพระในบ้าน ห้องพระ
กับเสื้อผ้าล�ำลองส�ำหรับเปลี่ยนหลังเล่นกีฬา
กลางร้านที่เปิดให้ลูกค้าเข้ามากราบไหว้ รวมทั้งเหรียญองค์ • หมวกและถุงมือ ด้วยกิจวัตรทีจ่ ะต้องออกรอบตีกอล์ฟในทุก
ครูบาศรีวิชัยที่ต้องติดตัวไว้ตลอด นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพ
เย็น หมวกและถุงมือหลากหลายแบบจึงเป็นสิ่งที่มีให้เลือก
พระนางจามเทวีซงึ่ เป็นเหมือนขวัญและก�ำลังใจของชาวล�ำพูน
อยูใ่ นท้ายรถ
• กระเป๋ากอล์ฟ แม้ตอนนี้นพดลธุรกิจยนต์จะขยายสาขามี • กระเป๋าช็อปปิ้ง อย่างที่บอกว่าโตโยต้า แลนครุยเซอร์คันนี้
พนักงานร่วมร้อย แต่ภาพที่ยังเห็นจนชินตาคือการเห็นทั้ง
ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสปอร์ตและครอบครัว ท้ายรถจึงมีกระเป๋า
คุณเสวกนพดลและคุณพิมพ์พิศาประจ�ำอยู่ที่เต็นท์ทุกวัน จะ
ช็อปปิ้งของคุณพิมพ์พิศาวางคู่อยู่ด้วย ใบเก่งคือกระเป๋า
ได้หยุดไปเที่ยวอย่างจริงจังก็ตอนที่ร่วมทริปขอบคุณคู่ค้า ดัง
ช็อปปิ้งผ้าดิบที่คุณพิมพ์พิศาติดตัวไปทุกที่
นัน้ ในช่วงเย็นย�ำ่ คุณเสวกนพดลจึงต้องมีชว่ั โมงแห่งความผ่อน • รองเท้า รถคันนี้จะมีรองเท้าที่วางประจ�ำอยู่ 2 คู่ หนึ่ง
คลายด้วยการขับรถคูใ่ จออกไปยังสนามกอล์ฟ ซึง่ นีเ่ ป็นเคล็ด
คือรองเท้ากอล์ฟของคุณเสวกนพดล สองคือรองเท้าของ
ลับที่ท�ำให้มีแรงพร้อมท�ำงานในทุกวัน
คุณพิมพ์พศิ า ซึง่ เป็นรองเท้าล�ำลองทีใ่ ช้เปลีย่ นสลับกับส้นสูง
• ชุดกีฬาและชุดล�ำลอง วันไหนที่ไม่ได้ออกก�ำลังกาย คุณ
เผื่อว่าในระหว่างทางที่ขับรถท่องเที่ยวจะได้เจอสนามกอล์ฟ
เสวกนพดลบอกเลยว่าความเครียดจากงานอาจจะมาเยือน ดังนัน้
หรือตลาดช็อปปิ้งที่ถูกใจ
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คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จ�ำกัด

โตโยต้า อัลฟาร์ด คือยานยนต์ทสี่ ามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริหารหนุม่
ไฟแรงทีบ่ ริหารเวลาระหว่างงาน ครอบครัว และชีวติ ส่วนตัวได้อย่างดีเยีย่ ม ในฐานะ
ผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งนัง่ อยูใ่ นรถเป็นเวลานาน เก้าอีโ้ ดยสารทีก่ ว้างขวางนัง่ สบายเพิม่ ความ
ผ่อนคลายได้มากขึน้ ส่วนในแง่มมุ ของความเป็นแฟมิลแี่ มน คุณพิเทพก็มกั จะชวน
ครอบครัวนั่งรถคันนี้ออกไปกินข้าวและท่องเที่ยวอยู่เสมอ รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่งจึง
ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่นับรวมกระเป๋าเดินทางที่จัดวางอยู่เต็มพื้นที่ และ
ในยามทีค่ ณ
ุ พิเทพมีเวลาว่าง ท้ายรถคันนีก้ จ็ ะอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย
ไม่วา่ จะเป็นถุงไม้กอล์ฟสีขาวใบโปรด หรือจักรยานเสือหมอบทีพ่ ร้อมเสมอส�ำหรับ
มีตติ้งกับก๊วนดีลเลอร์นักปั่น และแม้รถคนเก่งจะเป็นรถโตโยต้า อัลฟาร์ด สีขาวที่
สะท้อนรูปลักษณ์ทเี่ รียบง่าย ทว่าคุณพิเทพก็ไม่ลมื ทีจ่ ะใส่ความชอบเรือ่ งการตกแต่ง
รถลงไป ไม่ว่าชุดแต่งรอบคัน ล้อแม็ก และเครื่องเสียงภายใน ซึ่งท�ำให้รถคันใหญ่
มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น

• กระเป๋าเอกสาร แม้จะเลือกใช้รถคันใหญ่ มีพื้นที่ส�ำหรับนั่ง
ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นเสือหมอบนอนหมอบอยู่ในรถของ
และวางของได้มาก แต่คุณพิเทพมักจะจัดรวมเอกสารที่ต้อง
ผู้บริหารคนนี้
ใช้ในแต่ละวันลงในกระเป๋าเอกสารเพียงใบเดียว ซึง่ กระเป๋าใบ • กระเป๋ากอล์ฟ แม้จะท�ำงานหนักแต่คุณพิเทพก็ยังสามารถ
โปรดนีค้ ณ
ุ พิเทพซือ้ มาจากประเทศญีป่ นุ่ เป็นกระเป๋าสีดำ� ทรง
บาลานซ์ชีวิตได้ด้วยการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ถุง
สีเ่ หลีย่ มเรียบง่าย ทว่ามีชอ่ งจัดเก็บเอกสารและคอมพิวเตอร์
กอล์ฟใบโปรดจึงไม่เคยว่างเว้นที่จะวางไว้ด้านหลังรถ ซึ่ง
โน้ตบุ๊กอย่างเป็นระเบียบ หิ้วใบเดียวจบครบทุกสิ่งที่ต้องการ
นอกจากจะเป็นการออกก�ำลังกายแล้ว คุณพิเทพกระซิบว่า
• ไดอารี คุณพิเทพถือว่าเป็นหนุ่มสายแกดเจ็ตที่ชอบอัปเดต
กอล์ฟนี่แหละคือกุศโลบายที่สามารถชักชวนเพื่อนๆ ให้ออก
เรื่องราวของเทคโนโลยีอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้นสมุดไดอารี่
มาพบปะสังสรรค์กนั ได้เสมอ ผิดกับว่ายน�ำ้ หรือเทนนิสทีช่ วน
ส�ำหรับจดตารางงานจึงไม่ธรรมดา เพราะแม้จะดีไซน์เรียบเก๋
ทีไรเพื่อนๆ ขอเซย์กู๊ดบายในทันที
เหมือนสมุดตารางทัว่ ไป ทว่าซ่อนพาวเวอร์แบงก์สำ� หรับชาร์จ • กระเป๋าเป้สะพายหลัง แม้จะเดินทางขับรถท่องเที่ยวและ
อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไว้ด้านหลังสมุดอย่างแนบเนียน
ท�ำงานในต่างจังหวัดบ่อยๆ แต่คุณพิเทพก็ขอเลือกเพียง
• จักรยานเสือหมอบ นอกจากกีฬายิงปืนแล้ว จักรยานก็เป็น
กระเป๋าสะพายเป้ใบเล็กซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่ากระเป๋า
อีกสิ่งที่คุณพิเทพรัก โดยเฉพาะจักรยานเสือหมอบซึ่งคุณ
ลากใบใหญ่
พิเทพมักจะปั่นทุกวันหลังเลิกงาน รวมทั้งปั่นเที่ยว ปั่นไป • หูฟังไร้สาย นักปั่นสายเสือหมอบนั้นนอกจากจะมีความ
มีตติ้งกับก๊วนดีลเลอร์ ซึ่งคุณพิเทพเริ่มต้นปั่นจักรยานมาไม่
เพลิดเพลินของวิวทิวทัศน์ข้างทางแล้ว เพลงที่ถูกใจบนเลน
ต�่ำกว่า 10 ปี พร้อมเหตุผลที่ว่าเป็นกีฬาที่สามารถเล่นทุกที่
จักรยานก็เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ ดังนั้นหูฟังไร้สายจึงเป็นอีก
หลังเลิกงานแม้จะดึกแค่ไหนก็ยังปั่นได้ สัก 30 นาทีก็ยังดี
สิ่งจ�ำเป็นของนักปั่น
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คุณกฤติยา ศรีสนิท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล
ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)

ความละเอียด เนี้ยบ และเฉียบคมแบบฉบับเวิร์กกิ้งวูแมนได้สะท้อนผ่าน
ภาพลักษณ์ที่เรียบหรูของ BMW 520D ซึ่งเป็นรถที่คุณกฤติยาเลือกใช้มา
ท�ำงานทุกวัน ความสบายและกว้างขวางของห้องโดยสารท�ำให้การใช้เวลาอัน
ยาวนานอยูใ่ นรถเพือ่ ไปประชุมและตรวจเยีย่ มสาขาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ไม่เป็นปัญหา
อีกต่อไป ที่ส�ำคัญคุณกฤติยาเป็นผู้หญิงที่มีความสุขและสนุกไปกับการคิดงาน
ได้ทุกที่ ดังนั้นการได้นั่งคิดงานระหว่างชั่วโมงที่รถติดจึงเป็นเหมือนกิจวัตร
ประจ�ำวันที่ขาดไม่ได้ และแม้จะมีเอกสารในการท�ำงานมากขนาดไหน แต่รถ
ของคุณกฤติยาก็จะเรียบร้อย สะอาดตา แทบจะมองหาของติดรถไม่ได้นอกเสีย
จากอุปกรณ์ชาร์จต่างๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้สามารถท�ำงานผ่านเทคโนโลยี
ได้ทุกที่ บอกเลยว่าแม้แต่ถังขยะใบเล็กๆ คุณกฤติยาก็เลือกที่จะไม่ตั้งไว้ในรถ

• ชุดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ ข้อดีของการใช้อปุ กรณ์ไอทีอย่าง
จะรู้ว่าเธอเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังมากว่า 20 ปี
หนึ่งที่คุณกฤติยาบอกกับเราคือ สามารถอ่านหนังสือ อ่าน • รองเท้า ต่อให้ต้องไปงานประชุม สังสรรค์ งานพบปะลูกค้า
อีเมล และท�ำงานในรถได้โดยไม่วิงเวียนศีรษะ เวลาบนรถ
ในช่วงค�่ำอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยความเป็นสาวเนี้ยบชอบความ
ในยามเช้าก่อนเข้าประชุมจึงเป็นเวลาเช็กอีเมลและงานต่างๆ
สะอาดตา สบายตา คุณกฤติยาก็จะไม่แขวนเสื้อผ้าหรือวาง
ส่วนเมือ่ เลิกงานไม่วา่ จะดึกดืน่ แค่ไหน คุณกฤติยาก็จะใช้เวลา
รองเท้าไว้เผื่อเลือกจนเต็มรถ แต่คุณกฤติยาจะให้เวลากับ
ระหว่างทางกลับบ้านเคลียร์อเี มลในรอบวันให้หมด แน่นอนว่า
ตัวเองก่อนออกจากบ้าน จากนั้นก็คิดไตร่ตรองเลือกชุดและ
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรีต่ า่ งๆ จึงเป็นชุดคิททีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องมี
รองเท้าที่จะต้องน�ำไปเปลี่ยนเพียงหนึ่ง จากนั้นจัดเรียงใส่
ส�ำรองไว้ทั้งบนรถ ในห้องนอน และบนโต๊ะท�ำงาน
ในรถอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งไม่ลืมที่จะหยิบออกจากรถ
• ผ้าคลุมไหล่ ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นคุณกฤติยาในชุดกระโปรง
ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ
สอบที่มีความเรียบแต่สมาร์ท ดังนั้นผ้าคลุมไหล่ที่สามารถ • iPad ในโลกยุคดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนรถยนต์ให้กลายเป็น
เปลี่ยนฟังก์ชันมาเป็นผ้าคลุมตักเวลานั่งอยู่บนรถจึงเป็น
ห้องท�ำงานได้ iPad จึงเป็นเหมือนห้องท�ำงานที่คุณกฤติยา
ไอเทมที่ผู้บริหารหญิงคนนี้ต้องมีประจ�ำรถอยู่เสมอ
น�ำติดตัวไปด้วยทุกที่ แต่อย่าเพิง่ เข้าใจว่าคุณกฤติยาจะซีเรียส
• กระเป๋ า กอล์ ฟ วั น เสาร์ เ ปรี ย บได้ กั บ วั น พั ก ผ่ อ นของ
เรือ่ งงานในทุกวินาที เพราะในบางจังหวะผูบ้ ริหารคนเก่งคนนี้
คุณกฤติยา และเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ผู้บริหารหญิงคนนี้หลง
ก็มีวินาทีที่เปิดเกมเล่นเพื่อความผ่อนคลาย อีกทั้งยังมีความ
รัก BMW ก็เพราะสามารถใส่กระเป๋ากอล์ฟได้สบายมาก ซึ่ง
ท้าทาย ลับสมองซึ่งเป็นของแถมของเกม
คุณกฤติยาเป็นผู้หญิงที่ชอบกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ น้อยคนนัก
ขอบคุณสถานที่ : Little Sunshine Cafe ซอยวิทยุ1 ถนนวิทยุ

กรุงเทพฯ โทร.091-889-8327
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: สุกัญญา มกราวุธ

“ออโต้ แกลเลอรี่”

กับบทสรุปของทุกความดีเยี่ยม
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“ต้องบอกว่าการท�ำอาชีพดีลเลอร์ชิปไม่ยากเลย เพียงแค่
ขอให้ใส่ใจในพนักงาน เพราะขั้นตอนต่างๆ ส�ำนักงานใหญ่วาง
ไว้ให้เราดีอยู่แล้ว ขอให้เราได้คนที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเรา
ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ผมเชือ่ ว่าเราจะบริหารโชว์รมู รถให้
มีก�ำไรได้ และท�ำให้ลูกค้ามีความสุขได้ด้วย”
ประโยคข้างต้นเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์
ที่หักมุมอยู่ไม่น้อย เพราะในยุคที่อ�ำนาจการซื้ออยู่ในมือของ
ผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริงอย่างทุกวันนี้ ธุรกิจห้างร้านต่างต้องปรับตัว
สูงมาก แต่ คุณธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล ประธานกรรมการ
บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ จ�ำกัด ก็สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า “งาน
ของผมไม่ยากเลย”
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าคุณธรรมรัตน์คลุกคลีกับธุรกิจ
เกี่ยวกับรถยนต์มาตั้งแต่เด็ก ชอบรถยนต์เป็นชีวิตจิตใจ และ
ท� ำ งานในธุ ร กิ จ ดี ล เลอร์ ร ถยนต์ ข องครอบครั ว อย่ า งเต็ ม ตั ว
มากว่ายี่สิบปีแล้ว
“อันทีจ่ ริงตัง้ แต่รนุ่ คุณปูก่ ท็ ำ� ร้านค้าส่งอะไหล่รถยนต์ ผมจึง
เห็นธุรกิจนีม้ าตัง้ แต่เด็กๆ ครอบครัวท�ำอูซ่ อ่ มรถด้วย ตอนหลัง
สุดก็ทำ� อูซ่ อ่ มสี ส่วนดีลเลอร์ชปิ นีเ่ ริม่ ต้นจริงๆ คือเราเติบโตมา
จากฟอร์ด เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นดีลเลอร์ของฟอร์ดอย่าง
เป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2542 หลังจากนั้นก็ขายยี่ห้ออื่นด้วย
ปัจจุบันที่ท�ำมีสามค่ายคือ ฟอร์ด มาสด้า และเอ็มจี ตั้งแต่ปี
2554 เราเปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือเป็นบริษัท ออโต้ แกลเลอรี่
จ�ำกัด ปัจจุบันมี 9 เอาต์เลต แต่แผนห้าปีคือเราจะเติบโตจาก
9 เป็น 20 เอาต์เลต เน้นจ�ำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละยี่ห้อ
ซึ่งเร็วๆ นี้เราจะเพิ่มยี่ห้อใหม่เข้ามาอีกหนึ่งแห่งด้วย”
คุณธรรมรัตน์เล่าให้ฟังว่า เหตุผลที่เป็นดีลเลอร์หลายยี่ห้อ
ก็เพราะแต่ละยี่ห้อมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกัน
“ฟอร์ดจะขายดีในส่วนรถกระบะ ส่วนมาสด้า ก็ขายดีใน
ส่วนรถนั่งโดยสาร ในขณะที่เอ็มจี มาแรงมากในเรื่องรถ SUV

และแต่ละค่ายก็มีจังหวะการขึ้นลงของธุรกิจที่ต่างกัน บาง
จังหวะยีห่ อ้ หนึง่ ขายดีเป็นพิเศษ บางยีห่ อ้ อาจจะดร็อปลงไป แต่
ผมโชคดีมากทีช่ ว่ งสองสามปีมานีท้ งั้ สามยีห่ อ้ ขายดีหมดเลย...
แต่เหตุผลจริงๆ ที่เราเลือกจะเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์สาม
ยี่ห้อนี้ก็เพราะเรามั่นใจในฟอร์ด มาสด้า และเอ็มจี เป็นส�ำคัญ
ผมเชื่อว่าในอนาคต ทั้งสามยี่ห้อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา
แข่งขันในตลาดได้อย่างแน่นอน และหนึง่ ในแนวทางการพัฒนา
ยานยนต์แห่งอนาคตของทั้งสามค่ายก็คือ รถยนต์ไฟฟ้า
“ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาตีตลาดในบ้านเรา เพราะ
ประหยัดทั้งพลังงานและช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นของ
รถยนต์ไฟฟ้าคือการปรับขนาดให้เล็กลง น�ำ้ มันเครือ่ งไม่ตอ้ งใช้
มีค่าบ�ำรุงรักษาที่ต�่ำลง โดยรวมแล้วความร้อนจากการเผา
ผลาญพลังงานไม่มี สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้น และไม่ต้องเตรียมที่
จอดรถใหญ่ๆ ตอนนี้คงมีแต่เรื่องแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างแพง แต่
อนาคตก็น่าจะถูกลง ในอนาคตอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องปรับ
ให้เข้ากับเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าการใช้รถคันเล็กลงและเป็นระบบ
ไฟฟ้าจะแพร่หลายขึ้นในประเทศไทย”
ไม่เพียงแต่มีความมั่นใจในแบรนด์สินค้าเท่านั้น ตลาด
รถยนต์ในบ้านเราที่มีแนวโน้มสดใสขึ้นก็มีส่วนส�ำคัญในการ
วางแผนการบริหาร คุณธรรมรัตน์เล่าว่าปีที่แล้วเป็นปีแรก
นับจากปี 2555 (ปีที่มีนโยบายรถคันแรก) ที่ภาพรวมตลาด
รถยนต์มยี อดขายสูงกว่าทีต่ งั้ เป้าไว้ คือประมาณ 870,000 จาก
ทุกยี่ห้อทุกประเภท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 830,000 คัน
และมีแนวโน้มว่าตลาดรถยนต์ปีนี้น่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีก และ
สาเหตุที่บริษัทต้องการขยายสาขาก็เพราะต้องการสร้างพื้นที่
การขายที่เป็นกลุ่มก้อน เป็นคลัสเตอร์ของออโต้ แกลเลอรี่โดย
เฉพาะ เพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง
“ผมเชือ่ ว่าธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ในอนาคตจะมีการแบ่งโซน
ชัดเจน ต่อไปจะมีผู้ค้าน้อยลง แต่ละคนจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เรา
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จึงเตรียมตัวส�ำหรับเรื่องนี้ สร้างพื้นที่ของเราเพื่อให้บริการใน
เรื่องพื้นฐาน เช่น การโชว์รุ่นรถ การน�ำเสนอบริการทั้งการ
ซื้อ ท�ำอย่างไรให้เขาได้เป็นเจ้าของรถที่ต้องการ และบริการ
หลังการขาย เราจึงจะเพิ่มเอาต์เลตและแบรนด์สินค้าเพื่อให้
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องบอก
ว่าผมมีความมั่นใจด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นใจใน
ยี่ห้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ และมั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็น
ที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน
“แต่ ค วามมั่ น ใจอั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ผมมั่ น ใจในบุ ค ลากรของ
เรา ผมเชื่อว่าคนคือทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดในการท�ำธุรกิจ
ดีลเลอร์ชิป เพราะในเรื่องสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มาก ยิ่ง
ยี่ห้อเดียวกันแล้วไม่มีความแตกต่างกันเลย แต่ ‘คน’ จะท�ำให้
เกิดความแตกต่าง เช่น เราให้การบริการลูกค้าดีไหม ลูกค้า
ประทับใจไหม ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราไหม
ยิ่งแต่ก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดีย ถ้าลูกค้าไม่พอใจในสินค้าและ
บริการ อย่างมากเขาก็บอกต่อเพื่อนได้ไม่กี่คน แต่ปัจจุบัน แค่
โพสต์แล้วแชร์ เราบอกไม่ได้เลยว่าข่าวจะกระจายไปมากขนาด
ไหน เพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่า การดูแลลูกค้าเป็นหัวใจของ
ธุรกิจรถยนต์...ไม่ใช่สิ ของทุกธุรกิจเลยครับ และไม่ว่าจะท�ำ
อะไร กิจการไหน ทุกอย่างต้องดีเยี่ยมเสมอ”
บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ จ�ำกัด
หมู่ 3 ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Website: www.autogallery.co.th
Line: @autogallerygroup
Facebook: Autogallerygroup
ติดต่อ
Mazda โชว์รูมปทุมธานี โทร. 02-975-8833
Ford โชว์รูมปทุมธานี โทร. 02- 975-8900
MG โชว์รูมสุขุมวิท 62 โทร. 02-311-7900
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Life Unlocked

สูตรลัดบริหารลูกน้อง
ในการสัมภาษณ์ครัง้ นีค้ ณ
ุ ธรรมรัตน์ได้เปิดห้องเลกเชอร์เล็กๆ
เรียนรูเ้ รือ่ งการบริหาร โดยคุณธรรมรัตน์ได้ถอดสูตรลัดส�ำคัญใน
การบริหารพนักงานและลูกน้องไว้ดังนี้
1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ “ผมเชื่อว่าการมี KPI
วัดอย่างละเอียดท�ำให้พนักงานตื่นตัวในการท�ำงาน” เป้าหมาย
จากเจ้ า ของถ่ า ยทอดสู ่ ผู ้ จั ด การแผนกต่ า งๆ จากผู ้ จั ด การสู ่
พนักงานปฏิบัติการแต่ละคน ทุกอย่างต้องชัดเจนและเหมาะสม
2. ให้พนักงานปฏิบัติการเสนอว่าเขาต้องการท�ำอะไร เพราะ
พวกเขาคือคนที่อยู่หน้างานจริงๆ เช่น ครั้งหนึ่งพนักงานรับรถ
เสนอว่าควรอธิบายอะไหล่ที่มีการเปลี่ยนอย่างละเอียดก่อนส่ง
มอบ โดยใช้รถเข็น Smart Trolley วางอะไหล่ตัวเก่า และต้อง
สวมถุงมือขณะอธิบาย บริษทั ก็จดั หาอุปกรณ์ให้ เมือ่ ลูกค้าทราบ
ข้อมูลอย่างละเอียดก็เกิดความประทับใจ เป็นต้น
3. มอบความปรารถนาดี แ ละความใกล้ ชิ ด เมื่ อ มี โ อกาส
ปัจจุบันแม้ว่าคุณธรรมรัตน์จะมีภารกิจมาก แต่สิ่งที่พยายามท�ำ
มาตลอดคือการนัดกินอาหารวันอาทิตย์กบั บรรดาผูจ้ ดั การแผนก
ต่างๆ โดยจะเชิญมาทั้งครอบครัวเพื่อสร้างความสนิทสนม และ
ที่ ท� ำ เป็ น ประจ� ำ คื อ การซื้ อ หนั ง สื อ ที่ อ ่ า นแล้ ว มี ค วามสุ ข แจก
ลูกน้องทีละหลายสิบเล่ม เล่มล่าสุดคือ คนที่ท�ำงานเก่งที่สุดใน
โลก เขาท�ำอะไรกัน ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น ใจความส�ำคัญที่เขารู้สึก
จากหนังสือเล่มนี้และอยากส่งต่อถึงลูกน้องก็คือ
“ถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆ แต่ถ้าเราใส่ใจและมีความสุข ผลงาน
ก็จะออกมาดี...ไม่มีงานไหนในโลกที่เราจะมีความสุขไม่ได้”

Dealer Talk

: ศรัณยู นกแก้ว

Krungsri Auto Magazine

“โชคอนันต์มอเตอร์”
กับทศวรรษแห่งความส�ำเร็จ
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ไม่มีวลีบทไหนจะบ่งบอกถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังความ
ส�ำเร็จของ บริษัท โชคอนันต์มอเตอร์ จ�ำกัด ได้ดีเท่ากับวลี
แสนคลาสสิกที่ว่า ชีวิตลิขิตเอง...จากเด็กชายอายุ 16 ที่อาศัย
ในมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน ความล�ำบากท�ำให้เด็กหนุม่ ผูน้ นั้
ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะก้าวออกจากครอบครัว และ
เดินทางสู่ประเทศไทยเพื่อหาเงิน 10,000 หยวนไปมอบให้
ผู้เป็นแม่ กระทั่งวันเวลาผ่านไป คุณจินเซิ้ง ลิ่ว หรือ เฮียเส็ง
ได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ยามาฮ่าที่ก�ำลังน�ำพา บริษัท โชคอนันต์มอเตอร์ จ�ำกัด ก้าว
เข้าสู่ความส�ำเร็จในปีที่ 10

ออกมาแล้วจึงไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจหันหลังกลับ”
หลังจากตัดสินใจมาอยู่เมืองไทย เฮียเส็งก็เริ่มต้นท�ำงาน
ในร้านมอเตอร์ไซค์ของอาม่าอย่างไม่เกี่ยงงาน ตั้งแต่ท�ำความ
สะอาด เปิดร้าน ท�ำอาหาร แต่ที่ฉายแววมากที่สุดคือการขาย
“ผมเป็นผู้จัดการร้านมอเตอร์ไซค์อยู่นานและหลายที่ แต่
แรงฮึดที่ท�ำให้ผมอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองคือตอนที่มี
ลูกชายคนแรก เขาท�ำให้เฮียมีความพยายามขึน้ มาอีกครัง้ ตอน
นั้นคิดแค่ว่าอยากมีร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆ ชั้นบนเป็นบ้าน ตื่น
เช้ามาเปิดร้านเจอลูกค้า ไม่ต้องขี่รถไปท�ำงานไกลๆ ได้ใช้เวลา
กับครอบครัวก็พอ ซึ่งสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราช่วยให้ร้านของคน
อื่นประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ถ้าลุกขึ้นมาท�ำร้านของตัวเองก็
จากแดนมังกรสู่ลุ่มเจ้าพระยา
“ส�ำหรับเฮีย พืน้ ฐานด้านการขายทีน่ ำ� มาใช้ทกุ วันนี้ บอกได้ น่าจะประสบความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน จ�ำได้เลยว่าในวันแรกที่
เลยว่ามาจากการช่วยที่บ้านค้าขายของช�ำ เรียกว่ามีความเป็น เปิดร้านเหลือเงินติดกระเป๋าที่เพียง 1,500 บาท แต่กลับขาย
รถได้ 4 คัน บอกกับตัวเองและภรรยาว่า เรารอดแล้ว โชค
นักขายมาตั้งแต่เล็กๆ ก็ได้”
เฮี ย เส็ ง เท้ า ความถึงจุดเริ่ม ต้นที่ท�ำให้เ ฮียได้เ ติ บโตจาก อนันต์แจ้งเกิดแล้ว”
พนักงานทั่วไปในร้านมอเตอร์ไซค์มาเป็นผู้จัดการภายในระยะ ศาสตร์แห่งความเข้าใจ
นอกจากประสบการณ์การขายที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
เวลาเพียง 4 ปี และกลายเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจักรยานยนต์
แล้ว อีกสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โชคอนันต์มอเตอร์ครองตลาดมาอย่าง
ยี่ห้อยามาฮ่าในอีก 10 ปีต่อมา
“ตอนนั้นอาม่าซึ่งอยู่เมืองไทยกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองจีน ยาวนานคือ ศาสตร์แห่งความเข้าใจ ซึ่ง คุณเสาวภา ลิ่ว คู่คิด
อาม่าก็ชวนผมมาท�ำงานที่เมืองไทยด้วย ตอนนั้นครอบครัวที่ และคู่ชีวิตของเฮียเส็งย�้ำว่า ค�ำว่าเข้าใจหมายถึงการเข้าใจทั้ง
เมืองจีนล�ำบากมาก เลยตัดสินใจมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ 16 ลูกน้องและลูกค้า
“ตอนเปิดร้านสาขาแรก เรามีพนักงานเพียง 3 คน สามีขาย
หลายคนอาจมองว่าอายุยงั น้อย แต่นคี่ อื ความตัง้ ใจของเฮียทีค่ ดิ
ไว้ตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่า ถ้าโตเมื่อไหร่จะเดินออกจากบ้านหลังนี้ ภรรยาท�ำเอกสาร และก็มีช่างซ่อมอีกหนึ่ง ไฟแนนซ์ตอนนั้น
ออกไปหาเงินมาให้แม่ ซึ่งตอนที่ก้าวออกจากบ้านมาเมืองไทย ยังไม่มีเลยนะ ตอนนี้ก็มี กรุงศรี ออโต้ ที่เข้ามาช่วยเหลือ
นึกอย่างเดียวเลยว่าจะหาเงิน 10,000 หยวน หรือราว 50,000 ลูกค้าเราอีกแรง ดังนั้นลูกค้าทุกคนที่เข้ามาจะเจอเฮีย เฮีย
บาทกลับไปให้แม่ให้ได้ ผมถือว่าถ้าออกมาแล้วความส�ำเร็จจะ จะเข้าใจปัญหาของลูกค้าแต่ละคนเป็นอย่างดี พอเราขอเป็น
รอเราอยู่ข้างหน้า โอกาสต่างๆ มีอยู่มากมาย ดังนั้นเมื่อก้าว ดีลเลอร์ยามาฮ่า กิจการเติบโตมีการขยายสาขา แต่เฮียก็ยัง
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ยืนอยู่หน้าร้านเองอยู่ดี ดังนั้นเฮียจะรู้ความต้องการของลูกค้า
ให้ลูกค้าเต็มที่ ไม่ตั้งราคาสูง ก�ำไรไม่เยอะ แค่ให้เราพออยู่ได้
พนักงานอยูไ่ ด้ ลูกค้าได้รถไปใช้อย่างทีต่ งั้ ใจเท่านัน้ พอ ทีส่ ำ� คัญ
ต้องไม่ทิ้งลูกค้า ในส่วนของพนักงานก็เช่นกัน เฮียจะย�ำ้ ว่าต้อง
ดูแลให้ถึงครอบครัวเขาด้วย เฮียเคยเป็นพนักงาน เคยล�ำบาก
เคยเป็นลูกน้องมาก่อน ก็จะเข้าใจตรงนี้ดี”
อีกหัวใจของหลักการบริหารงานแบบฉบับเฮียเส็งคือการ
ตั้งเป้าหมายระยะยาว แล้วก้าวเข้าไปท�ำให้ส�ำเร็จ เมื่อมีปัญหา
ให้มองในมุมกลับเพื่อให้อุปสรรคกลายเป็นโอกาสใหม่ในชีวิต
“ถามว่าธุรกิจมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบนั ง่ายไหม ตอบว่าไม่งา่ ย
เลย เพราะเดี๋ยวนี้มีร้านมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่
เฮียก็ไม่เคยท้อหรือเหนือ่ ยนะ แต่กลับมองให้เป็นโอกาสให้เรา
เร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งเขาท�ำดี เราก็ต้องท�ำดีกว่า”
และเมื่อถามต่อว่าโชคอนันต์ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
สิ่งใดเป็นอย่างมาก เฮียเส็งตอบทันทีเลยว่า บุคลากร
“ในปีที่ 10 นี้ เราจะเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรในทุกฝ่าย
บริการให้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าเข้ามาต้องจบทุกปัญหาให้ได้ ฝ่าย
อะไหล่ต้องสต๊อก จัดหาอะไหล่มาเตรียมให้พร้อม ช่างก็ต้อง
พัฒนาฝีมือ ใครอยู่ที่โชคอนันต์ต้องพัฒนา ถามว่าพัฒนาแข่ง
กับใคร แข่งกับตัวเองนี่แหละที่ส�ำคัญที่สุด”

Life Unlocked
เฮียเส็งและภรรยานัน้ ขึน้ ชือ่ เลยว่าท�ำงานไม่เคยหยุด ใน
หนึ่งปีจะมีแค่วันหยุดปีใหม่ และสงกรานต์เท่านั้นที่จะปิด
ร้าน ซึ่งเฮียเส็งบอกว่าวันไหนไม่ได้ท�ำงานจะรู้สึกหงุดหงิด
ขอแค่มานั่งหน้าร้าน คุยกับลูกค้าก็ได้ แต่อย่าให้อยู่บา้ น
เฉยๆ ไม่ชอบ โดยในเรือ่ งการท�ำงานหนักนีถ้ งึ ขัน้ ทีท่ ำ� ให้ลกู ๆ
พูดแซวอยู่เสมอว่า ป๊ากับม้าท�ำงานทุกวัน จะได้ไปเที่ยวทีก็
ห้างสรรพสินค้าแถวบ้าน

บริษัท โชคอนันต์มอเตอร์ จ�ำกัด
308,310,312 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 086-303-0328
Facebook: chokananmoter
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Live with Passion

: สุกัญญา มกราวุธ ภาพ : PomParazzi Pom

คนส�ำราญ งานส�ำเร็จ
คุณสถาพร ดวงปัญญา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
กรุงศรี ออโต้ ตั้งแต่ปี 2548 โดยเป็นหัวหน้าทีมขายประมาณ
หกปี เป็นผู้จัดการสาขาเจ็ดปี ก่อนจะด�ำรงต�ำแหน่ง รักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ การขายพืน้ ที่ R1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ด้วยวัยเพียง 49 ปี ซึ่งนั่นแปลว่าเขาใช้เวลาเพียง 13
ปีเท่านั้นในการพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมกับต�ำแหน่งนี้ Live
with Passion จึงอยากชวนคุณผู้อ่านมาฟังว่าอะไรคือเคล็ดลับ
ความส�ำเร็จของเขาผู้นี้
ก่อนจะเป็นพี่ใหญ่

“โดยธรรมชาติผมเป็นคนที่ถ้าท�ำอะไรส�ำเร็จแล้วจะรู้สึก
เซ็งๆ เบื่อๆ แต่โชคดีที่เจ้านายรู้ใจจึงเพิ่มงานให้ จากตอนแรก
ที่เข้ามาดูแลเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ เจ้านายก็ให้ดูสองโปรดักส์
ควบกัน คือมอเตอร์ไซค์และไดเร็กเซลส์สี่ล้อ ซึ่งสี่ล้อต้องดู
โบรกเกอร์ด้วย ผมเป็นทีมลีดที่ขอนแก่นบ้านเกิด 2 ปี จาก
นั้นก็ย้ายไปร้อยเอ็ด อุดรธานี แล้วจึงเข้ามาเรียนหลักสูตร
ผู้บริหารทีส่ �ำนักงานใหญ่ หลังจากนัน้ จึงเริ่มเป็นผูจ้ ัดการสาขา
ที่ปราจีนบุรีเป็นที่แรก แล้วจึงย้ายมาที่สกลนคร และย้ายกลับ
มาทางอุดรธานี”
นี่คือจุดเริ่มต้นการก้าวสู่ความส�ำเร็จที่ไม่ธรรมดาของคุณ
สถาพรที่มักจะมีมุมมองต่อสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างออกไป
เช่นเดียวกับแนวคิดในมุมกลับของการถูกโยกย้ายไปประจ�ำ
จังหวัดต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานใหม่ หน้าที่ใหม่อยู่บ่อยครั้ง
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“ส�ำหรับผมมองว่าการย้ายพื้นที่บ่อยๆ เป็นเรื่องดี แปล
ว่า เจ้านายให้ความไว้วางใจ ให้ความส�ำคัญ และอยากให้เรา
มีโอกาสเผชิญความท้าทาย ซึ่งนี่เป็นเหมือนสูตรลัดที่จะช่วย
ให้เราเร่งพัฒนาตัวเองและมีความคิดอ่านที่เติบโตได้เร็วขึ้น
เพราะแต่ละพื้นที่ก็จะมีความคิดความเชื่อของผู้คนที่ต่างกัน
วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการดูแล
ลูกค้า ดีลเลอร์ รวมถึงลูกน้องก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน”
แต่ไม่ว่าลูกค้า ดีลเลอร์ และลูกน้องจะมีความแตกต่างกัน
ขนาดไหน ทว่ากลยุทธ์หลักที่คุณสถาพรมักหยิบมาใช้เสมอ
คือ การเรียนรู้ไว
“จุดเด่นของผมคือ เรียนรู้ไว ไม่ว่าท�ำงานตรงไหนผมจะใช้
เวลาจับงานให้อยู่มือภายใน 3-6 เดือน หลังจากนั้นคือ Maintain แล้วครับ ซึ่งจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อ หนึ่ง ต้องเปิดใจและปรับ
ตัว สอง ต้องท�ำความรู้จักกับลูกทีมอย่างรวดเร็ว ลูกน้องบาง
คนอยู่ในพื้นที่มาก่อน ในเนื้องานเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้ว แต่เรา
ต้องบริหารจัดการเขา ตรงไหนตกหล่นเราต้องสนับสนุนให้ทนั
เพื่อท�ำให้เกิดการยอมรับ สาม ลูกค้าและดีลเลอร์ เราเป็นคน
หน้าใหม่ วันดีคืนดีกระโดดไปเป็นผู้จัดการสาขา ก็ต้องอาศัย
ความพยายาม ความขยัน และความจริงใจ ซึง่ ไม่ยากเพราะเรา
อยูใ่ นองค์กรทีเ่ ป็นมืออาชีพด้านสินเชือ่ รถยนต์และมอเตอร์ไซค์
โดยตรง มีความมัน่ คงและยืดหยุน่ สูง นโยบายของกรุงศรี ออโต้
คือไม่ท�ำอะไรที่เป็นการแข่งกับลูกค้าของเราเองอยู่แล้ว เรา
อยากเติบโตอย่างยั่งยืน โตไปด้วยกันมากกว่า”
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หัวใจของความส�ำเร็จ

เมื่อถามว่าทุกวันนี้คิดว่าประสบความส�ำเร็จหรือยัง คุณ
สถาพรตอบว่า
“โดยส่วนตัวรู้สึกภูมิใจและประสบความส�ำเร็จแล้ว แต่ใน
แง่ส่วนรวมผมมองว่ายังไม่ส�ำเร็จ
“ในบรรดาลูกน้องที่เคยท�ำงานด้วยกันมา เรามองเห็นว่า
คนนัน้ เด่นอย่างนี้ คนนีด้ อี ย่างนัน้ เหมือนมีเพชรวางไว้แต่ละที่
แต่ด้วยโอกาส จังหวะเวลา และความสามารถ บางคนอาจจะ
ยังไปไม่ถงึ จุดทีเ่ ราตัง้ ความหวัง ตรงนีค้ อื เรือ่ งการสร้างคนซึง่ ผม
มองว่าตัวเองยังไม่ประสบความส�ำเร็จ มีอกี หลายคนทีเ่ รายังรอ
เขาอยู่ ต้องให้โอกาส ต้องคาดหวัง ต้องมอนิเตอร์กันต่อไป”
การสร้างคนไม่ใช่แค่เรื่องส�ำคัญส�ำหรับคุณสถาพรเท่านั้น
แต่เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเขาเลยทีเดียว
“ผมเน้นเรื่องคนก่อนงาน ต้องใกล้ชิด พูดภาษาบ้านๆ คือ
‘ยุง่ ทัง้ ในงานและนอกงาน’ ผมเชือ่ ว่าคนทุกคนอยากได้ดี อยาก
เติบโตในหน้าที่การงานเหมือนกันหมด แต่อาจมีปัจจัยเงื่อนไข
ต่างกัน ถ้าเราลองได้ใกล้ชิด ลงไปนั่งพูดคุยกับเขา เราก็จะ
เข้าใจเขามากขึน้ และช่วยเขาได้ วิธขี องผมคือต้องให้โอกาสทุก
คนเท่ากัน ให้ความใกล้ชิดเท่ากัน ใช้หลักยุติธรรม ศีลธรรม
และมีความชัดเจน เราชอบอะไรไม่ชอบอะไร ต้องสื่อสารกัน
ให้ชัด ค�ำว่าหัวหน้าในแบบฉบับผม หมายถึงการสร้างทีมที่
เข้มแข็ง ต้องพูด กระตุ้น และท�ำให้ลูกน้องและทีมก้าวไป
ข้างหน้าพร้อมกัน บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือ
ผูกใจคนไม่เป็น อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะพอฝึกกันได้ ทว่าสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดคือ หัวหน้าต้องพร้อมที่จะยอมรับและรับฟังความ
คิดเห็นของทุกคนในทีม ทุกข์กท็ กุ ข์ดว้ ยกัน รับผิดชอบร่วมกัน
ประโยคหนึ่งที่ผมชอบบอกตัวเองเสมอคือ ‘ถ้าเราต้องการให้
ใครท�ำอะไรให้เราสักอย่าง เราเองก็ควรปฏิบัติกับเขาแบบนั้น
แล้วเขาก็จะให้เรามาเอง’”
นอกจากประสบการณ์ท�ำงานและสูตรแห่งความส�ำเร็จที่
คุณสถาพรได้เรียนรู้ตลอดการท�ำงานกับกรุงศรี ออโต้ แล้ว ใน
แง่ค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับความสุขในชีวิตนั้น คุณสถาพรก็ให้
มุมมองไว้อย่างน่าสนใจเช่นกัน และเมื่อถามต่อไปว่าท�ำงาน
หนักขนาดนี้แล้วอะไรคือความสุขที่เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตตาม
แบบฉบับคุณสถาพร ชายผู้นี้ก็ไม่ลังเลที่จะตอบกลับมาทันที
เลยว่า
“เวลาอยู่กับงาน เราก็สุขกับความส�ำเร็จของงาน มีความ
สุขกับลูกน้อง กับคู่ค้า เวลาอยู่กับครอบครัว เราก็มีความสุข
กับลูกและภรรยา เรียกว่าสุขคนละอย่าง แต่อยู่ที่ไหนก็มี
ความสุข ดังนั้นไม่ว่าจะท�ำงานหนักหรือเจออุปสรรคใดใน
ชีวิต เราก็สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้”

Life Unlocked
ชีวิตที่สุขทุกด้าน

หลักในการบริหารเวลาของคุณสถาพรไม่ใช่การแบ่ง
เวลาออกเป็นส่วนๆ ไม่ใช่วา่ เวลาท�ำงานต้องท�ำแต่งานอย่าง
เดียว แต่คอื การรักษาสมดุลชีวติ ทุกด้าน และไม่วา่ ท�ำอะไร
ก็ใส่ใจกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะงานหรือครอบครัว
“ผมโชคดีที่ภรรยาและลูกชายเข้าใจการท�ำงานของ
เรา ถ้าไม่ไว้ใจกันท�ำงานตรงนีไ้ ม่ได้ครับเพราะต้องเดินทาง
ตลอด และเราก็ต้องไม่เกเรด้วย วันธรรมดาช่วงเย็นๆ จะ
โทรศัพท์คุยกัน และกลับบ้านทุกสุดสัปดาห์ กิจกรรมยาม
ว่างของผม จริงๆ มีแค่การตามไปเชียร์ลูกชายเตะบอล
ซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เป็นนักกีฬาด้วย เท่านี้ก็เติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขได้แล้ว”
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Fin Talk

“บิทคอยน์” 101
รู้ทันการเงินในยุคดิจิทัล

ค�ำว่า บิทคอยน์ (Bitcoin) น่าจะเป็นค�ำศัพท์ด้านการเงิน
ที่เราได้ยินค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้ พร้อมกับเสียงเตือนจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางของประเทศต่างๆ
ให้ระมัดระวังในการลงทุน ซึ่งบิทคอยน์ที่ว่าเป็นเพียงหนึ่งใน
สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) โดย
ในเดือนพฤศจิกายน 2017 มีการส�ำรวจพบว่า มีสกุลเงินดิจทิ ลั
เช่นนี้หมุนเวียนอยู่ถึง 1,100 สกุล
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ค�ำจ�ำกัดความบิทคอยน์ไว้
ว่า บิทคอยน์ เกิดจากกลไกทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกก�ำหนดไว้
โดยคนกลุม่ หนึง่ ทีม่ งุ่ หวังจะใช้หน่วยข้อมูลดังกล่าวเป็นสือ่ กลาง
การแลกเปลี่ยน โดยหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจาก
กลไกดังกล่าวจะถูกจัดเก็บเอาไว้ทเี่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป
หรือสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ และสามารถโอนให้กันได้ และต่อมา
เริ่มมีการน�ำมาใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าในลักษณะที่อาจท�ำให้
เข้าใจว่าใช้หน่วยข้อมูลดังกล่าวซือ้ ขายสินค้าได้ รวมถึงมีการน�ำ
มาแลกเปลี่ยนกับเงินตราสกุลต่างๆ โดยมีการก�ำหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนกันเองในกลุ่มคนที่มีระบบทางคอมพิวเตอร์รองรับ
การจัดเก็บและโอนหน่วยข้อมูลดังกล่าว
ทว่ า ในความเป็ น จริ ง แล้ ว บิ ท คอยน์ แ ละหน่ ว ยข้ อ มู ล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินที่ช�ำระหนี้ได้ตาม
กฎหมายไทย และไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่จะแปรผันไป
ตามความต้องการของกลุ่มคนที่ซื้อขาย ท�ำให้มูลค่ามีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าได้ถ้า
ไม่มีคนให้ความส�ำคัญ
บิทคอยน์สามารถลงทุนได้จริงหรือ

ตามปกติแล้วหากเราโอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารจะ
ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจดบันทึกรายการโอนดังกล่าว แต่
บิทคอยน์นั้นไม่มีตัวกลางหรือการควบคุมโดยคนใดคนหนึ่ง
ระบบใช้ วิ ธี ก ระจายสมุ ด จดบั น ทึ ก ดั ง กล่ า วให้ กั บ ใครก็ ไ ด้ ที่
สนใจใช้คอมพิวเตอร์เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ ดังนั้นทุก
ธุรกรรมการโอนบิทคอยน์จึงถูกบันทึกและดูแลโดยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลก หากมีใครคนใดคนหนึ่งแอบแก้ไขรายการ
ให้ตนเองมีเงินมากกว่าที่มีอยู่จริง รายการที่แอบแก้ไขก็จะถูก
ปฏิเสธโดยระบบ เพราะคอมพิวเตอร์อนื่ ก็เห็นว่าเป็นรายการที่
ไม่ถกู ต้องเมือ่ เทียบกับทีจ่ ดบันทึกไว้อยูใ่ นมือ หลักการดังกล่าว
จึงท�ำให้ตัวระบบบิทคอยน์เองค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ และ
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลใดก็ตาม
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แต่ คงไม่ มี ใ ครอยากน� ำ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ม าจดบัน ทึก
รายการดังกล่าวให้ฟรี ดังนัน้ ระบบบิทคอยน์จงึ ให้รางวัลส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยยืนยันธุรกรรมได้คนแรกในแต่ละ
ช่วงเวลา คอมพิวเตอร์แต่ละเครือ่ งจึงแย่งกันเข้ามาเพือ่ ให้ได้รบั
รางวัล ซึง่ เป็นเหรียญของสกุลเงินนัน้ ๆ เปรียบเสมือนกับ “การ
ขุด” จนกว่าเหรียญที่ถูกก�ำหนดไว้ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญจะ
ถูกขุดขึ้นจนหมด
ถึงแม้ตัวระบบบิทคอยน์จะมีความน่าเชื่อถือสูง แต่ต้องไม่
ลืมว่าบิทคอยน์เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้
ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนั่นอาจมีความเสี่ยงต่อการถูก
ลักลอบโจรกรรมข้อมูลได้ทุกเมื่อ ถ้าไม่ป้องกันให้ดีก็อาจโดน
แฮกเกอร์สวมรอยเป็นเจ้าของบิทคอยน์เอาได้งา่ ยๆ และผูใ้ ช้เอง
ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใด
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น บิ ท คอยน์ จ ะกลายเป็ น สกุ ล เงิ น จริ ง ใน
อนาคตอย่างแพร่หลาย หรือจะกลายเป็นฟองสบูอ่ ย่างทีก่ ลัว
กัน เวลาเท่านั้นที่จะให้ค�ำตอบ
การลงทุนในบิทคอยน์ท�ำอย่างไร

การลงทุนในบิทคอยน์โดยทั่วไปมีอยู่ 2 วิธีหลัก หนึ่ง
น� ำ เงิ น จริ ง ไปซื้ อ บิ ท คอยน์ จ ากคนที่ ถื อ บิ ท คอยน์ อ ยู ่ แ ล้ ว
คล้ายกับการน�ำเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างๆ สอง น�ำ
คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยระบบบิทคอยน์ทำ� งานตรวจสอบหรือ
รับรองธุรกรรม
ถึงแม้บิทคอยน์จะให้ผลตอบแทนที่สูงมากในปีที่ผ่านมา
แต่กย็ งั ไม่ได้รบั การยอมรับอย่างเป็นทางการ รวมถึงถูกมอง
ว่าเป็นช่องทางของการฟอกเงิน และไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ช�ำระ
หนีไ้ ด้ตามกฎหมายไทย ดังนัน้ จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ นีค่ อื อีกหนึง่
ความเสี่ยงในการลงทุน

ภูมิ นนท์รักษานุกูล

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

Auto Gadget

: MarineMaster

Krungsri Auto Magazine

Honda Connect

ยกระดับความปลอดภัยขณะขับขี่
เมื่อโลกดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงผู้คนและทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เข้าไว้
ด้วยกันได้ นั่นจึงไม่แปลกที่รถยนต์ เครื่องยนต์ และผู้ขับขี่จะสามารถ
เชื่อมโยงกันได้แค่ปลายนิ้วคลิก เช่นเดียวกับค่าย Honda ที่เร่งพัฒนา
เทคโนโลยี Honda Connect เชื่อมต่อทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
คันเก่งให้สามารถแสดงผลได้แบบทันท่วงทีบนหน้าจอสมาร์ทโฟน เพือ่
เตรียมความพร้อมให้ผู้ขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์ให้มากยิ่งขึ้น
Honda Connect เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้รถยนต์และคน
ขับเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งระบบ Honda
Connect นีไ้ ม่ได้มดี แี ค่สามารถเชือ่ มโยงทุกความบันเทิงในรถยนต์ผา่ น
สมาร์ทโฟนเพียงเท่านั้น แต่ยังท�ำหน้าที่ตรวจสอบสถานะความพร้อม
ของรถยนต์ รวมทัง้ การแสดงข้อมูลลักษณะการขับขีแ่ ละสภาพท้องถนน
ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับความมั่นใจที่มากขึ้นให้กับผู้ขับขี่ตลอดการเดินทาง
ระบบ Honda Connect เป็นเทคโนโลยีที่ท�ำงานผ่านแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน โดยมี TCU (Telematics Control Unit) เป็นอุปกรณ์
ควบคุมการรับส่งข้อมูลทางไกลที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ ซึ่ง TCU จะท�ำ
หน้าทีเ่ ก็บข้อมูลส�ำคัญของรถยนต์ และส่งต่อไปยัง Cloud Technology
เพื่อจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ความเร็วสูง
จากนั้นจึงน�ำข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไปแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟน ไม่เพียงเท่านั้น เครื่อง TCU ยังมีระบบ GPS ที่ช่วยในการ
ตรวจสอบพิกัดของรถยนต์ได้อย่างแม่นย�ำ ที่ส�ำคัญหากในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที โดยฟังก์ชันเด่นของ Honda Connect มีดังนี้
• Car Status : ตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ ทั้ง
ประวัติการเข้ารับบริการ การเตือนเข้ารับบริการตรวจเช็กต่างๆ
รวมทั้งการนัดหมายศูนย์บริการล่วงหน้า

• Driving Behavior : บันทึกข้อมูล ลักษณะ และ
พฤติกรรมการขับขี่ รวมทั้งมี Trip Log บันทึกการ
เดินทางตลอดเส้นทาง
• Find My Car : ตรวจสอบต�ำแหน่งรถยนต์ แสดง
พิกดั รถยนต์ พร้อมแจ้งเตือนเมือ่ รถยนต์ถกู เคลือ่ น
ย้าย สามารถใช้ตามรอยในกรณีที่รถหายได้ทัน
ท่วงที
• SOS : ติดต่อเพือ่ ขอช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสามารถ
เชื่ อ มต่ อ กั บ Call Center ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ลูกค้า รวมทั้ง Emergency Call โทรฉุกเฉินไปยัง
เลขหมายส�ำคัญ
• Message : ส่งข้อความแจ้งข่าวสาร สิทธิพิเศษ
และโปรโมชัน่ ต่างๆ รวมทัง้ แจ้งเตือนการต่อประกัน
ภัย และภาษีรถยนต์ประจ�ำปี
• Location Search : ค้ น หาสถานที่ ส� ำ คั ญ
เส้ น ทางการเดิ น ทาง พร้ อมแชร์ เ ส้ น ทางพร้อม
รูปถ่ายให้เพื่อนๆ ได้อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าขอรับบริการโดยมีค่าใช้จ่าย
ในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมเพียง 5,900 บาท
โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application Honda
Connect ได้จากทั้ง App Store และ Play Store
ส�ำหรับ iOS และ Android ตามล�ำดับ
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Enjoy The Ride

: Neptune

กลิ่นหอมทั่วคัน

รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาระยะหนึ่ง รวมถึงรถยนต์มือ
สอง เจ้าของหรือผู้ขับขี่อาจเคยพบปัญหากวนใจเรื่องกลิ่นอับ
กลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถ ซึ่งหากพบสาเหตุของกลิ่นเร็ว เพียง
เช็ดท�ำความสะอาดก็ชว่ ยให้กลิน่ กวนใจคลายลงได้ แต่บอ่ ยครัง้
ที่เจ้าของจ�ำเป็นต้องใช้รถยนต์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ละเลยการ
ดูแล เกิดปัญหากลิน่ อับสะสมแรงขึน้ จนแก้ไม่หาย ซึง่ นอกจาก 8 ตัวช่วยลดกลิ่น
ก่อให้เกิดความร�ำคาญแล้ว เวลาหลายชัว่ โมงบนรถทีค่ ณ
ุ หายใจ
ตัวช่วยในการก�ำจัดกลิ่นซึ่งอาจหาได้ในครัวหรือเป็นของที่
เอาเชื้อโรคและกลิ่นอับเข้าไปอาจก่อเกิดโรคทางเดินหายใจได้ หาได้ง่ายในบ้าน คือ
ฉบับนี้มีวิธีการดูแลไม่ให้เกิดกลิ่นอับในรถมาฝากกัน
1. เบกกิ้งโซดา หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นของสารพัด
ประโยชน์ที่นอกจากจะใช้ในการท�ำขนมเบเกอรี่ หมักหมู
สิ่งควรเลี่ยง
หมักเนื้อแล้ว ด้วยฤทธิ์ที่เป็นด่าง สามารถใช้ผสมน�้ำและ
กลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถยนต์เกิดได้จากหลาย
ท�ำความสะอาดหรือโรยผงบริเวณพื้นที่อับเพื่อดูดกลิ่นได้ดี
สาเหตุ ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ควรเลี่ยงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดกลิ่นเหล่านี้
อีกด้วย หากคุณเผลอท�ำน�้ำจิ้ม เหล้า เบียร์หกเลอะบนรถ
1. รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงบนรถและการสูบบุหรี่
เพียงโรยผงเบกกิ้งโซดาลงบนคราบที่ท�ำให้เกิดกลิ่น ทิ้งไว้
2. น�ำของที่มีกลิ่นขึ้นรถเป็นประจ�ำ เช่น กับข้าว เนื้อสัตว์ดิบ
ราว 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงแล้วแต่ระดับความรุนแรง จาก
ผลไม้กลิ่นแรง เป็นต้น
นั้นเช็ดออก เพียงเท่านี้ก็จะช่วยดูดกลิ่นออกได้ การขจัด
3. น�ำสิง่ ของบางชนิดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ มกลิน่ ทิง้ ค้างไว้ในรถ เช่น
กลิ่นบุหรี่ด้วยวิธีนี้ก็ได้ผลดีเช่นกัน
เอกสาร เสือ้ ผ้า หมอน ตุก๊ ตา เพราะบางครัง้ แม้คณ
ุ ท�ำความ 2. แป้งข้าวโพด แป้งข้าวโพดช่วยดูดกลิ่นได้ดีเช่นกัน ยิ่งกรณี
สะอาดรถแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ความสะอาดสิ่ ง ของเหล่ า นี้
ทีค่ ราบเลอะมีสว่ นผสมของน�ำ้ มันด้วยแล้วละก็ แป้งข้าวโพด
แบคทีเรียที่สะสมไว้ก็จะเติบโตและเกิดกลิ่นอับได้อีก
จะช่วยดูดซับความมันได้ดี โดยโรยแป้งลงตรงจุดที่เปื้อน
4. การน�ำเสือ้ ผ้าอับชืน้ ขึน้ รถ โดยเฉพาะในหน้าฝน เสือ้ ผ้าและ
คราบมัน จากนั้นใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดออก
รองเท้าของทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่เปียกปอน หรือเสื้อผ้า 3. น�้ำยาล้างจาน ผู้ช่วยท�ำความสะอาดราคาถูกที่ไม่ควรมอง
ชุ่มเหงื่อจากการเล่นกีฬาหนักๆ แล้วมานั่งบนรถทันที หาก
ข้าม โดยผสมน�้ำร้อนหรือน�้ำอุ่นจัด แล้วใช้ผ้าชุบน�้ำที่ผสม
ท�ำเป็นประจ�ำล้วนเป็นสาเหตุให้รถเกิดกลิ่นอับได้
ไว้ท�ำความสะอาดจุดที่ท�ำให้เกิดกลิ่น
5. การละเลยไม่ท�ำความสะอาดระบบภายในรถ โดยเฉพาะ 4. น�้ำส้มสายชู น�ำใส่ถ้วยตั้งไว้ในรถข้ามคืนเพื่อดูดกลิ่น หรือ
ระบบแอร์
น�ำน�ำ้ ส้มสายชูผสมน�ำ้ เช็ดได้ทงั้ คราบสกปรกและขจัดกลิน่
ไปพร้อมกัน

ขับทั้งวันสบายใจ
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5. ใบชาบด ใบชาบดจะช่วยดูดกลิน่ ได้ดกี ว่าชาทีย่ งั เป็นใบ โดย
โรยผงชาไว้บริเวณพื้นหรือพรมบนรถ ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้ว
ค่อยดูดฝุ่นพร้อมใบชาที่โรยไว้
6. ถ่านไม้ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ได้รับความนิยม เพราะราคา
ไม่แพงและได้ผลดี เพียงหาถ้วยเล็กๆ ใส่เศษถ่านวางไว้
ตามจุดอับหรือจุดที่ท�ำให้เกิดกลิ่นในรถ ทิ้งไว้ข้ามคืน กลิ่น
จะเบาบางลง
7. สเปรย์ก�ำจัดกลิ่น เมื่อก�ำจัดกลิ่นต่างๆ จนกลิ่นเหลือน้อย
แล้ว สามารถใช้สเปรย์ก�ำจัดกลิ่นอับ โดยเลือกกลิ่นและ
แบบตามต้องการ ซึ่งสเปรย์บางชนิดนอกจากให้กลิ่นหอม
แล้วยังมีคุณสมบัติลดกลิ่นอับไปพร้อมกันด้วย
8. ท�ำความสะอาดระบบแอร์ ทุกวิธีข้างต้นสามารถก�ำจัด
กลิ่นในรถได้ แต่หากสาเหตุของกลิ่นอับมาจากกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ต่างๆ รวมถึงเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ หมักหมมอยู่ใน
ระบบของแอร์รถยนต์ ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยการท�ำความ
สะอาดระบบแอร์รถยนต์ ซึ่งนั่นคือถึงเวลาที่คุณต้องพารถ
คันโปรดไปอาบน�ำ้ ครัง้ ใหญ่เสียที ซึง่ แต่ละศูนย์บริการก็อาจ
มีน�ำเสนอทั้งล้างแอร์ สปารถ อบโอโซน

เพิ่มบรรยากาศดี

หลั ง ขจั ด กลิ่ น อั บ ออกไปได้ แ ล้ ว อากาศ
ภายในรถก็จะสดชืน่ ขึน้ คุณอาจสร้างบรรยากาศ
ภายในรถให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเลือกกลิ่นหอมที่
ชอบ น�้ำหอมที่ใช่มาวางในรถ ซึ่งหากไม่ถูกใจ
น�ำ้ หอมปรับอากาศส�ำเร็จรูปทีข่ ายกันทัว่ ไปแล้ว
คุณอาจท�ำน�ำ้ หอมรถยนต์ DIY กลิน่ ทีช่ อบด้วย
ตัวเอง โดยหาแผ่นกระดาษใยสังเคราะห์มาตัด
เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมแผ่นเล็กๆ แล้ว
หยดน�้ำมันอโรมากลิ่นที่ชอบ จากนั้นเจาะเชือก
แขวนไว้ในรถ
หรือหากคุณชอบกลิน่ อ่อนๆ แบบธรรมชาติ
อาจใช้สมุนไพรบางชนิด เช่น ใบเตย มินต์
หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ถุงผ้าโปร่งแขวนไว้ใน
รถ แต่ให้นึกไว้เสมอว่า วัตถุดิบจากธรรมชาติ
เหล่านีบ้ ดู เสียได้ดว้ ยเช่นกัน จึงควรเปลีย่ นหรือ
ทิ้งบ่อยๆ ไม่เช่นนั้นจะเป็นตัวสร้างปัญหาความ
อับชื้นเสียเอง
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Chill Out

Text/Photo : Eattaku

ชัยนาท

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่ากระแส Go Local ซึ่งหมายถึง การ
ท่องเที่ยวเพื่อซึมซับวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีของผู้คนในท้อง
ถิ่นไทย ก�ำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่มีมากกว่าค�ำว่าเรียนรู้
แคมเปญ Go Local ที่ถูกจุดประกายโดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยยังได้เผยโฉมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน 55 เมืองรอง
หรือก็คือจังหวัดที่ครั้งหนึ่งเคยมีสถานะเป็นเพียงเมืองผ่านเพื่อ
ผ่านเลยไปยังเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ส�ำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่
ได้ว่าจะเริ่มต้นเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดไหนก่อน เราขอจัดลิสต์
10 เมืองรองที่รับรองว่าหากได้ลองแล้วจะหลงรัก

แม่ฮ่องสอน

Go

Local

เที่ยววิถีไทย สุขใจในเมืองรอง

ชุมพร

ตาก
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• แม่ ฮ ่ อ งสอน เมื อ งแห่ ง สายหมอกที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ด ้ า น
วั ฒ นธรรมแตกต่ า งจากจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ อย่ า ง
ชัดเจน เพราะที่นี่มีวิถีแห่งชาวไตเป็นรากเหง้า นอกจาก
ทุ ่ ง บั ว ตอง และงานลอยกระทงสวรรค์ ที่ พ ระธาตุ ด อย
กองมูแล้ว ห้ามพลาดกับสะพานไม้ไผ่สานซูตองเป้ ขบวน
แห่จองพารา โฮมสเตย์ท่ามกลางความหลากหลายของ
ชนเผ่า และการผจญภัยในถ�้ำที่ยาวที่สุดของไทยเพื่อไข
ความลับของผีแมน
• ตาก จังหวัดสุดชายแดนตะวันตกที่แม้จะดูเงียบเชียบ แต่
กลับมีความยิ่งใหญ่ของผืนป่าเป็นแรงดึงดูด ที่ตากนี้มี
น�้ำตกทีลอซูและเส้นทางเดินป่าดอยหลวงตากเป็นสถานที่
เทีย่ วขึน้ ชือ่ มากกว่านัน้ คือดอยพาวี สะพานแขวนริมแม่นำ�้
ปิง ต�ำนานแห่งพงไพรของฤๅษีเลตองคุกับงาช้างศักดิ์สิทธิ์
และการนอนแช่น�้ำแร่จากเทือกเขาตะวันตก
• บึงกาฬ จังหวัดหมายเลข 77 ของประเทศไทยที่อุดมไป
ด้วยวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ร่วมด้วยความงามของวัดเก่า
และธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม ไฮไลต์ของที่น่ีแน่นอนว่าต้อง
เป็นบึงโขงหลงทีเ่ กีย่ วโยงกับความเชือ่ เรือ่ งพญานาค ต่อมา
คือจุดชมสะดือแม่น�้ำโขงที่แก่งอาฮง และวิวพาโนรามาจาก
ภูทอกแห่งบึงกาฬ
• สุรินทร์ เมืองรองที่มีรอยทางแห่งเส้นไหมเป็นหัวใจการ
ท่องเที่ยว จุดเด่นของสุรินทร์คือการถักทอวิถีชีวิตชาวขอม
กุย และลาวออกมาเป็นผืนผ้า โดยเฉพาะบ้านผ้าไหมท่า
สว่าง ซึ่งรื้อฟื้นการทอผ้ายกทองให้กลับคืนมา อีกทั้งยัง
มีการทอที่สลับซับซ้อนจนต้องมีการขุดหลุมใต้ดินและใช้
คนมากถึง 5 คนในการทอผ้าหนึ่งผืน นอกจากผ้าทอแล้ว
สุรินทร์ยังมีหมู่บ้านช้างของชาวกุยที่ใกล้จะสูญหาย
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บุรีรัมย์
สุรินทร์

ลพบุรี

ระนอง

• ระนอง แม้ระนองจะขึ้นชื่อเรื่องฝน 8 แดด 4 ที่ท�ำให้เมืองนี้ชุ่มฉ�่ำตลอดทั้งปี
ทว่ากลับสามารถพลิกมาเป็นจุดขายด้านการท่องเทีย่ วด้วยภาพของสายหมอก
กลางผืนป่าทีส่ ามารถเห็นได้ตลอดทัง้ ปี พร้อมด้วยภูเขาหญ้าทีเ่ ปลีย่ นสีไปตลอด
ทั้งปี มาระนองแล้วหากไม่ได้นอนแช่น�้ำแร่ธรรมชาติถือว่ามาไม่ถึง เช่นเดียว
กับการเช็กอินนอนในฟาร์มสเตย์ที่บ้านไร่ไออรุณ และข้ามเรือไปยังมัลดีฟ
เมืองไทยที่เกาะพยาม
• นราธิวาส เที่ยวไทยให้สุดแล้วหยุดที่ปลายด้ามขวานกับจังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งชาชักและโรตี ไม่เพียงเท่านัน้ นราธิวาสยังมีความสมบูรณ์ของผืนป่า
ฮาลา-บาลา จุดชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ประวัติศาสตร์แห่งวังยะหริ่ง และ
โฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชุมชนมุสลิมที่บ้านภูเขาทอง
• ชัยนาท ชัยนาทไม่ได้มีแต่สวนนกหรือเทศกาลหุ่นฟางนก แต่ชัยนาทยังมี
เส้นทางไหว้พระที่แต่ละวัดนั้นสวยและเก่าแก่ไม่แพ้กัน อาทิ วัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร วัดกรุณา วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่ศุข) วัดโพธิ์ศรี เป็นต้น
• ลพบุรี ในปีที่ผ่านมาแผ่นดินทองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้ได้รับ
การกล่าวถึงเป็นอย่างมากกับการเปิดตัวแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ทมี่ ากกว่าทุง่ ดอก
ทานตะวัน ฝูงลิง พระปรางค์สามยอด และวังนารายณ์ แน่นอนว่าเราก�ำลัง
เอ่ยถึงพระใหญ่ที่ประดิษฐานบนยอดเขาวงพระจันทร์ และงานกราฟิตี้เท่ๆ
จากกลุ่มลพบุลุยที่นักท่องเที่ยวสายถ่ายรูปห้ามพลาด
• ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้บานนี้ก�ำลังจะกลายเป็นอีกจุดหมายใหม่ที่ไม่ได้มีเพียง
วิถชี าวประมงพืน้ บ้านแห่งปากน�ำ้ ชุมพร แต่เมืองริมทะเลอ่าวไทยแห่งนีย้ งั มีจดุ
ด�ำน�้ำลึกชื่อดังระดับโลก พร้อมด้วยโฮมสเตย์ในหมู่บ้านม้าน�้ำ มาราธอนบน
ทรายและลุยทะเลข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ ที่จะขาดไม่ได้คือกลิ่นหอมของกาแฟ
โรบัสต้าอันเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับปักษ์ใต้
• บุ รี รั ม ย์ ภาพของเมืองปราสาทหินโบราณก�ำลั ง จะถู กซ้ อ นทั บด้ ว ยความ
ทันสมัยของเมืองแห่งการกีฬาและสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับโลก แต่ถึง
กระนั้นบุรีรัมย์ก็ยังโดดเด่นด้วยวิถีแห่งเส้นไหมที่แต่ละอ�ำเภอต่างก็มีลวดลาย
ที่ไม่ซ�้ำกัน

เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี

นอกจากความสุ ข ระหว่ า งทางที่ ร อให้
เก็บเกี่ยวแล้ว ตลอดปี 2561 นี้ นักท่อง
เที่ยวยังสามารถน�ำค่าใช้จ่ายจากการเที่ยว
เมืองรองทั้ง 55 จังหวัดมาใช้ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยเมืองรอง
ดังกล่าว ได้แก่
• ภาคเหนือ : เชียงราย พิษณุโลก ตาก
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ล�ำพูน
อุตรดิตถ์ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่
น่าน ก�ำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา
• ภาคอี ส าน : อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี
หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์
ยโสธร หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ
• ภาคกลาง : ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี
สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี
• ภาคตะวันออก : นครนายก สระแก้ว ตราด
จันทบุรี ปราจีนบุรี
• ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล
ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
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B est of the Month

: Marine Master

Honda Civic Red Edition
โดดเด่นสะกดทุกสายตา
นานแค่ไหนแล้วทีเ่ ราไม่ได้เห็นรถยนต์สแี ดงจากค่าย Honda
ที่น�ำเข้ามาจัดจ�ำหน่ายในไทย ดังนั้นเมื่อ Honda เปิดตัว Civic
Red Edition สีแรลลี่ (Rallye Red) ทุกสปอตไลต์ในวงการ
ยานยนต์จึงพร้อมใจกันจับจ้องมาที่ค่าย Honda ในทันที
เมื่อเอ่ยถึง Civic รุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่ 10
สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคือ การออกแบบตัวรถที่แตกต่างจาก
รุน่ FD และ FB ทีเ่ ปิดตัวมาก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชดั แต่ทสี่ ร้าง
ความโดดเด่นยิ่งกว่าคือภาพลักษณ์ทรงสปอร์ต พร้อมสะกด
ทุกสายตาด้วยสีแดง Rallye Red ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้
รถทรงสปอร์ตน่าขับขี่ยิ่งขึ้น โดยสีแดง Rallye Red ที่ว่าไม่ได้
หมายความแค่สีตัวถังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานที่
เพิ่มเติมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นระบบ Auto Door Lock by Speed
ที่ติดตั้งในทุกรุ่นย่อย ช่วยเพิ่มความพิเศษและเติมเต็มให้กับ
ใครที่อาจจะก�ำลังมองหาในรุ่นที่รองลงมา เพราะปกติระบบนี้
จะติดตั้งในรุ่นท็อปเท่านั้น
ส�ำหรับ Civic Red Edition นั้นมีขายบนตัวถังซีดาน 4
ประตู ท�ำตลาดทัง้ รุน่ ย่อยธรรมดาและรุน่ ท็อปอย่าง 1.5 Turbo
RS โดยอีกสิ่งที่เติมเต็มและท�ำให้ Civic Red Edition มีความ
สวยมากขึ้นคือ การสร้างคอนทราสต์ระหว่างห้องโดยสารกับ
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สีสันบนตัวถัง โดยเลือกใช้โทนสีด�ำในการตกแต่งห้องโดยสาร
เป็นหลัก อันเป็นอัตลักษณ์ของทรงสปอร์ตอย่างแท้จริง
ส่วนเครื่องยนต์มีให้เลือก 2 แบบตามรุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น
1.8EL 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 1,798 ซีซี ก�ำลังสูงสุด 141
แรงม้าที่ 6,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 174 นิวตันเมตรที่
4,300 รอบ/นาที อีกรุ่นคือ 1.5 Turbo RS ใช้เครื่องยนต์ 4
สูบ DOHC 16 วาล์ว 1,496 ซีซี เทอร์โบ ก�ำลังสูงสุด 173
แรงม้าที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตรที่
1,700-5,500 รอบ/นาที โดยทั้ง 2 รุ่นส่งก�ำลังสู่การขับเคลื่อน
ล้อหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT
ทั้งนี้เริ่มจากรุ่น 1.8EL ตั้งราคาเอาไว้ที่ 959,000 บาท
ส่วนรุ่น 1.5 Turbo RS อยู่ที่ 1.199 ล้านบาท
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Michael Kors Sofie

นาฬิกาสมาร์ทวอตช์ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและงานดีไซน์ให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน โดดเด่นด้วยตัวเรือนสี Rose Gold ขนาดหน้าจอ 1.19 นิ้ว
สามารถเก็บข้อมูลในความละเอียด 4 GB ด้วย Memory 52 MB แบตเตอรี่
ที่ใช้งานได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) พร้อมฟังก์ชันที่มี
ระบบการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นข้อความ อีเมล การโทรเข้า โทรออก และ
แอปพลิเคชันยอดนิยมต่างๆ เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Bluetooth รองรับทั้ง
Android OS 4.3 และ iOS 9.0+ มีให้เลือกทั้งสายหนังและสายเหล็ก

LG Signature
OLED W7T

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบนั นีอ้ ปุ กรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าไม่ได้
มาพร้อมฟังก์ชนั การใช้งานอีกต่อไป ทว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต้อง
มาพร้อมกับความสวยเฉกเช่นที่ LG ได้พัฒนาทีวีไร้กรอบ
ขึ้นมาโดยมีรุ่น W7T เป็นเทคโนโลยีทีวีไร้กรอบรุ่นล่าสุด
เปรียบได้กับวอลเปเปอร์และงานศิลปะชิ้นหนึ่งส�ำหรับ
ประดับบ้าน บางเฉียบเพียง 2.75 นิว้ ให้ความสมจริงด้วย
จอกว้าง 65 นิ้ว พร้อมระบบเสียง Dolby Atmos เสียง
เซอร์ราวด์รอบทิศทางผ่านล�ำโพงแบบ Moving Speaker
ที่สามารถเลื่อนขึ้นและลงได้อย่างอัตโนมัติ

Rebecca Lim’s Shoes

รองเท้ากับเหมือนกับล้อแม็กของรถยนต์ ยิง่ เบาหรือออกแบบมาเพือ่ การเคลือ่ นทีโ่ ดยเฉพาะ ยิง่ ช่วยลด
ภาระทีเ่ กิดขึน้ กับเท้าหรือระบบช่วงล่าง และท�ำให้คนเราและรถยนต์สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างสะดวกและ
คล่องตัว เช่นเดียวกับ Rebecca Lim รองเท้าสุขภาพทีผ่ ลิตจากวัสดุทมี่ นี ำ�้ หนักเบา แต่มคี วามทนทาน ช่วย
ลดและบรรเทาอาการบาดเจ็บทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเท้า มีให้เลือกหลากหลาย โดยแต่ละรุน่ จะออกแบบมาเฉพาะ
ส�ำหรับผูช้ าย ผูห้ ญิง เด็ก สตรีมคี รรภ์ หรือคนทีม่ ภี าวะเบาหวานทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเอาใจใส่เท้าเป็นพิเศษ
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“กรุงศรี ออโต้”
คว้าคอลเซ็นเตอร์
ยอดเยี่ยมจาก สคบ.
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้
น�ำโดย คุณไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสมเกียรติ ศิริรุ่ง
ธนะนันท์ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส สายงานบริหารสินเชือ่
และปฏิบัติการ ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณนิภาภัทร์
ศิริสิน ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการด้านการให้บริการลูกค้า ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
เข้ารับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ซึง่ มอบให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ คี วามเป็นเลิศในการมอบบริการให้กบั ลูกค้า
ผ่าน Call Center รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของกรุงศรี ออโต้ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ความใส่ใจใน
การมอบความพึงพอใจสูงสุด พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การแข่งขันกอล์ฟประจ�ำปี
Krungsri Auto Invitational Championship Golf

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันกอล์ฟประจ�ำปี Krungsri Auto Invitational Championship Golf ที่กรุงศรี ออโต้ จัดขึ้นติดต่อ
กันเป็นปีที่ 17 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์รถใหม่ ดีลเลอร์รถมือสอง ดีลเลอร์รถมอเตอร์ไซค์ตลอด
จนผู้ผลิต โดยที่ผ่านมามีนักกอล์ฟสนใจเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต�่ำกว่า 2,000 คน
ส�ำหรับการแข่งขัน Krungsri Auto Invitational Championship Golf ในปีนี้ จัดขึ้นที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณ
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธาน
เปิดงาน และนอกจากความสนุกสนานของการแข่งขันแล้ว ยังมีไฮไลต์พิเศษกับการจับฉลากรางวัลให้กับนักกอล์ฟผู้โชคดี ซึ่งมี
มูลค่ารวมมากกว่า 500,000 บาท
30

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

272/22-26 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

