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ประสบการณ์ใหม่กับกรุงศรี ออโต้

“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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Smart & Honesty
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจจ�ำหน่ายรถยนต์มอื สองเติบโต
ขึ้นอย่างมาก มีปัจจัยหลายอย่างที่ท�ำให้วงการธุรกิจนี้มีความ
ก้าวหน้าเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันผมก็
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ฉับไว เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
มือสองที่ตอบโจทย์ชีวิตของตนเอง
Smart ค� ำ นี้ ต ้ อ งยกให้ กั บ ผู ้ เ ลื อ กซื้ อ รถยนต์ มื อ สองที่ มี
การพิจารณารอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งความคุ้มค่าด้าน
งบประมาณกับคุณภาพสินค้า การศึกษาสภาพเครือ่ งยนต์กลไก
รวมถึงชื่อเสียงของดีลเลอร์ เป็นต้น
ส่วน Honesty ค�ำนี้ต้องยกให้กับบรรดาดีลเลอร์รถมือสอง
เพราะหลายท่านที่ผมรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการขาย
รถเพียง 1-2 คัน อาศัยใช้ “ความรู้” ในการคัดเลือกรถและ
“ความซื่อสัตย์” ในการให้บริการ จนกิจการเติบโตและขยาย
ไปหลายสาขาก็มี
นอกจากนั้นดีลเลอร์รถมือสองรุ่นใหม่ในยุคนี้ยังพัฒนา

การขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้ช่วยให้วงการจ�ำหน่ายรถ
มือสองมีความทันสมัย ก้าวหน้า บริการได้ฉับไว ซึ่งสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของ Smart Customer
กรุงศรี ออโต้ ในฐานะฟันเฟืองหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับการเติบโตของธุรกิจจ�ำหน่ายรถมือสอง ได้ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างสมาร์ทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
เปิดเว็บไซต์ www.krungsrimarket.com เป็นตลาดกลางให้
ดีลเลอร์มาใช้พื้นที่บนโลกไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
หรือการเป็นผู้น�ำในตลาดออกโปรแกรมขยายเวลารับประกัน
อะไหล่เทียบเท่ารถป้ายแดง (Extended Warranty) ซึ่งสร้าง
ความพึงพอใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น
ในฐานะผู้น�ำสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ จะไม่หยุดยั้ง
การพัฒนาในการเป็น Smart Auto Finance เพื่อรองรับความ
ต้องการของ Smart Customer พร้อมกันนั้นจะเป็นเพื่อนคู่คิด
และสนับสนุนดีลเลอร์ด้วยความมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจภายใต้การ
ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
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“สร้าง ซ่อม เสริม”

หลังจากเริ่มโครงการสร้าง-ซ่อม-เสริม ห้องสมุดกรุงศรี
ออโต้ ปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเสลา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา ทางกรุงศรี ออโต้ ก็เดินหน้าสานต่อ
ส่งต่อความรักสู่การเรียนรู้
โครงการเพื่ อ มอบโอกาสและพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก
ผ่าน “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้” นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสิงหาคม ทางกรุงศรี ออโต้ ได้จดั กิจกรรม ณ ห้องสมุดกรุงศรี
ออโต้ เพิม่ ขึน้ อีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัด
ปลักชะเมา จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านคลองตามั่น จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียน
บ้านนาอ่าง จังหวัดอุดรธานี งานนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากทัง้ อาสาสมัครกรุงศรี ออโต้
และดีลเลอร์ในพื้นที่อย่างเต็มที่ ทั้งตอกตะปู ทั้งทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ สันทนาการ
เรียกว่าเสียเหงือ่ ไม่วา่ แต่ขอให้เด็กๆ ได้มหี อ้ งสมุดและรอยยิม้ ก็ถอื ว่าเป็นความสุขใจ
กันถ้วนหน้าแล้ว

คุณภูมินันท์ วัฒนเวช
เอสซีซี มอเตอร์ จังหวัดสระแก้ว

“เป็ น ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ ม าร่ ว มกิ จ กรรมมอบ
ห้องสมุดกับกรุงศรี ออโต้ รู้สึกประทับใจกับ
การท�ำงานของกรุงศรี ออโต้ ที่เตรียมพร้อม
มีการท�ำการบ้าน รับฟังความเห็นจากคณะครู
ในโรงเรียนก่อน ท�ำให้มกี ารเตรียมวัสดุอปุ กรณ์
ที่เข้าไปเติมเต็มตรงตามความต้องการ ดิฉัน
เองมีลูกสองคนอยู่ในวัยเรียน อยู่ ป.2 หนึ่งคนและอนุบาล 2 อีก
หนึ่งคน คือเป็นวัยไล่เลี่ยกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่เราไปส่งมอบ คุณจันทราพร สาระคุณ
ห้องสมุด รู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ มีห้องสมุด มีหนังสือคุณภาพที่คัด เจ เอส ฮอนด้า จังหวัดนครสวรรค์
“โรงเรียนวิชาวดีเป็นโรงเรียนทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจาก
สรรมา เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ในชนบท แต่มีการพัฒนา
ตัวเมืองนครสวรรค์เลย แต่น้อยคนมากจะรู้จัก
และเชื่อว่ายังมีโอกาสพัฒนาอีกมาก”
ซึง่ การให้หอ้ งสมุดแก่โรงเรียนถือว่าเป็นโครงการ
คุณสิงหราช บัวราษฎร์
ที่ดีมาก เพราะการให้หนังสือเท่ากับเป็นการให้
ความรู้แก่เด็กๆ โดยตรง ให้ความรู้เท่ากับให้
เต็นท์ขวัญทิชา จังหวัดสระแก้ว
“ครั้ ง นี้ ผ มไปร่ ว มกิ จ กรรมซี เ อสอาร์ กั บ โอกาส ซึ่งทาง เจ เอส ฮอนด้า เองก็สนับสนุน
กรุงศรี ออโต้ เป็นครั้งแรก ผมชอบนะเพราะ กิจกรรมดีๆ แบบนีม้ าตลอด ตัวพีเ่ องก็ไม่เคยรูจ้ กั โรงเรียนนีม้ าก่อน
ว่าท�ำแบบครบวงจร คือมีทั้งห้องสมุด หนังสือ กระทั่งได้ไปสร้างห้องสมุดมอบให้โรงเรียนนี้กับทางกรุงศรี ออโต้
คอมพิวเตอร์ ผมเห็นแล้วยังน่าเข้าไปนั่งเลย กลับมาแล้วก็เลยอยากจะไปช่วยอีก ก็เลยชวนน้องๆ ที่บริษัทกลับ
ผมว่ามีประโยชน์มากในการไปให้กับโรงเรียน ไปช่วยครูอีกเรื่อยๆ เช่น ปลูกต้นไม้บ้าง ท�ำน�้ำว่านหางจระเข้ไป
ทีข่ าดแคลนจริงๆ ผมชอบไปท�ำบุญกับโรงเรียน ให้เด็กๆ ขายเป็นรายได้เสริมบ้าง เด็กๆ ที่นี่แม้จะมีชีวิตที่ค่อนข้าง
ล�ำบาก แต่ก็เป็นเด็กน่ารัก และคุณครูก็สอนดีมาก”
หรือชุมชนที่ทุรกันดาร ถ้ามีอีกก็ชวนผมด้วยนะครับ”
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คุณวีรวงศ์ วัฒนเวช

ทีจี ออโต้ ในเครือสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ จังหวัดสระแก้ว

“โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีด่ เี พราะกรุงศรี ออโต้ ไม่ได้มอบแต่ทนุ หรือหนังสือ
แต่มกี ารจัดสร้างห้องสมุดด้วย ซึง่ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กทัง้ โรงเรียน รุน่
นี้จบออกไป รุ่นใหม่ก็ยังได้ใช้ประโยชน์ ผมเห็นแววตาเด็กๆ แล้วสัมผัสได้ว่า
เด็กๆ มีความสุข การหยิบยื่นโอกาสเป็นสิ่งส�ำคัญ การได้อ่านหนังสือดีๆ อาจ
ปลดล็อกความคิดภายในของเด็กคนหนึง่ เลยก็ได้ เหมือนผมทีเ่ คยปลดล็อกความ
คิดตัวเองเพียงเพราะครัง้ หนึง่ ได้ตดิ ตามดูเฟซบุก๊ ไลฟ์ของวาทยกรระดับโลกท่าน
หนึ่งและได้เปลี่ยนมุมมองการท�ำธุรกิจของผมไปโดยสิ้นเชิง”

คุณวรินทร ตังคะประเสริฐ ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
“ชอบท�ำกิจกรรมการกุศลให้กับโรงพยาบาล โรงเรียนให้เด็กๆ แบบนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ถ้าช่วย
จังหวัดได้ ตอบแทนสังคมได้ก็จะท�ำ ส�ำหรับการสร้างห้องสมุดนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะ เป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกรุ่นสามารถใช้
งานได้ รุ่นพี่จบไป รุ่นน้องก็ยังใช้ได้ ส�ำหรับพี่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้กับกรุงศรี ออโต้ ไปถึง
ตกใจมากที่เห็นอาสาสมัครมาช่วยกันเยอะขนาดนี้ ทางเราก็เตรียมพวกกาแฟ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขนมไปแจกทั้งเด็ก
ทั้งอาสาสมัคร นอกจากนี้ก็ร่วมให้ทุนการศึกษากับน้องๆ อีก 10 ทุน ในส่วนของห้องสมุดนี่ทางกรุงศรี ออโต้ เขา
ท�ำดีมาก นอกจากเด็กๆ แล้ว ชาวบ้านที่นั่นก็สามารถเข้าไปใช้ได้ด้วย”
คุณพงศ์ศักดิ์ สันติประภากร

คุณสรโชติ ตั้งโชติสกุล

พงศ์ศักดิ์ คาร์เซ็นเตอร์ จังหวัดนครสวรรค์

สมโภชน์ คาร์เซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี

“ผมเป็นคนนครสวรรค์ แต่กลับไม่เคยไปโรงเรียน
วิชาวดีเลย และไม่เคยรูจ้ กั โรงเรียนนีม้ าก่อน จนกระทัง่ ได้
ไปร่วมงานกับทางกรุงศรี ออโต้ อันที่จริงจากตัวโรงเรียน
ที่อยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ เด็กๆ สามารถเข้าไป
เรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ในเมืองได้ไม่ยาก แต่ผู้ปกครองเลือกที่จะให้ลูก
เรียนโรงเรียนวิชาวดี ซึ่งมีเด็กเพียง 30-40 คน แปลว่าครอบครัวของ
น้องๆ ขาดก�ำลังทรัพย์จริงๆ ผมจึงรู้สึกยินดีมากที่ทางกรุงศรี ออโต้
ชวนมาร่วมมอบโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ และจากนี้ไปก็คงไปสนับสนุน
ช่วยเหลือเด็กๆ กันอีกเรื่อยๆ แน่นอน”

“งานบุญ งานกุศลกับทางกรุงศรี ออโต้ นี่
ผมไม่เคยพลาดทีจ่ ะเข้าร่วม อย่างครัง้ ก่อน
ก็เคยไปร่วมกันสร้างกุฎิพระสงฆ์ที่วัดป่า
รวมธรรม จังหวัดอุดรธานีนี่แหละ ครั้งนี้
ก็ไปร่วมทาสี ท�ำห้องสมุดให้ทางโรงเรียนก็ดีนะ ทั้งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ชาวบ้าน เขามีความสามัคคีกนั มาก ให้การต้อนรับขับสู้
เป็นอย่างดี แถมท�ำโจ๊กและข้าวหลามมาต้อนรับซึ่งอร่อยมาก
อีกทั้งเด็กๆ ก็น่ารักมาก”

คุณประโยชน์ อภิรมย์รักษ์ ปกรณ์นาทวียานยนต์ และจะนะซูซูกิ จังหวัดสงขลา
“รู้สึกโชคดีมากที่ได้ไปร่วมสร้าง ซ่อม เสริม กับทางกรุงศรี ออโต้ ในครั้งนี้ ผมเป็นดีลเลอร์ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็เลย
ได้มโี อกาสไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ ในโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึง่ นอกจากมอบ
ทุนการศึกษาแล้วก็ยังมีอาสาสมัครมาจัดกิจกรรมสันทนาการ พัฒนาภูมิทัศน์ และทาสีรั้วโรงเรียนด้วย ความประทับใจ
ของโครงการนี้ส�ำหรับผมแล้วไม่ได้อยู่ที่การให้ทุนการศึกษาหรือสร้างห้องสมุดให้อย่างเดียว เพราะหลายโครงการมา
สร้างแล้วจบ แต่กรุงศรี ออโต้ เขามีการติดตาม ไม่ได้มกี ารสร้างใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เขายังกลับมาซ่อมและเสริมให้ตวั
ห้องสมุดสามารถใช้งานได้อยู่ตลอด เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและได้ประโยชน์จริงๆ ซึ่งพอคนให้มาบ่อยๆ ก็เหมือน
เป็นการกระตุ้นให้คนรับเขาดูแลรักษาได้อีกทาง ทีนี้เด็กๆ ก็จะได้มีห้องสมุดดีๆ ใช้อยู่ตลอด”
คุณโกเมศ กันตจารนิติ นิติยนต์มอเตอร์เซลล์ จังหวัดสระแก้ว
“วันนัน้ ผมไปช่วยทาสี ปลูกต้นไม้ ผมว่าการให้แบบนีเ้ ป็นการให้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือโรงเรียน
และเด็กๆ ได้มหี อ้ งสมุดใช้งาน ทางอ้อมคือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รจู้ กั การให้ การแบ่งปันให้ผอู้ นื่ ซึง่ ตอนนี้
อาจจะยังไม่เห็นผล เด็กๆ อาจจะยังไม่รู้ว่าท�ำไมผู้ใหญ่ถึงต้องมา เขาอาจรู้แค่ว่ามีห้องสมุด มีอาหาร มีขนม
มาแจก แต่พอเขาโตขึ้น ค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไป เชื่อสิว่าเมื่อเขามีโอกาส เขาก็จะกลายเป็นผู้ให้เอง
โดยอัตโนมัติ อีกอย่างการให้ท�ำให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในสังคม ยังมีคนที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือพวกเขาอยู่รอบตัว”
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Dealer Society

คุณสมยง สิมณี

คุณสราวุธ เหล่าอยู่คง
แม้จะเป็นฤดูมรสุม แต่กรุงศรี ออโต้ สาขาอุบลราชธานี ก็ไม่
ย่อท้อ ออกเดินสายเยีย่ มดีลเลอร์อย่างพร้อมหน้า เริม่ จาก คุณก้อยขริบพร เศรษฐปิยานนท์ แห่งโชว์รมู ฮอนด้า อุบลพันธุท์ อง ต่อด้วย
คุณตั้ม-สราวุธ เหล่าอยู่คง ผู้บริหาร บจก. มิตซูไทยยนต์ และ
ปิดท้ายที่ สมยงคาร์เซ็นเตอร์ ศูนย์จ�ำหน่ายรถยนต์มือสองเจ้าใหญ่
โดยมีบิ๊กบอส คุณสมยง สิมณี หรือ เฮียหน่อย ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทีมกรุงศรี ออโต้ สาขา
สระบุรี เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณ
เกรียงศักดิ์ ชาญคณิต ผู้บริหาร บริษัท สระบุรีฮอนด้า
คาร์ส์ จ�ำกัด @ พร้อมฝากค�ำอวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรง
กิจการรุ่งเรือง เฮงๆ รวยๆ ยิ่งขึ้นไป

โชว์รมู เอ็มจี เปิดโชว์รมู แห่งใหม่เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายนทีผ่ า่ น
มา ฤกษ์งามยามดีอย่างนี้ ทีมกรุงศรี ออโต้ สาขาอุบลราชธานี
ก็ไม่ลืมหอบดอกไม้เข้าไปแสดงความยินดีกับ คุณอิ๋ง-ศิริลักษณ์
เชียวสกุล แห่ง บจก. เอ็มจี เอ็มทู มอเตอร์สปอร์ต @ ขอให้
สาขาใหม่ยอดขายถล่มทลายเลยค่ะ
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กรุงศรี ออโต้ สาขาสระบุรี ยังคงส่งต่อความยินดีสู่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการน�ำทัพทีมสินเชื่อบุก โตโยต้านารายณ์แกรนด์
จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงความยินดีในงานวางศิลาฤกษ์โชว์รูมใหม่
ของโตโยต้านารายณ์แกรนด์ บริหารงานโดย กลุม่ โตโยต้า อุดมชัย
ลพบุรี ซึ่งเป็นผู้คร�่ำหวอดในแวดวงรถยนต์มานาน

กรุงศรี ออโต้ สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติ Best of the Best President’s Award แด่ คุณเจ-สุรศักดิ์
เหล่าสายเชื้อ แห่งโชว์รูม โตโยต้าดีเยี่ยม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
ในวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Krungsri Auto Magazine

กรุงศรี มอเตอร์ไซค์ สาขาศรีสะเกษ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ เฮียแดง-คุณสุวัฒน์
ชัยสันติตระกูล เจ้าของ พรประเสริฐมอเตอร์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ยหี่ อ้ Yamaha/
GPX/Stallion ซึ่งได้เปิดสาขาใหม่ที่มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่กว่าเดิม ณ พีเอส มดแดง
มอเตอร์ สาขาศรีสะเกษ @ งานนี้ทางทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ขอให้ยอดขายปัง พี่น้อง
ชาวกรุงศรี ออโต้ พร้อมให้บริการเฮียแดงอย่างเต็มร้อย
แม้ ฝ นจะตกก็ ไ ม่ ใ ช่ ป ั ญ หาส� ำ หรั บ
ฟุตบอลนัดกระชับมิตรที่ทางกรุงศรี ยูสด์
คาร์ ร่วมกับสมาคมผูป้ ระกอบการรถยนต์
ใช้แล้วในภาคอีสานจัดขึน้ ณ สนามราชันย์
อคาเดมี่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา
@ แมทช์นี้การันตีความสนุกด้วยบรรดา
นักเตะกิตติมศักดิ์ระดับผู้จัดการและเจ้า
ของดีลเลอร์รายใหญ่ที่ให้เกียรติเข้าร่วม
ฟาดแข้งนัดพิเศษนี้
กรุงศรี ออโต้ โดยกรุงศรี ยูสด์ คาร์ ร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
จัดงาน Olympic Day ในวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยใน
งานได้จัดให้มีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ซึ่งเป็นงานเดิน-วิ่งครั้งใหญ่ที่มี
ผู้เข้าร่วมจากในประเทศและต่างประเทศกว่า 50,000 คน

ว่ากันว่างานด้านการกีฬานัน้ เป็นความสามารถทีท่ มี กรุงศรี ยูสด์ คาร์ ถนัดพอๆ กับการบวก ลบ คูณ หาร ล่าสุดได้จดั กิจกรรม ฟุตบอล
แชร์บอล แชร์ใจ เพื่อสานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในกรุงเทพฯ ณ สนามฟุตบอล Winning Seven ย่านตลิ่งชัน

นอกจากงานกีฬาแล้ว งานเพื่อสังคม เราก็ชวนกันไปท�ำ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมกรุงศรี
ยูสด์ คาร์ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว จัดงาน
Used Car Rally ครั้งที่ 2 บนเส้นทางกรุงเทพฯ - เขาใหญ่ ใน
งานมีสมาชิกผูป้ ระกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมกว่า 600 คน
@ นอกจากความสนุกสนานระหว่างทางแล้วก็ยงั มีการร่วมกัน
สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กฬี าแก่โรงเรียน 31 แห่งใน
พื้นที่อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ สาขานครปฐม เข้าร่วมแสดงความ
ยินดีกับ เฮียโรจน์-คุณชัยโรจน์ สิทธิเกรียงไกร ในการเปิดสาขาใหม่
เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ ณ ถนนราชวิถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ สาขาอุดรธานี เข้าร่วมอวยพร
วันเกิด คุณนิยม เทพบุปผา เจ้าของ หจก. นิยมการค้า อ�ำเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ สาขาชลบุรี
เข้าอวยพร ซ้อนัน-คุณนันทวัน เอกจิรตระกูล
ผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda และ
บอสใหญ่แห่ง บจก. ส. เกือ้ กูล มอเตอร์ สาขา
แยกบ้านสวน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
@ ขอให้ซ้ อนั นมีสุขภาพแข็งแรงและเป็น
คู่ค้ากับกรุงศรี ออโต้ ตลอดไป

คุณอุษา เตชะมนูญ

คุณบุญยศ บุญเกียรติเจริญ

ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณกฎ ทรงเจียระพานิช ในงานแกรนด์โอเพนนิ่ง Yamaha
Riders Club ของ บจก. ศิริชัยมอเตอร์เซลส์ จังหวัดลพบุรี
ซึ่งเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายรถบิ๊ก ไบค์ Yamaha, Triumph, KTM,
Benelli และ Ducati

คุณนิธิพล อารยานุมาศ

คุณนิพนธ์ นิติโยธิน

ช่วงนี้ทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ลงพื้นที่อย่างขยันขันแข็ง เริ่มจากการยกทีมไปเข้าร่วมอวยพรวันเกิด คุณนิธิพล อารยานุมาศ เจ้าของ
เอ็มซี ซุปเปอร์ไบค์ ผู้แทนจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda Bigbike ต่อด้วยเข้าร่วมอวยพรวันเกิด คุณบุญยศ บุญเกียรติเจริญ
ผู้บริหาร ยศเจริญฮอนด้า กิ่งแก้ว และ ยศเจริญ มอเตอร์ไบค์ ปิดท้ายที่งานวันเกิดของ คุณนิพนธ์ นิติโยธิน เจ้าของ กลุ่มบริษัทตลาด
นัดมอเตอร์ไซค์ จ�ำกัด และ บริษัท อรุณวรรณรัตน์ จ�ำกัด ก่อนจะหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอุษา เตชะมนูญ
เนื่องในโอกาสเปิดโชว์รูมใหม่ ร้านรชานนท์เจริญยนต์ สาขาถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

คุณกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้
ลีส และทีมกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณสมเกียรติ
อุดมทรัพย์ บิดาของ คุณจินตนา อุดมทรัพย์ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บจก. ไทย
ยามาฮ่ามอเตอร์
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ทีมงานกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ ร่วมงานสวดพระ
อภิธรรม คุณแม่ประสพสุข ฉัตรมงคลยิง่ แห่ง กลุม่
บริษัทแอล เค เอส มอเตอร์ จ�ำกัด และ บริษัท เค
พี เจ มอเตอร์ จ�ำกัด
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เพื่อตอกย�้ำความรุ่งเรืองของกิจการที่เปิดมากว่า 12 ปี ทาง บจก.
โตโยต้า พาวิลเลี่ยน (2005) น�ำโดย คุณสุเทพ เจนจิรวัฒนา จึงได้จัด
งานท�ำบุญประจ�ำปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ โชว์รูมส�ำนักงาน
ใหญ่ ต�ำบลทับมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง @ แน่นอนว่าทางทีมงาน
กรุงศรี ออโต้ ไม่พลาดในการเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วย

ผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ ร่วมแสดงความยินดีในงานวัน
คล้ายวันเกิด คุณณรงค์ ตั้งทรงเจริญ ประธานบริหาร
กลุ่ม บริษัท กัลปพฤกษ์ ฮอนด้าออโตโมบิล จ�ำกัด
@ ขอให้คุณณรงค์มีสุขภาพแข็งแรง คิดถึงยอดขายก็ให้
ยอดขายเข้ามาเยอะๆ นะคะ

ที ม งานกรุ ง ศรี มอเตอร์ ไ ซค์ น� ำ โดย
คุณกฤติยา ศรีสนิท กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ชวนผู้แทน
จ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ ภ าคใต้ ม าร่ ว มงาน
“ร่วมกันสร้างธนาคารอาหารทะเลให้โลมา”
งานนี้ น อกจากจะเป็ น การเสริ ม สร้ า งความ
สัมพันธ์ Dealer Meeting ในภาคใต้แล้วก็ยัง
มีการออกแรงซ่อมแซมและต่อเติมสะพานเพื่อ
ชุมชนการท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด อ�ำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะต่อด้วยกิจกรรม
งานเลี้ ย งภาคค�่ ำ ในสไตล์ Pirates of the
Caribbean ที่อบอุ่น เป็นกันเอง แบบฉบับ
ครอบครัวกรุงศรี ออโต้
ข้อเสนอแนะของลูกค้าคือหนึ่งในหัวใจที่ส�ำคัญสุดของการท�ำงาน โดยล่าสุดทีม
กรุงศรี ออโต้ สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าพบ คุณสุรพล ตังคะประเสริฐ หรือ เฮียพล
ประธานบริษัทในเครือเอสพีกรุ๊ป พร้อมด้วย คุณบิ๊ก-อรรถวัฒน์ ตังคะประเสริฐ
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ดีทสี่ ดุ คาร์แอนด์เซอร์วสิ เพือ่ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการของทีมงาน @ เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานและน�ำข้อแนะน�ำ
มาพัฒนาบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอน

กิจกรรมดีๆ จากครอบครัวกรุงศรี ออโต้ ยังไม่หมดเพียง
เท่านี้ โดยเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทีมงานกรุงศรี
มอเตอร์ไซค์ ได้ชวนดีลเลอร์หวั ใจสีเขียวทัง้ หลายมาร่วมกิจกรรม
Dealer Meeting ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกิจกรรม
“ผ้าขาวม้าเฟีย้ ว ผูกเสีย่ วชาวอีสาน” ร่วมใจปลูกป่า ณ อุทยาน
แห่งชาติน�้ำพอง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมงานเลี้ยงภาคค�่ำในธีม
ผ้าขาวม้าเฟี้ยว ผูกเสี่ยวชาวอีสาน ณ โรงแรมเจริญธานี อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น
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: ศรัณยู / สุกัญญา

“Smart Used Car”

มากกว่าคุณค่ารถมือสอง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลาดยานยนต์ในปัจจุบนั นีไ้ ม่ได้จำ� กัดอยูท่ รี่ ถป้ายแดงอีกต่อไป ความ
คุม้ ค่า คุม้ ราคาของรถประเภท “ยูสด์คาร์” หรือ “รถยนต์มอื สอง” ได้กลายมาเป็นอีกทางเลือก
ใหม่ที่เข้ามาสร้างความคึกคักให้ตลาด และท�ำให้ผู้ใช้รถมีตัวเลือกที่หลากหลายทั้งในเรื่อง
รุ่นรถ และราคา พร้อมทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่กับการปรับตัวเข้าสู่ Smart Used
Car ของบรรดาเต็นท์รถมือสองทั้งหลายที่ต่างก็แข่งกันยกระดับ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของค�ำ
ว่าเต็นท์รถเก่าให้เป็นโชว์รูมรถมือสองอันทันสมัย
ลืมไปได้เลยกับภาพของรถมือสองที่จอดขายตามบ้านหรือเต็นท์รถขนาดกลางที่มีแต่รถ
รุน่ เก่า เพราะโชว์รมู รถยนต์มอื สองในปัจจุบนั ต่างก็ครบครันด้วยแผนกซ่อมบ�ำรุง ประดับยนต์
พร้อมยกระดับบริการทั้งก่อนและหลังการขาย คัดสรรรุ่นรถที่ทันสมัย เรียกว่ารถใหม่ออก
รุ่นไหน รถมือสองก็มีรุ่นนั้นๆ ให้เลือกเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นผู้ประกอบการรถมือสองต่างก็
มีการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เสริมภาพลักษณ์ให้รถยนต์มือสองมีความน่าเชื่อถือ น่าขับขี่
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารถยนต์ใหม่ป้ายแดง ทว่าแตกต่างด้วยราคาที่ถูกกว่า และสามารถสร้าง
ความคุ้มค่า สร้างคุณค่าให้ผู้ใช้งานได้มากกว่าแค่ค�ำว่า “รถมือสอง”
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คุณวีรวงศ์ วัฒนเวช, สมชาย คาร์ เซ็นเตอร์

“ยกระดับโชว์รูมเพื่อสร้างแบรนด์
รถมือสองให้แข็งแกร่ง”

นี่คือหัวใจการขายรถมือสองของ คุณที-วีรวงศ์ วัฒนเวช
ผู ้ บ ริ ห ารรุ ่ น ที่ 2 ของสมชาย คาร์ เซ็ น เตอร์ อ� ำ เภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเข้ามาสืบทอดกิจการรถ
มือสองต่อจากคุณพ่อ สมชาย วัฒนเวช ผู้บุกเบิกกิจการรถ
มือสองแนวชายแดนด้วยการน�ำรถที่ตัวเองซื้อใช้มาจอดขาย
หน้าบ้าน จากนั้นจึงขยายเป็นเต็นท์รถ และกลายเป็นโชว์รูม
จ�ำหน่ายรถยนต์มือสองที่ครบเครื่องทั้งเรื่องคุณภาพรถ แผนก
ซ่อมบ�ำรุง และการบริการหลังการขายที่ได้รับเสียงชื่นชมมา
โดยตลอด
“จุดพลิกผันของสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์คอื ช่วงฟองสบูแ่ ตก พอไฟแนนซ์ลม้ เต็นท์รถ
ใหญ่ๆ ก็ลม้ ตามกันไปด้วย แต่สำ� หรับเราเหตุการณ์นกี้ ลายเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้สามารถ
ขยายกิจการให้ใหญ่ขนึ้ เพราะลูกค้าต่างก็เอารถมาขายให้กบั เราในราคาทีถ่ กู มาก เรา
จึงสามารถเลือกรถดีในราคาถูกมาขายได้ ซึง่ นัน่ เป็นจุดเปลีย่ นแรก ส่วนจุดเปลีย่ นต่อ
มาคือเมื่อเรามีของดี มีรถดีๆ อยู่ เราก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า การ
ใช้รถมือสองไม่ได้หมายถึงการย้อมแมว แต่หมายถึงความฉลาดเลือก ฉลาดใช้ เป็น
คนใช้เงินเป็น สมัยก่อนพอบอกว่าขายรถมือสองจะไม่มีใครอยากคบเพราะกลัวโดน
หลอก แต่นกี่ ลับเป็นแรงผลักดันทีส่ ำ� คัญของผมในการปรับปรุงคุณภาพของรถมือสอง
ปรับปรุงการขาย ยกคุณภาพเต็นท์รถให้ทัดเทียมกับโชว์รูมรถป้ายแดง หลักการของ
ผมง่ายมาก ผมคิดจากตัวเองว่าถ้าซื้อรถเรากลัวอะไร ค�ำตอบคือกลัวโดนหลอก นั่น
แหละคือสิ่งที่เราต้องท�ำให้ลูกค้า คือไม่หลอกลวง”
คุณทีย�้ำถึงความมุ่งมั่นที่ท�ำให้สมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ในเจเนอเรชั่นที่ 2 พัฒนามา
เป็นโชว์รมู รถมือสองทีท่ นั สมัย รถทุกคันการันตีวา่ ไม่จมน�ำ้ หรือประสบอุบตั เิ หตุมาก่อน
มีการเช็กสภาพ เช็กช่วงล่าง ก่อนจะน�ำไปทดสอบด้วยการวิ่งจริง แล้วจึงน�ำมาขาย
“เมื่อก่อนเต็นท์รถมือสองต้องจอดรถตากแดดติดถนน แต่ส�ำหรับผมรถทุกคัน
ต้องอยู่ในโชว์รูมมีหลังคาคลุมอย่างดี คนที่ซื้อรถมือสองเขาไม่ได้ต้องการรถเก่าหรือ
รถตกรุ่น หรือรถที่ตากแดดจนสึกหรอ คนใช้รถมือสองยังคงต้องการรถรุ่นใหม่ รถ
สภาพดีเทียบเท่ามือหนึ่ง แต่ราคาต้องถูกกว่า 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนี่คือเทรนด์
ของลูกค้าที่เราต้องจับให้ได้ เมื่อเรารู้เทรนด์ลูกค้า คราวนี้เราก็จะสามารถท�ำตลาดได้
ง่ายขึน้ เช่นทีโ่ ชว์รมู ผม รถมือหนึง่ รุน่ ไหนอยูใ่ นกระแส ทีส่ มชาย คาร์ เซ็นเตอร์มหี มด
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รถราคาเป็นล้านก็ยังเคยเอามาขาย
คือเรารู้ว่ามีลูกค้าต้องการ หรืออย่าง
ช่วงฤดูผลไม้ออกก็เน้นรถกระบะตอน
เดียวใส่คอกมาเรียบร้อย ใส่โช้กใหญ่
เปลีย่ นยาง เสริมแหนบ แจ้งกรมขนส่ง
ทางบกให้เรียบร้อย ซึง่ แม้จะก�ำไรน้อย
แต่ก็ท�ำให้ยอดกระบะตอนเดียวขาย
ออกแบบจอดไม่ตดิ เต็นท์ ส่วนปลายปี
ก็เปลีย่ นเป็นรถส�ำหรับเข็นข้าวและรถ
เก๋งส�ำหรับพนักงานที่ได้โบนัส เรื่อง
การเข้าใจเทรนด์ของลูกค้าจึงส�ำคัญ
สุดในการท�ำการตลาดรถยนต์มอื สอง”
นอกจากการจั บ กระแสความ
ต้องการของผู้ใช้รถแล้ว อีกสิ่งที่คุณที
ให้ความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าคือการ
สร้ า งแบรนด์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ
เชือ่ มัน่ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำโลโก้ ท�ำงาน
CSR ช่วยเหลือจังหวัดและท้องถิ่น
“การสร้างแบรนด์เป็นการย้อนมา
มองที่เรื่องคุณภาพของสินค้า กฎของ
การสร้างแบรนด์คือห้ามเสียชื่ออย่าง
เด็ดขาด ลูกค้าเขาติดสติกเกอร์สมชาย
คาร์ เซ็นเตอร์ มีเบอร์สมชายฯ อยู่
ที่รถ ถ้ารถไม่ดีเขาจะอยากติดไหม
ตรงกันข้ามถ้ารถเราดี เขาก็จะภูมิใจ
และบอกต่อ”
ส� ำ หรั บ ในเรื่ อ งความภู มิ ใ จนี้ คุ ณ
ทียังเสริมด้วยว่าส�ำหรับตัวคุณทีเอง
รวมทัง้ ลูกค้าอีกหลายคน ค�ำว่า “รถมือ
สอง” มีคา่ มากกว่าแค่คำ� ว่ายานพาหนะ
“รถมื อ สองเป็ น รถที่ มี คุ ณ ค่ า
ส�ำหรับหลายๆ คน ลูกค้าผมคนหนึ่ง
เคยขายทองมาซื้อรถ จากนั้นเขาก็ใช้
รถคันนั้นท�ำกินจนปัจจุบันเขามีรถมือ
หนึ่งใช้ มีบ้าน แต่ก็ยังเก็บรถมือสอง
คันนั้นไว้ เพราะเป็นรถที่ท�ำให้เขามี
ทุกวันนี้ ส�ำหรับตัวผมเองรถคันแรกใน
ชีวิตก็เป็นรถมือสอง ดังนั้นผมจึงรู้ว่า
รถมือสองทุกคันมีคุณค่าส�ำหรับลูกค้า
ทุกคนมากแค่ไหน เราในฐานะคนขาย
จึงต้องไม่ท�ำให้เขาผิดหวัง”
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คุณภูมินันท์ วัฒนเวช, เอสซีซี มอเตอร์ สระแก้ว

“บุกตลาดออนไลน์สร้างเทรนด์รถมือสองยุค 4.0”

นอกจากเรือ่ งคุณภาพของรถมือสองและการพัฒนาโชว์รมู ให้ทนั สมัยแล้ว การท�ำ
ตลาดออนไลน์กเ็ ป็นอีกกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญในการปรับภาพลักษณ์ของรถมือสอง เช่นเดียว
กับการปรับโมเดลการตลาดเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุค 4.0 ของเอสซีซี มอเตอร์
สระแก้ว ในเครือสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งโลกออนไลน์นี่เองคือ ค�ำตอบที่ชัดเจนที่
ท�ำให้ยอดขายรถมือสองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
“นิวเข้าช่วยงานที่บ้านพร้อมกับการขยายสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ไปที่สาขาในตัว
เมืองสระแก้วและนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่ปราจีนบุรี โดยใช้ชื่อ เอสซีซี มอเตอร์
สระแก้ว ซึ่งนอกจากคุณภาพรถอันเป็นจุดแข็งของสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์แล้ว นิว
ยังเน้นการท�ำตลาดออนไลน์ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเฟซบุ๊ก ไลน์ ช่องทางการขายใน
เว็บไซต์ต่างๆ อย่างลูกค้าจากกรุงเทพฯ ก็เคยตามมาซื้อรถของเราจากการหาข้อมูล
ในเว็บไซต์ Krungsrimarket.com ของกรุงศรี ออโต้ มาเจอกันปุ๊บ ทางกรุงศรี ออโต้
ก็อนุมตั พิ ร้อมรับรถในวันเดียวเลย ครัง้ หนึง่ เคยมีลกู ค้าจากสุราษฎร์ธานีหอบเงินสด
ขึ้นเครื่องบินมาซื้อรถของเรา เราก็ขับไปส่งให้ที่สนามบินดอนเมืองเลย ซึ่งลูกค้า
ต่างจังหวัดเหล่านี้ก็รู้จักเรามาจากสื่อออนไลน์ทั้งนั้น”
คุณนิว-ภูมนิ นั ท์ วัฒนเวช ผูบ้ ริหารเอสซีซี มอเตอร์ สระแก้ว ขยายให้เห็นความ
ส�ำคัญของตลาดออนไลน์ ซึ่งคุณนิวได้เซตระบบให้โชว์รูมรถมือสองทั้งสามแห่งของ
สมชาย คาร์ เซ็นเตอร์มีทีมออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่ออัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของโชว์รูมและตอบค�ำถามลูกค้าอย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีการออกโปรโมชั่นและส่ง
ตรงถึงลูกค้าทางไลน์แอด ตัดต่อวิดีโอให้ความรู้เรื่องการใช้รถแล้วอัปขึ้นบนช่องยูทูบ
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ของสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ และที่จะขาดไม่ได้คือการไลฟ์สด
ในเฟซบุก๊ เพือ่ สร้าง Brand Awareness ให้ลกู ค้าคิดถึงอยูเ่ สมอ
“เราต้องรู้จักไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราให้ได้ก่อน เราถึงจะ
เข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าต่างจังหวัดนี่สปอตวิทยุ
ส�ำคัญสุด โฆษณาบนรถแห่ยังคงขาดไม่ได้ และแม้ลูกค้าต่าง
จังหวัดจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่มากเท่ากรุงเทพฯ แต่เราก็ต้อง
เริ่มท�ำโฆษณาออนไลน์ควบคู่กันไปกับโฆษณาแบบเดิม เพื่อ
เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างวันหวยออกจะเป็นวันที่คึกคักที่สุด
เราก็ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์เล่นเกม มีเกมใบ้ค�ำบ้าง เกมวัด
ดวงบ้าง ไม่ถูกหวยไม่เป็นไร เล่นเกมชนะมารับรางวัลจากเรา
คือแม้จะเป็นแค่รางวัลเล็กๆ น้อยๆ แม้ยอดขายรถจะไม่ได้ขึ้น
แต่เราอยากให้ลูกค้าใหม่ได้รู้จักเรา ส่วนลูกค้าเก่าก็ยังไม่ลืม”
ไม่เพียงบุกตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัว แต่คุณนิวยังคิด
แคมเปญ ออกโปรโมชั่นประจ�ำเดือน ประจ�ำสัปดาห์มาสร้าง
ความตื่นเต้นให้ลูกค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเคลียแรนซ์เซล
ปลายปี หรือแคมเปญซื้อรถลุ้นชิงทองเป็นของขวัญปีใหม่
“ในการท� ำ งานรุ ่ น คุ ณ พ่ อ จะไม่ มี เ รื่ อ งโปรโมชั่ น ไม่ มี
แผนการตลาด เน้นคัดสรรรถดี เซอร์วิสเต็มร้อย พอมารุ่น
นิวก็ยังยึดตรงนั้นอยู่ แต่เพิ่มเรื่องการตลาดใหม่ๆ และใช้โลก
โซเชียลให้เป็นประโยชน์มากยิง่ ขึน้ ให้ลกู ค้าเชือ่ มัน่ ว่าโชว์รมู นี้
มีตวั ตนจริง ขายรถออกไปจริง มีการเคลือ่ นไหว มีฟดี แบ็กจาก
ลูกค้าที่ใช้จริงขึ้นมาให้เห็น ข้อดีอีกอย่างของโลกออนไลน์คือ
เรื่องการสร้างพันธมิตร เรามีพันธมิตรเป็นสมาคมผู้ประกอบ
การรถยนต์ใช้แล้ว มีสมาชิกกว่าสามร้อยคนทั่วประเทศ มี
กรุ๊ปไลน์อัปเดตข้อมูลกันตลอด ทีนี้เราก็เลยสร้างพันธมิตรใน
การให้บริการลูกค้าของเรา ถ้ารถคุณไปเสียตรงไหนโทรหาเรา
เราจะให้สมาชิกยูสด์คาร์ทกี่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศไปดูแลให้ทนั ที
ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าขับรถมือสองจะโดดเดีย่ ว ไม่มใี ครคอย
ดูแลเหมือนรถใหม่ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องกังวล แม้รถ
จะไปเสียกลางทางไกลแค่ไหน เรือ่ งค่าใช้จา่ ยเรารับผิดชอบเอง
อย่างที่ทางสมชาย คาร์ เซ็นเตอร์ทุกสาขายึดมาตลอด คือคุณ
มีหน้าที่ขับ เรามีหน้าที่บ�ำรุงรักษา เรามีรถสไลด์ มีพันธมิตร
เพียงแชร์โลเคชั่นมา เราก็ไปช่วยเหลือได้ในทันที ซึ่งนี่คือข้อดี
ของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยการขายได้มาก”
อีกทฤษฎีการตลาดในแบบฉบับคุณนิวที่น่าสนใจคือ “การ
รู้จักลูกค้าให้ได้ใน 1 นาที”
“เสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินเข้ามาซื้อรถมือสองคือมีรถ
หลายแบรนด์ให้ได้เลือก ถ้าเป็นรถมือหนึ่ง ลูกค้าเลือกเข้า
โชว์รูมแบรนด์ไหนแปลว่าเขามีรุ่นรถอยู่ในใจ แต่ส�ำหรับรถ
มือสองลูกค้าอาจเลือกมาในใจบ้าง แต่พอเข้ามากลับได้อีก
รุ่นออกไป ซึ่งหน้าที่ของเซลส์คือต้องท�ำความรู้จักลูกค้าให้ได้
เพื่อที่จะแมตช์รถที่เรามีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด”

คุณชุติมณฑ์น คณะรัฐ, กรุงไทย ออโต้ลีส ยูสคาร์

“เปลีย
่ นการตลาดให้ทน
ั สมัยพร้อมปรับ
กลยุทธ์ฉับไวมัดใจลูกค้า”

คุณแนน-ชุติมณฑ์น คณะรัฐ เป็นอีกคนที่หลงเสน่ห์
ของรถมือสอง สาวเก่งผู้นี้ใช้สมอง สองมือ และใช้เวลาเพียง
5 ปีในการบุกเบิกธุรกิจรถยนต์มือสองจนได้รับการยอมรับ
จากลูกค้า จากรถคันแรกที่ลงมือตรวจเช็กด้วยตัวเอง ควัก
กระเป๋าซื้อด้วยเงินสด ลงประกาศขาย ทุนต่อทุนมาซื้อคัน
ที่ 2 คันที่ 3 แบบไม่มีหน้าร้าน มาถึงวันนี้คุณแนนสามารถ
ท�ำให้กรุงไทย ออโต้ลีส ยูสคาร์ มีสาขาถึง 3 สาขา คือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต สาขานิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ และหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมรถหน้าเต็นท์
กว่า 200 คัน
“คนทัว่ ไปอาจคิดว่าเรื่องรถต้องซือ้ กับผูช้ าย แต่จริงๆ ไม่
เลย ผู้หญิงก็ขายรถได้และผู้หญิงจะมีวิธีคุยที่ซอฟต์กว่า น่า
ฟังกว่า อันที่จริงหลายๆ อย่างเรามารู้เมื่อตอนที่จับธุรกิจ
จริงจัง เช่น รถมือสองจะมีกลุ่มลูกค้าของเขาเองซึ่งแยก
จากตลาดรถมือหนึ่งชัดเจน ไม่ใช่ก�ำลังทรัพย์ไม่ถึงแต่รถมือ
สองมีความยูนีคบางอย่าง ในขณะที่รถมือหนึ่งจะเหมือนกัน
หมด ลูกค้ารถมือสองมีส่วนหนึ่งที่ชอบรถที่แต่งมาแล้ว เช่น
แต่งท่อ โหลดเตี้ย ฯลฯ แนนเคยเจอคันหนึ่งเป็นฮอนด้า ซิตี้
เราชอบเรียกว่า ‘ยานแม่’ เพราะเจ้าของแต่งเยอะมาก เขา
เปลี่ยนกระจังหน้ามา ติดล�ำโพง ฯลฯ ตอนแรกคิดว่าจะขาย
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ไม่ได้ ถ้าขายสักเดือนแล้วไม่มีคนซื้อก็จะเปลี่ยนกระจังหน้า
คืน แต่ไม่นานก็มีเจ้าของใหม่มาซื้อไป ซึ่งนี่ท�ำให้เราได้คิด
แล้วว่าการท�ำตลาดรถมือสองจะใช้ระบบเดียวกับรถมือหนึ่ง
ไม่ได้ แต่รถมือสองก็มจี ดุ แข็งนัน่ คือความคุม้ ค่า ราคาไม่สงู มาก
รับประกันเท่าๆ กับรถใหม่ รถบางปีจะได้ EW ท�ำ Extended
Warranty โปรแกรมขยายเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์กับ
กรุงศรี ออโต้ ได้รบั การดูแลเครือ่ งยนต์ดว้ ย และมีขอ้ ได้เปรียบ
อีกอย่างคืออนุมัติไว โดยลูกค้าเต็นท์แนนจะเป็นรถกระบะ
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นรถเก๋ง”
คุณแนนเล่าต่อถึงการท�ำตลาดในยุคปัจจุบันที่ง่ายกว่า 5 ปี
ที่ แ ล้ ว มาก หมดสมั ย ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งเดิ น มาหาเต็ น ท์ ร ถเพี ย ง
อย่างเดียว ธุรกิจรถมือสองยุคใหม่จะใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็น
หลัก น�ำสินค้าไปสูล่ กู ค้าโดยตรง ผ่านเฟซบุก๊ ไลน์ และเว็บไซต์
คุณแนนย�ำ้ ว่าแม้คนข้างนอกอาจเห็นเต็นท์รถดูเงียบๆ แต่จริงๆ
นั่นเพราะวิธีการท�ำตลาดที่เปลี่ยนไป
“เคยได้ยินค�ำว่า ‘ความไวเป็นของปีศาจ Be First, Be
Smarter’ ไหมคะ ความรวดเร็วเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดของการท�ำ
ดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้ ถ้าเราตอบไว ลูกค้าจะแฮปปีม้ าก ตรงกันข้าม
ถ้าเราตอบช้านิดเดียว เขาจะรูส้ กึ ไม่ดขี นึ้ มาเลย ทุกวันนีม้ ลี กู ค้า
ที่จบกลางอากาศเยอะ คือเห็นโพสต์ปุ๊บ โทรจองปั๊บ แล้วไป
เห็นรถจริง ณ วันท�ำสัญญาเลย เราท�ำงานไปก็ต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวไป ส�ำหรับแนน หลัก 4 P ได้แก่ Price Place Product

Promotion คือพื้นฐานที่สามารถปรับใช้ได้กับการตลาดรถ
มือสองได้อย่างดี เนื่องจากแนนมี 3 สาขา เราจะแบ่งกลุ่ม
โปรดักส์ แบ่งช่วงราคา ออกโปรโมชั่นตามสถานที่ที่มีลูกค้า
ต่างกัน อย่างเคยมีรถฮอนด้า ซีวิคเอ็กซ์ 2016 จอดที่สาขา
ธรรมศาสตร์ รังสิต ถึง 6 เดือน แต่พอเอาไปไว้ที่โรจนะ วัน
รุง่ ขึน้ ก็ขายเลย เพราะกลุม่ ลูกค้าของเขาอยูต่ รงนัน้ ตัง้ แต่นนั้ จึง
ได้บทเรียนว่าถ้าคันไหนอยูก่ บั เรานานให้ลองย้ายทีด่ ู หรืออย่าง
รถที่สาขาขอนแก่นก็จะเน้นรถกระบะเป็นหลัก ราคาอยู่ที่ 3
แสนถึง 4 แสน ผ่อนไม่สงู มาก โปรโมชัน่ ทีล่ กู ค้าโซนขอนแก่น
ชอบก็คอื ซือ้ รถลุน้ รับทอง หรือโปรโมชัน่ กระบะโดนใจยอดผ่อน
ต�่ำก็จะโดนใจลูกค้าในเขตขอนแก่นมาก
“ถ้าเป็นลูกค้ารุ่นใหม่ๆ การขายผ่านออนไลน์ก็ช่วยสร้าง
ยอดขายให้เราได้อีกทาง ทุกครั้งเวลาส่งรถให้ลูกค้าแนนจะให้
เซลส์ถา่ ยรูปกับลูกค้าแล้วโพสต์ลงเฟซบุก๊ ทุกครัง้ คนทีต่ อ้ งการ
ซื้อก็เกิดความเชื่อมั่นหรือถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามคนที่ซื้อไป
แล้วก็ได้ ปัจจุบันมีลูกค้าที่มาไกลจากสงขลาและเชียงใหม่ทั้ง
ที่เราไม่มีช็อปอยู่ที่โน่นเลยก็เพราะเฟซบุ๊ก แต่การมีเต็นท์ก็ดี
ตรงทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเชือ่ มัน่ ว่าเราจะไม่ทงิ้ เขาจริงๆ ส�ำหรับแนนการ
ท�ำธุรกิจรถมือสองสมัยนีจ้ งึ ง่ายขึน้ ทันสมัยขึน้ สร้างความมัน่ ใจ
ให้ลกู ค้าได้ไม่ตา่ งจากรถมือหนึง่ ทีส่ ำ� คัญมีความคุม้ ค่า คุม้ ราคา
คุ้มอย่างมากส�ำหรับผู้ขับขี่”

ขอบคุณสถานที่ : หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ และ Kopi-O Café
160/3 ซอยพร้อมจิตร ถนนสุขุมวิท 39 เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-662-0299 เว็บไซต์ www.sac.gallery
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“มิตซูรุ่งเจริญ”

บริการด้วยใจ ก�ำไรคือรอยยิ้ม
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“ธุรกิจสมัยใหม่นมี้ กี ารแข่งขันสูงมาก เป็นธุรกิจทีม่ าร์จนิ้ ต�ำ่
ผู้บริหารจึงต้องปรับกลยุทธ์มาเน้นการสร้างวอลลุ่ม และเสริม
ทัพด้วยการบริการ เช่นเดียวกับ มิตซูรุ่งเจริญ ที่ยึดหลักการ
บริการด้วยใจมาโดยตลอด 20 ปี เพราะต่อให้สนิ ค้าดีขนาดไหน
แต่การบริการไม่ดี ลูกค้าก็ไม่ซื้อ”
คุณสุรพล ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการ บริษัท
มิตซูรุ่งเจริญ จ�ำกัด ให้นิยามการตลาดรุ่นใหม่ผ่านสายตา
นักธุรกิจสายยานยนต์ผมู้ ปี ระสบการณ์มากว่า 44 ปี โดยก่อนที่
จะมาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายขายรถยนต์มิตซูบิชินั้น คุณสุรพลได้
เก็บเกี่ยวความช�ำนาญในด้านรถยนต์จากบริษัทค้าขายอะไหล่
รถยนต์และน�ำเข้ารถมือสองจากญี่ปุ่นมาประกอบขาย ซึ่งเป็น
กิจการดั้งเดิมของครอบครัวที่เปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2514 ในพื้นที่อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กระทั่ ง ในปี 2528 คุ ณ สุ ร พลจึ ง ท� ำ การขยายธุ ร กิ จ
ต่อยอดความช�ำนาญมาสู่บริษัทผลิตรถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถ
เทรลเลอร์ พร้อมขยายงานสู่การเป็นดีลเลอร์รถยนต์มิตซูบิชิ
ในปี 2537 โดยเปิดสาขาแรกบนถนนบางนา-ตราด และขยาย
มาสู่เทพารักษ์ รังสิต สุขุมวิท และก�ำลังจะเปิดสาขาที่ 5 บน
ถนนพระราม 2 ในปลายปีที่จะถึงนี้
“ด้วยความทีม่ พี นื้ ฐานในการประกอบตัวถัง เรือ่ งซ่อม เรือ่ ง
16

อะไหล่อยู่แล้ว ผมก็เลยมองเห็นโอกาสของการเป็นดีลเลอร์
ขายรถเองเสียเลย และมิตซูบิชิก็ตอบโจทย์ตรงที่มีประเภทรถ
ครอบคลุมทั้งปิกอัป รถเก๋ง หกล้อ สิบล้อ หัวลาก ซึ่งนอกจาก
การท�ำการตลาดเชิงรุก ผมก็ยังน�ำความช�ำนาญเรื่องการซ่อม
รถทีเ่ ราคลุกคลีมาตัง้ แต่อายุ 16 มาปรับเป็นจุดแข็ง สร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้าเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเรา”
คุณสุรพลบอกเล่าถึงจุดแข็งของมิตซูรุ่งเจริญ ซึ่งปัจจุบัน
ได้ถ่ายทอดประสบการณ์สู่เจเนอเรชั่นที่ 2 คือ คุณจักรพงษ์
ชัยตระกูลทอง ผู้เป็นลูกชาย ที่เข้ามาช่วยบริหารและปรับ
กลยุ ท ธ์ ก ารขาย จากเดิ ม ที่ เ ป็ น การตลาดออฟไลน์ 100
เปอร์เซ็นต์ก็ขยายสู่โลกออนไลน์มากถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์
“ในสมัยคุณพ่อลูกค้าจะเดินเข้ามาหาเราทีโ่ ชว์รมู การตลาด
จึงต้องเน้นไปที่การลงพื้นที่ ออกบูธเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักเรา
และรูว้ า่ เรามีสนิ ค้าอะไร แต่ปัจจุบนั โมเดลการตลาดเปลีย่ นไป
กลายเป็นว่าลูกค้ารุน่ ใหม่เดินเข้าโชว์รมู น้อยลง ในทางกลับกัน
ลูกค้าใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ค้นหาข้อมูลรุน่ รถทีต่ อ้ งการ ไปพูดคุย
ตามคลับรถต่างๆ ในเว็บไซต์ จากนัน้ เมือ่ ได้รถรุน่ ทีต่ อ้ งการ จึง
จะเข้ามาค้นหาอีกทีว่าโชว์รูมไหนมีโปรโมชั่น แคมเปญอะไร
บ้าง ซึง่ นีค่ อื ช่องทาง เป็นโอกาสของเราทีจ่ ะท�ำอย่างไรให้ลกู ค้า
ค้นหาเราเจอ”
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คุณจักรพงษ์ขยายความถึงแนวคิดการตลาดรุ่นใหม่ ซึ่ง
มิตซูรุ่งเจริญก็ได้ใช้เฟซบุ๊กและไลน์เป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสาร ส่งแคมเปญและรถรุ่นต่างๆ ออกไปให้ถึงลูกค้า พร้อม
เพิ่มข้อมูลเรื่องการใช้รถรุ่นต่างๆ ที่เปรียบได้กับการโฆษณา
ให้ลูกค้าได้เห็นฟังก์ชันการท�ำงานของรถรุ่นนั้นๆ ท�ำให้ลูกค้า
ใหม่ๆ เปิดใจหันมามองรถรุ่นที่ตนเองไม่เคยสนใจมาก่อน และ
แม้การตลาดบนโลกออนไลน์จะแข่งขันกันอย่างดุเดือด แต่สิ่ง
ที่ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณจักรพงษ์ไม่เคยลืมก็คือ
การปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ต้องใช้ “ใจ” เท่านั้น
“บริการด้วยใจ กลับไปด้วยรอยยิ้ม นี่คือสิ่งที่คุณพ่อเน้น
ย�้ำกับผมมาตลอด ในโชว์รูมทั่วไปนั้น เรื่องอาหาร มุมเด็กเล่น
เครื่องดื่ม เหล่านี้คือมาตรฐานที่คล้ายกันทุกศูนย์บริการ แต่
เรื่องการบริการด้วยใจนี่เป็นความแตกต่างและเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ทางเราเน้นย�้ำกับพนักงานอยู่ตลอด ลูกค้าเวลาซื้อรถหนึ่ง
คัน ไม่ได้แปลว่าเขาจะเจอเราแค่ 1-2 ครั้งหรือซื้อแล้วก็จบกัน
ไป แต่มนั เป็นการเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในครอบครัวมิตซูรงุ่ เจริญ
ว่าเราต้องดูแลเขาไปตลอด ทั้งเรื่องการเข้าศูนย์บริการ ศูนย์สี
หรือแม้แต่หากคนในครอบครัว เพื่อนสนิท คนรู้จักของลูกค้า
ต้องการจะซื้อรถใหม่ เราก็จะบริการด้วยใจแบบนี้ไปตลอด”
นอกจากเรื่องการท�ำงานด้วยใจแล้ว อีกสิ่งที่คุณจักรพงษ์
ได้ เ รี ย นรู ้ ม าจากคุ ณ พ่ อ ก็ คื อ การให้ ใ จกั บ พนั ก งานและการ
บริหารธุรกิจในเชิงรุก มีการปรับกลยุทธ์ดา้ นการตลาดอยูเ่ สมอ
ไม่มอี กี แล้วแคมเปญรายเดือน เพียงแค่ยอดขายไม่ขยับในรอบ
สัปดาห์ก็ต้องมีการปรับแคมเปญแก้เกมในทันที
“หากเราจะให้พนักงานบริการด้วยใจ ผู้บริหารต้องให้ใจ
กับพนักงานก่อน ส่วนการท�ำงานเชิงรุกคือสิ่งที่ท�ำให้ผมผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจช่วงต้มย�ำกุ้งมาได้ ช่วงนั้นดีลเลอร์มิตซูบิชิใน
เขตกรุงเทพฯ เหลือกันแค่ 12 รายจากทั้งหมด 34 ราย ผมก็
คิดหนักว่าท�ำอย่างไรให้อยู่รอดในเมื่อคนขายน้อย ก็เลยพลิก
วิกฤตเป็นโอกาส รุกไปขาย บุกไปขาย เติมในสิ่งที่ขาด แม้จะ
เจ็บตัวบ้าง แต่ก็ผ่านมาได้ ท�ำธุรกิจต้องไว มองให้รอบด้าน
มีความพร้อม ท�ำงานในเชิงรุก และตื่นตัวตลอดเวลา”
คุณสุรพลกล่าวทิ้งท้ายถึงกฎเหล็กที่สั่งสมมาตลอด 44 ปี
ของการท�ำงานในแวดวงยานยนต์

Life Unlocked
แม้คณ
ุ สุรพลในวัยย่างสู่ 60 ปีจะเตรียมวางแผนเกษียณ
ให้ลูกชายคือคุณจักรพงษ์เข้ามาบริหารมิตซูรุ่งเจริญอย่าง
เต็มตัว แต่คุณสุรพลก็ยังไม่ได้วางมือด้านธุรกิจเสียทีเดียว
เพราะแว่วมาว่ามีหลายบริษทั ต่างก็เตรียมชวนคุณสุรพลเข้า
ร่วมงานด้านการลงทุนอยู่หลายโปรเจกต์ ซึ่งคุณสุรพลเอง
ก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยการฟิตสุขภาพทัง้ ว่ายน�ำ้ และเข้า
ฟิตเนสในทุกเย็น วันละ 1 ชัว่ โมง เรียกว่า 60 ยังแจ๋วของจริง

มิตซูรุ่งเจริญ
3011 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 5.5
ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-755-7000
เว็บไซต์ : www.m-rc.co.th
Facebook : มิตซูรุ่งเจริญ MRC
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วิสาร ออโต้คาร์

“ต้องสบายใจก่อนตัดสินใจซื้อ”
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ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างเงียบเหงา ร้านรวงต่างๆ
รวมถึ ง แวดวงผู ้ ป ระกอบการเต็ น ท์ ร ถมื อ สองเองกล่ า วเป็ น
เสียงเดียวกันว่าค้าขายไม่สู้ดี แต่คุณวิสาร วิทูราภรณ์ เจ้าของ
เต็นท์รถวิสาร ออโต้คาร์ กลับมองเห็นโอกาส ตั้งเป้าหมาย
และคาดการณ์ตัวเลขยอดขายว่าสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีก 40
เปอร์เซ็นต์
แน่ละ...เพราะเขาไม่ใช่คนจ�ำนนต่ออะไรง่ายๆ
“ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารต้องท�ำงานได้สูงกว่ามาตรฐาน
ผมคิดแบบนี้ว่า เรามีคนที่ต้องดูแล มีคนที่เดินตามหลังเราอยู่
แล้วถ้าเราไปเดินตามหลังคนอื่นอีก คนข้างหลังก็โชคร้าย ถ้า
เราเดินหน้า คิดน�ำหน้า คนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะไม่โชคร้าย”
ฝึกวิทยายุทธ์รถมือสอง

คุณวิสารเป็นลูกคนสุดท้องในจ�ำนวนพี่น้องเก้าคน คุ้นเคย
กับการท�ำงานและการค้าขายมาตั้งแต่เล็ก เพราะครอบครัว
ท�ำกิจการจ�ำหน่ายของที่ระลึกและเครื่องหนัง เขาก็เช่นเดียว
กับพี่น้องคนอื่นๆ ที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปช่วยพ่อแม่ตั้ง
บูธงานแฟร์ เก็บเงิน จัดเรียงของ อธิบายลูกค้า ดูแลลูกน้อง
ฯลฯ ทักษะในการขายและการฝึกสังเกตลูกค้าจึงซึมซับอยูใ่ นตัว
หลังจบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การจัดการโรงแรม คุณวิสารท�ำงานออฟฟิศอยู่เพียงสองปีก็
เข้าสู่วงการเต็นท์รถมือสอง โดยฝึกงานทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐาน
การดูแลรถ การออกเอกสาร การเจรจาพูดคุยกับลูกค้าใน
ฐานะพนักงานขาย ก่อนเลื่อนขั้นสู่หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้จัดการ
และหุ้นส่วน
ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาธุรกิจเต็นท์รถให้เขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่
คือพี่ชาย-คุณวิมล วิทูราภรณ์ หรือคุณโต เจ้าของเต็นท์รถโต
ออโต้คาร์ (อ่าน “อยากโต คิดอย่างโต ออโต้คาร์” ในนิตยสาร
กรุงศรี ออโต้ ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม 2559) และเพื่อนของ
พีช่ าย คุณนิวฒ
ั น์ สินเสริมสุขสกุล เจ้าของเต็นท์รถ 54 นิวฒ
ั น์
จนเมื่ อ ประสบการณ์ สุ ก งอมก็ ถึ ง เวลาต้ อ งก้ า วออกไป
เพื่อเติบโต คุณวิมลและคุณนิวัฒน์ก็สนับสนุนให้เกิด “วิสาร

ออโต้คาร์” โดยเปิดสาขาแรก เมื่อปี 2552 เลือกท�ำเลอยู่บน
ถนนกาญจนาภิเษก ภายหลังจึงย้ายมาที่ถนนกัลปพฤกษ์เมื่อ
5 ปีที่แล้ว และได้เปิดสาขาที่ 2 บนถนนกาญจนาภิเษกอีก
ครั้งเมื่อปีที่แล้ว
เปิดเต็นท์แรกได้เพียงสองปีก็พบเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่
กรุ ง เทพฯ ถนนกาญจนาภิ เ ษกตลอดเส้ น ทางนนทบุ รี จ รด
พระรามสอง ก่อนจะตามมาด้วยนโยบายรถคันแรกที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างราคารถยนต์มือสองอย่างรุนแรง
จนก�ำไรส่วนต่างลดฮวบ ต่อเนื่องมาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เดินเข้าเต็นท์รถน้อยลง
แต่ทุกปัญหาคือความท้าทายและน�ำมาซึ่งการท�ำงานอย่าง
มืออาชีพและสร้างสรรค์
ท�ำให้ลูกค้าสบายใจ

การที่ เ ต็ น ท์ ร ถวิ ส าร ออโต้ ค าร์ สามารถเติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง เพราะคุณวิสารยึดหลักการ “ท�ำให้ลกู ค้าสบายใจก่อน
ตัดสินใจซื้อ”
คุณวิสารขยายความว่า ปัจจุบันตลาดรถยนต์มือสองใน
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะเส้นกาญจนาภิเษกนี้รายเรียงไปด้วย
เต็นท์รถจ�ำนวนมาก เป็นสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูง และไม่
ได้แข่งกันเพียงบนถนนเส้นนี้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังท�ำให้
การแข่งขันไม่มีพรมแดน หากลูกค้าสนใจรถรุ่นใดสามารถ
เคาะคีย์บอร์ด ข้อมูลรถจากทั่วประเทศก็ไหลเข้าสู่มือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ท�ำให้สามารถเลือกอ่าน คิด และพิจารณาก่อน
นัดดูสินค้าได้ ยังไม่นับว่าปัจจุบันรถยนต์มือสองไม่ได้มีแต่เอส
เอ็มอีเข้ามาด�ำเนินการเท่านั้น แต่แบรนด์ใหญ่ก็เข้ามาแข่งขัน
ในตลาดนี้ด้วยเช่นกัน
แล้วท�ำอย่างไรล่ะที่จะให้คนซื้อรถกับเต็นท์วิสาร
“ผมบอกลูกน้องเสมอว่า เขาไม่มีความผิดอะไรหากไม่ซื้อ
รถเรา คนที่มาดูมักจะดูแล้วบอกว่าขอไปปรึกษาภรรยา ขอไป
คิดก่อนนะ ถ้าลูกน้องผมได้ยินอย่างนี้อาจจะรายงานว่า เขายัง
ไม่พร้อมทีจ่ ะซือ้ คือพร้อมจะยอมแพ้ แต่ผมจะพยายามเพิม่ ขึน้
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การพยายามของผมไม่ใช่การกดดันลูกค้านะ เราจะไม่กดดัน
ลูกค้า แต่เราจะให้ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน เพือ่ ให้เขาตัดสินใจเอง”
คุณวิสารห้ามลูกน้องเด็ดขาดในการที่จะอธิบายลูกค้าไว้
อย่างหนึ่งเพื่อพยายามปิดการขาย แล้วถึงเวลาไปเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเป็นอีกอย่างหนึง่ เพราะการท�ำเช่นนัน้ เท่ากับเป็นการปิด
โอกาสการขายตัวเองในครั้งต่อไปทันที
จากประสบการณ์การค้ารถยนต์มือสองมานานท�ำให้คุณ
วิสารเข้าใจจิตวิทยาลูกค้าดีวา่ ลูกค้ารถยนต์มอื สองมักมี “ความ
กังวล” ในใจลึกๆ ผู้ขายที่ดีต้องท�ำให้ความกังวลลดระดับลง
สไตล์การขายของที่นี่จึงไม่ใช่การรุกเร้า รวบรัดมัดมือ แต่คือ
การให้ความรู้และความเป็นกันเอง
“เมื่อเขาได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เขาก็จะสบายใจและตัดสินใจ
เอง ลูกค้าไม่ได้ต้องการรถที่ดีที่สุด สวยที่สุด วิ่งมาน้อยที่สุด
ผมจะสอนลูกน้องให้เข้าใจในรถทุกคันทีจ่ ะขาย รูล้ ะเอียด และ
บอกตามความจริง ความจริงที่ท�ำให้เขาฟังแล้วสบายใจ ให้เขา
ตัดสินใจภายใต้งบประมาณที่มีและของที่เหมาะสมกับราคา”
Mission Possible

นอกจากการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การก�ำหนดเป้าหมาย
วางแผนและปฏิบัติช่วยให้ยอดขายเต็นท์รถวิสารยังเติบโต
ต่อเนื่อง
“สิ่งส�ำคัญในการตั้งเป้าหมายของผู้บริหารคือ เราต้องไม่
ส่งมอบงานทีเ่ ป็นไปไม่ได้ การท�ำธุรกิจมีผลกระทบอยูแ่ ล้ว ไม่วา่
จะปัจจัยภายในหรือภายนอก ปัจจัยภายนอกเราอาจคุมไม่ได้
ต้องแก้ปัญหาไป แต่ปัจจัยภายในเราต้องมาดูว่าเพราะอะไร
ไม่ถึงเป้าหมาย
“อย่างปัจจุบนั คนเข้าเต็นท์นอ้ ยลง ท�ำอย่างไรให้คนยังสนใจ
มาดูรถ เราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดียช่วย พอ
โพสต์ขึ้นไป ใครที่สนใจ บอกลูกน้องว่าต้องโทรเชิญนัดหมาย
ให้มาดูรถ การท�ำงานต้องมี Plan มี Action ถ้าสัปดาห์นี้วาง
เป้าหมายไว้ 25 คัน ขาดอีก 2 คันแล้วคุณค่อยมาโทรนัด
วันนี้ ไม่มีทางทัน ต้องท�ำงานล่วงหน้า” คุณวิสารอธิบายราย
ละเอียดในการท�ำงาน
นอกจากทีมงานที่ขันแข็งแล้ว อีกหนึ่งผู้ช่วยที่ท�ำให้เต็นท์
รถวิสาร เดินถึงเป้าหมายที่วางไว้ในทุกๆ เดือนคือพันธมิตร
ด้านการเงิน
“กรุงศรี ออโต้ คือพันธมิตรทีด่ ที สี่ ดุ เงือ่ นไขไม่ซบั ซ้อน เช่น
นโยบายไม่ต้องมีคนค�้ำ กรุงศรีฯ ท�ำเป็นเจ้าแรกๆ ได้ช่วยให้
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือพ่อค้าแม่ขายสามารถซื้อรถเพื่อไป
ประกอบอาชีพต่อได้ หรืออย่างเรื่อง Extended Warranty
หรือโปรแกรมขยายเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์ ได้เพิม่ ความ
มั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมาก”
ด้วยบุคลิกผูน้ ำ� ทีส่ ภุ าพอ่อนโยน แต่หนักแน่นด้วยเป้าหมาย
พร้อมด้วยทีมงานที่ท�ำงานอย่างมืออาชีพและจริงใจ น่าจะท�ำ
เต็นท์รถวิสาร ออโต้คาร์ ก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้และ
ปีต่อไปได้ไม่ยาก
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Life Unlocked
ชีวิตจริงเต็มไปด้วยหน้าที่งานและรับผิดชอบ หากได้
เวลาพักผ่อน กิจกรรมที่เรียบง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย แต่พา
จินตนาการโลดแล่นสูงคือการดูหนัง บ้างดูคนเดียว บ้าง
ดูกับครอบครัว “การดูหนังนอกจากได้พักผ่อนแล้ว หนัง
หลายเรื่องท�ำให้เราฉลาดขึ้น ได้เห็นอะไรแปลกใหม่ที่เรา
ไม่เคยเห็น บางเรือ่ งดูแล้วก็เหมือนเราได้ถกู ปลูกฝังไปด้วย
หนังฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ หรือการท�ำเพื่อส่วนรวม
สิ่งเหล่านี้ผมว่าค่อยๆ เป็นการปลูกฝังความคิดเราไปด้วย”

เต็นท์รถวิสาร ออโต้คาร์
38 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 080-303-0300
Facebook : Visarnautocar

Live with Passion

: สุกัญญา มกราวุธ

Krungsri Auto Magazine

ผู้น�ำพันธุ์ใหม่หัวใจ CE
Live with Passion ฉบับนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกับ
ผู้บริหารพร้อมกันทีเดียวสามท่านถึงเรื่องความรักในองค์กร
การสร้างทีมให้ประสบความส�ำเร็จ เพือ่ เจาะลึกให้รจู้ ริงว่าอะไร
กันแน่คือพื้นฐานของการเติบโตของคนท�ำงานในยุคปัจจุบัน
บอกก่อนว่าแม้ทั้งสามท่านจะแชร์เคล็ดลับคนละหลายข้อ
แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ กลับเป็นสิง่ เดียวกันและมีแค่อย่างเดียวเท่านัน้
ที่ท�ำให้ทั้งสามได้ชื่อว่าเป็นผู้น�ำพันธุ์ใหม่หัวใจ CE (Customer
Experience) ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไร ตามเราไปค่ะ

ต่างที่มาแต่หัวใจเดียวกัน

ทัง้ สามท่านมีทมี่ าทีแ่ ตกต่างกัน คุณชวนชม จิรตั ติกานนท์
หรือ “คุณเก๋” เริ่มต้นท�ำงานที่กรุงศรี ออโต้ ด้วยการเป็น
แบ็กออฟฟิศเป็นหลัก ดูแลด้านงานทะเบียน ประกันภัย บัญชี
ฯลฯ มาสิบปีแล้วจึงย้ายมาเป็นฝ่ายขาย กระทั่งปัจจุบันเป็น
ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
ต่างจังหวัด พื้นที่ 10 ฉายาล่าสุดที่ได้รับคือ เจ้าแม่ Y27 (การ
อนุมัติเคสแบบพิเศษ)
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คุณนริศ บุญประสิทธิ์

คุณชวนชม จิรัตติกานนท์

คุณวีระวัฒน์ ศิลาขาว

ในขณะที่ คุณนริศ บุญประสิทธิ์ เริ่มต้นจากต�ำแหน่ง
คือผู้บังคับบัญชา ซึ่งผมมองว่าเป็นโค้ช คอยแนะน�ำและให้
เล็กสุดในทีม นั่นคือเจ้าหน้าที่ Field Checker 4WD ก่อนจะ
ค�ำปรึกษาที่ดีมาโดยตลอด
เติบโตขึ้นตามล�ำดับ ความขยันและใฝ่รู้ รวมถึงความมีน�้ำใจ คุณเก๋ : มาจากความตัง้ ใจและความรักในการท�ำงาน พีพ่ ยายาม
ท�ำให้ปัจจุบัน “พี่นริศ” ของน้องๆ รับต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
บอกเด็กๆ เสมอว่ามาท�ำงานให้เหมือนมาเที่ยว แล้วเราจะ
ขายและบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ตา่ งจังหวัด
อยากมาท�ำงานทุกวัน ปลูกฝังให้เด็กๆ คิดบวก ถามว่ามี
พื้นที่ 6 และผู้บริหารท่านสุดท้าย คุณวีระวัฒน์ ศิลาขาว หรือ
ช่วงท้อไหม มี แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ท�ำให้เรามี
“คุณหนึ่ง” แม้อายุยังไม่แตะเลข 4 แต่ด้วยผลงานและความ
อะไรๆ ที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆ ได้ เรื่องภูมิหลังของเราก็เป็น
ทุม่ เท ปัจจุบนั เขาคือผูจ้ ดั การสาขาธุรกิจยานยนต์ เยาวราช ทีม่ ี
แรงบันดาลใจได้เหมือนกัน
ยอดขายระดับประเทศ
พี่เป็นลูกคนจีน มาจากครอบครัวเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพย์
ทัง้ สามท่านพูดตรงกันว่ายิง่ อยูย่ งิ่ รักองค์กร ยิง่ อยูย่ งิ่ ผูกพัน
สมบัตอิ ะไร ไม่มบี า้ นของตัวเอง แต่เมือ่ เราเริม่ ท�ำงาน ฐานะ
และค�ำพูดของคุณหนึ่งน่าจะเป็นค�ำตอบของค�ำถามที่ว่าท�ำไม
ทางบ้านก็ดขี นึ้ เราจึงพยายามท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ทุกท่านถึงอยู่ที่บ้านหลังนี้มาได้นานนับสิบปี
จากบ้านเช่าก็มบี า้ นของตัวเองได้ เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นแรงบันดาลใจ
“กรุงศรี ออโต้ คือบ้านเรา คือธุรกิจของเรา ที่จริงผมไม่ได้
ให้ตัวเอง เวลาน้องๆ หมดก�ำลังใจก็จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง
คิดแบบนี้มาตั้งแต่ปีแรกนะครับ แต่มันค่อยๆ ซึมเข้ามา และ
และจะคอยบอกพวกเขาเสมอว่า ความจนมันน่ากลัว...
เมื่อเป็นหัวหน้า ผมก็พยายามปลูกฝังทีมงานให้รักในองค์กร
อย่าจน ต้องขยัน อดทน ตั้งใจ ท�ำสามอย่างนี้แล้วจะไม่จน
เราพูดกันเยอะมากเรือ่ งเกียรติและศักดิศ์ รีของกรุงศรีฯ ผมรูส้ กึ
น้องๆ ก็ท�ำนะ เราบอกเขาด้วยความรักความหวังดี ดังนั้น
ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ใส่เสื้อกรุงศรีฯ ผมคิดว่าเป็นเครื่องแบบที่มี
เมือ่ ถ่ายทอดไปพวกเขาก็จะเริม่ อยากท�ำตาม อยากช่วยทีม
เกียรติ ไม่อยากเปลี่ยนออก นี่คือสิ่งที่ท�ำให้น้องๆ เห็น เราอยู่
ทุกวันนี้พี่ถือว่าลูกน้องคือผู้มีพระคุณ พี่ไม่ได้ตัวคนเดียว
ที่นี่ โตมากับที่นี่ ถ้ากรีดเลือดออกมาก็คงเป็นสีเหลือง”
แต่มที มี งานคอยช่วยเหลือ ทัง้ ทีมของเราเอง ทัง้ ผูใ้ หญ่ และ
เพื่อนๆ ทุกคนที่พร้อมให้การสนับสนุน
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างที่มา แต่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นระดับ คุณนริศ : หนึ่ง จริงใจ ไม่ว่าอยู่กับเพื่อน ลูกน้อง หรือใคร
ผมท�ำงานด้วยความจริงใจ สอง ไม่หยุดคิด การท�ำงานที่
ผูจ้ ดั การด้วยความสามารถทีโ่ ดดเด่น แล้วอะไรคือเคล็ดลับแห่ง
ผ่านมา ไม่ว่าท�ำต�ำแหน่งไหนผมจะหาวิธีท�ำงานที่ง่ายขึ้น
ความส�ำเร็จของพวกเขา
และเร็วขึ้นเสมอ สาม จิตอาสา เวลาอยู่ในออฟฟิศผมเป็น
คุณหนึง่ : คือความรักและความรูส้ กึ เหมือนเป็นเจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ช่างประปา ไฟฟ้า ตลอดจนคนเขียนบท ท�ำละคร
มีความหวงแหนองค์กร คิดว่าการเติบโตของกรุงศรี ออโต้
ซ้อมเต้น ฯลฯ เพื่อร่วมกิจกรรมของบริษัทอยู่เสมอ สี่
อยู่ที่ตัวเรา จะท�ำให้สนุกกับงานที่ท�ำและสร้างบรรยากาศ
ปัญหาไม่ปล่อยผ่าน ผมจะแก้ไขให้ถึงที่สุด เพราะฉะนั้น
ที่ดีในการท�ำงานได้ นอกจากตัวเองแล้ว ผมยังมีทีมที่ดี มี
ดีลเลอร์และลูกทีมจึงไว้ใจเรา ห้า ท�ำงานมุง่ ชัยชนะ ไม่วา่ จะ
ความรัก ความสามัคคี เข้าใจ และจริงใจกันเหมือนคนใน
ท�ำงานในต�ำแหน่งใดก็จะพยายามท�ำผลงานให้ได้เป็นล�ำดับ
ครอบครัว อีกสิ่งที่ส�ำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์กับ
ต้นๆ ของประเทศเสมอ และฝากถึงน้องๆ ที่อาจเจอปัญหา
ดีลเลอร์ ต้องท�ำด้วยความเข้าใจเพื่อการเข้าถึง พร้อมแก้ไข
ในการท�ำงานให้ถามตัวเองว่าเราท�ำงานเต็มทีห่ รือยัง เพือ่ น
ปัญหาทุกอย่างได้ และสานสัมพันธ์ให้ยนื ยาว เพราะผมคือ
ท�ำงานอย่างเต็มที่ คุณท�ำเต็มที่เท่าเขาหรือยัง ปรับตัวและ
“ทูตของกรุงศรี ออโต้” อีกอย่างคู่แข่งก็ส�ำคัญ เพราะต้อง
ถ้ามีปัญหา เราจะช่วยกัน
เรียนรูก้ ลยุทธ์เพือ่ พัฒนาอย่างเนือ่ ง สุดท้ายทีข่ าดไม่ได้เลย
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CE การท�ำงานด้วยใจคือพืน
้ ฐานของการ
เติบโต

แม้ว่าเราจะถามเรื่องเคล็ดลับความส�ำเร็จ แต่ทั้งสามท่าน
พูดเหมือนกันว่าล�ำพังตัวเองไม่สามารถพาให้ตัวเองมาถึงจุดนี้
ได้ แต่อยู่ที่ทีมงาน ลูกพี่ ลูกน้อง คู่ค้า ฯลฯ ดังนั้นการสร้าง
ทีมที่มีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท�ำให้น้องๆ ในทีมรู้จักเสียสละและ
ท�ำงานเพื่อผู้อื่นอย่างจริงใจจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
คุณนริศ : อันดับหนึ่งคือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเราอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกับเขา เราต้องการอะไร ต้องการให้บริษทั
ช่วยยังไงแล้วเราก็ทำ� ดีทสี่ ดุ เพือ่ ช่วยเขา ท�ำอย่างนีก้ บั ทุกเคส
อย่างตอนไปช่วยคุณป้าทีล่ กู ชายประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ ให้
ได้รถมอเตอร์ไซค์ทผี่ อ่ นไว้กบั บริษทั คืน เคสนีต้ อ้ งขับรถข้าม
จังหวัดรับส่งป้าจากบ้านมาศาลเพื่อท�ำเรื่องขอเป็นผู้จัดการ
มรดก ทั้งรวบรวมเอกสารเป็นตั้งๆ ใช้เวลาหลายเดือน แต่
สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดี ป้าได้รถของลูกชายไว้ดูต่างหน้า
ผมเชือ่ ว่าเราต้องปลูกฝังเรือ่ งนีเ้ ยอะๆ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา อย่าคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียว
ท�ำงานเดี๋ยวนี้ Win-Win คงยังไม่พอ มันต้อง 4-Win
นอกจากดีลเลอร์และบริษัทจะวินแล้ว ตัวเราและลูกน้อง
เราต้องวินด้วย ไม่อย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ แล้วเราจะวินได้
อย่างไร ก็ต้องท�ำงานอย่างมีความสุข และการได้ช่วยคน
นี่แหละ...ความสุขอย่างแรก
คุณหนึง่ : ผมเคยมีลกู น้องเป็นคนขีง้ ก ขีเ้ หนียว งานก็ชอบผลัก
ให้คนอืน่ ผมก็คอ่ ยๆ ปรับเขา ถามเขาว่ารูไ้ หมว่าท�ำไมเพือ่ น
ไม่รัก...บางอย่างผมบอกตรงๆ บางอย่างก็บอกตรงไม่ได้
ต้องค่อยๆ ตะล่อมกันไป แล้ววันหนึ่งจากเด็กที่ไม่เอาใคร
เลย เพื่อนรถเสียเขาลงไปช่วย เห็นขยะตกเขาหยิบไปทิ้ง
ให้ มันคือการซึมซับครับ เราบอกครัง้ เดียวไม่ได้หรอก ต้อง
คอยกระตุน้ ให้เขาท�ำอะไรเพือ่ ผูอ้ นื่ บ่อยๆ อย่างตอนน�ำ้ ท่วม
ปี 2554 ผมจัดตั้งทีม Rescue สอนลูกน้องขับเรือ เราออก
ไปช่วยผู้ประสบภัยทุกวัน ท�ำเท่าที่ท�ำได้ เมื่อได้ท�ำบ่อยๆ
เขาจะรู้เองว่าท�ำดีได้ดี ให้แล้วมีความสุข แล้วเขาจะอยาก
ท�ำเอง มันคือการซึมซับหล่อหลอมของ “จิตสาธารณะ”
มันคือ “ฤทธิ์ทางใจ”
คุณเก๋ : ผู้จัดการต้องรู้ให้ได้ เข้าให้ถึงกับทุกเรื่อง ใครมีปัญหา
ตรงไหนเราจะได้ช่วยได้ทันท่วงทีและช่วยด้วยใจจริงๆ เมื่อ
พวกเขาเคยได้รบั ความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษาดีๆ เขาก็จะ
เห็นความส�ำคัญของการช่วยเหลือกัน อีกอย่างคนมีหลาย
แบบ เราต้องรู้จักวิธีพูด อย่างลูกน้องของพี่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชาย บางครั้งพูดหวานๆ ไม่ได้ ต้องแอบเสียงเข้มบ้าง ถ้า
เราจริงใจและอยู่ด้วยกันไปนานๆ เราจะรู้เองว่าจะพูดและ
ท�ำอย่างไรกับใคร เราก็จะช่วยเขาได้จริงๆ

Life Unlocked

เมื่อเรื่องงานคือหุ้นส่วนส�ำคัญของชีวิต มาดูกันสิว่า
สุดยอดผู้จัดการเขาตั้งสถานะในไลน์ (Line Status) ที่
บ่งบอกถึงตัวตนและทัศนคติในการท�ำงานว่าอย่างไรกันบ้าง
คุณหนึ่ง : ไม่ได้ไม่ได้ ต้องได้ เราต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหา
ลูกค้า/ดีลเลอร์ ต้องรู้จักวิธีรักษาและบริหารน�้ำใจ ถือ
เป็นศาสตร์และศิลป์ รู้จักความต้องการ รู้จักคน ต้อง
สังเกตว่าเขาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ต้องการความ
ช่วยเหลือแบบไหน เนี่ยแหละคือกุญแจที่เข้าไปเปิด
ตู้กับข้าวบ้านเขา เปิดแล้วก็ได้ข้าวมากิน
คุณเก๋ : จงอย่าหนีเสือ แต่จงสู้อยู่คู่กับเสือ พี่เจอเรื่อง
ดราม่ามาเยอะ แล้วเราเป็นผู้หญิง บางครั้งก็กลัวว่าจะ
เจอเรื่องหนักๆ แต่ถ้าไม่กล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่กลัว เราจะ
ท�ำอะไรไม่ได้เลย เราเป็นฝ่ายขายเราต้องกล้า
คุณนริศ : ใช้ชื่อ นริศ สั้นๆ ค�ำเดียว พูดไม่เก่ง แต่ถ้า
มีปัญหาใดๆ เต็มใจที่จะร่วมแก้ไขและช่วยเหลือ

ขอบคุณสถานที่
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
199 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
โทร. 0-2059-5555 www.marriott.com
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Chill Out

: Eattaku

เปิดอาณาจักร
แห่งความคิดสร้างสรรค์

“ช่างชุ่ย”

นาทีนี้คงไม่มีอะไรฮอตฮิตเท่า “ช่างชุ่ย” ศิลปสถานแห่ง
ใหม่ที่น�ำความงามและความคิดสร้างสรรค์มาเปลี่ยนเป็น
ไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาด 11 ไร่ และไอโคนิกแห่งใหม่บนถนน
บรมราชชนนี ด้านในจัดวางอาคารนับสิบหลังที่ประกอบขึ้น
มาจากของสะสมของแฟชั่นนิสต้ารุ่นใหญ่ คุณลิ้ม-สมชัย ส่ง
วัฒนา ผู้สร้างต�ำนานแฟชั่นไทย Flynow และเป็นสารตั้งต้น
น�ำค�ำว่า ชุ่ย มาใส่มุมมองใหม่เพื่อให้คนได้เห็นความส�ำคัญ
กับของเหลือใช้ ของมือสอง ซึ่งนี่เองที่เป็นเสน่ห์ท�ำให้ช่างชุ่ย
แตกต่างจากช็อปปิ้งมอลล์หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ แต่ยังเป็น
ศิลปสถานทีอ่ ดั แน่นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในทุกอณู และ
ส�ำหรับใครที่ยังสงสัยว่า “ช่างชุ่ย” มีอะไร และท�ำไมถึงต้อง
ไปยังอาณาจักรแห่งความชุ่ย เรามีค�ำตอบ

เครื่องบิน Lockheed L-1011

เครื่องบิน Lockheed L-1011 ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของช่างชุ่ยไปเป็น
ที่ เ รี ย บร้ อ ย แต่ ก ว่ า จะได้ เ ครื่ อ งบิ น
Lockheed L-1011 มาจอดอยู่บนถนน
สิรินธรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ได้
เพียงซื้อเครื่องบินเก่ามาแล้วก็จบ ทว่า
ต้องมีการตัดชิ้นส่วนแล้วใช้รถบรรทุก
ถึง 18 คันในการขนชิ้นส่วนเครื่องบิน
มาประกอบ ซึ่งเครื่องบิน Lockheed
L-1011 ล� ำ นี้ ก� ำ ลั ง จะเปลี่ ย นเป็ น ห้ อ ง
อาหารนาโอ (Na-Oh) ที่นอกจากการ
ดีไซน์ที่เปรี้ยวเฉี่ยวแล้วยังมีเชฟตัวท็อป
ของวงการอาหารมาสร้างสรรค์เมนูที่ไม่
ธรรมดาอย่างแน่นอน

“แดกดิ้น” ฟูดเซ็นเตอร์

ส�ำหรับคนที่ไม่ชอบช็อปปิ้ง แค่ได้มา
กินอาหารที่ฟูดเซ็นเตอร์สุดแนวนามว่า
“แดกดิ้น” ก็เป็นความฟินที่สุดแล้ว เหตุ
ก็ด้วยที่นี่นอกจากจะตกแต่งด้วยของเก่า
ของสะสมจนท� ำ ให้ บ รรยากาศการกิ น
คล้ายกับก�ำลังนั่งอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี
แล้ว แดกดิ้นยังมีดีที่เรื่องของเพลงเก่า
และอาหารซึ่งคัดสรรเฉพาะของอร่อย
แท้จริงมาให้ลิ้มรส

กาแล็กซี บาร์เบอร์

เรือนต้นไม้หัวกะโหลก

เดิมทีหวั กะโหลกถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
แห่งความตาย แต่ส�ำหรับที่ช่างชุ่ย หัว
กะโหลกได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสดชื่นและชีวิตใหม่ เฉกเช่นเรือน
กระจกใส Skull Corner ร้านต้นไม้ที่น�ำ
หัวกะโหลกมาตีความใหม่ให้เข้าถึงง่าย
และไม่น่ากลัว ด้วยการผสมผสานกับ
ความร่มรืน่ ของพรรณไม้ ลายปักผ้า และ
กระถางกระบองเพชรสุดแนว
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ร้านตัดผมสุภาพบุรษุ ทีใ่ ห้บรรยากาศ
ของภาพยนตร์ ไ ซไฟสุ ด ล�้ ำ ไปนอกโลก
แถมด้วยน�้ำแข็งไสให้ได้เย็นฉ�่ำเป็นการ
ผ่อนคลายระหว่างตัดผม

โรงมหรสพ “ดูจิตแล้ว อะไรก็ช่าง”

โรงมหรสพทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นเป็น
ทั้งโรงภาพยนตร์และเวทีการแสดง โดย
ในส่วนของภาพยนตร์นั้นเน้นไปที่หนัง
นอกกระแส คัดสรรโดยทีม Documentary Club ส่วนการแสดงนัน้ ออกแบบโดย
ศิลปินศิลปาธร คุณพิเชษฐ์ กลั่นชื่น ซึ่ง
เป็นศิลปินไทยที่โด่งดังในระดับโลก
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หย่อนญาน

หย่ อ นญานคื อ การรวมตั ว ระหว่ า ง
ร้านหนังสือ The Booksmith ร้านกาแฟ
One Ounce for Onion และของกระจุก
กระจิกจากร้านละมุน และส�ำหรับใครที่
เป็นแฟนกาแฟของ One Ounce for
Onion อยูแ่ ล้ว ต้องมาสาขาช่างชุย่ เพราะ
พิ เ ศษกว่ า สาขาปกติ ด ้ ว ยการเพิ่ ม เติ ม
ส่ ว นของไลน์ อ าหารกลิ่ น อายเอเชี ย ที่
การันตีความอร่อยระดับอินเตอร์
Thé Tea House

ใครที่ ติ ด ใจรสชาสุ ด ละมุ น แบรนด์
มาริอาจแฟร์ (Mariage Frères) ของ
ฝรั่งเศส และชื่นชอบบรรยากาศวินเทจ
ของร้านน�ำ้ ชาทีต่ งั้ อยูใ่ นเอาต์เลต Flynow
ตอนนี้เตทีเฮาส์ (Thé Tea House)
ได้มาเปิดสาขาสองที่ช่างชุ่ยแล้ว ด้วย
บรรยากาศการตกแต่งทีก่ ารันตีวา่ ถ่ายรูป
สวยในทุกมุม

อาเหนกป้าสง

ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างช่าง
ชุ่ยกับคอมมิวนิตี้ทั่วไปอยู่ที่การใส่ความ
คิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จักจบ เช่นที่อาคาร
อาเหนกป้าสงหลังนี้ที่ถูกใช้เป็นอาคาร
อเนกประสงค์ สามารถจัดกิจกรรมได้ทกุ
อย่างตั้งแต่ตลาดงานอาร์ต ตั้งวงเสวนา
แกลเลอรี่ เป็นต้น
Happening Box

ร้านขายงานดีไซน์ หนังสือ แผ่นเสียง
ไปจนกระทั่ ง ของกระจุ ก กระจิ ก หลาก
หลายแบรนด์ทกี่ ารันตีความน่ารัก น่าซือ้

ชุ่ยเจริญ

ท�ำดะ

แหล่งรวมทั้งเวิร์กช็อป เกม และ
ผลิตภัณฑ์จากการคิด เล่น และลงมือท�ำ

ช่างเชื่อม

อาคารหลังนีเ้ ป็นความร่วมมือระหว่าง
ช่างชุย่ กับคุณบอย โกสิยพงษ์ ซึง่ สร้างมา
เพือ่ ผูร้ กั เสียงเพลง ไม่วา่ จะเป็นคอนเสิรต์
ร้านขายเพลง แผ่นเสียง และทุกอย่าง
เกี่ยวกับการดนตรีจากทุกค่ายเพลง

แหล่งรวมสารพันสิ่งของจากทั่วทุก
แห่ ง ทั้ ง งานศิ ล ปะ ของตกแต่ ง บ้ า น
เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่
Insect in the Backyard

ร้ า นอาหารที่ น� ำ หนอนและแมลง
สารพั ด ชนิ ด มาเปลี่ ย นเป็ น เมนู สุ ด
เอ็กโซติก ที่รับประกันได้ว่าไม่ได้มีเพียง
แมลงทอดใส่ซอส หอมพริกไทยอย่างที่
หลายคนคุ้นเคย ทว่าร้านนี้น�ำแมลงมา
แปลงโฉมเป็นอาหารที่มีทั้งเอเชีย ยุโรป
และขนมหวาน จัดเสิร์ฟอย่างสวยงาม
เห็นแล้วต้องร้องว้าวทุกเมนู

ช่างชุ่ย

ที่ตั้ง : 460/8 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ติดต่อ : โทร. 081-817-2888 www.changchuibangkok.com
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 16.00-23.00 น.
(Green Zone เฉพาะร้านอาหาร เปิด เวลา 11.00-23.00 น.)
ค่าเข้าชม : อังคาร-ศุกร์ 16.00-22.00 น. ราคา 20 บาท
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-16.00 น. ราคา 20 บาท / 16.00-22.00 น. ราคา 40 บาท
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B est of the Month

: Marine Master

“Honda Jazz RS”
พลิกโฉมสู่ความสปอร์ต

ในบ้านเรานั้น Honda Jazz ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ยอดนิยม
และเคยครองแชมป์ในตลาด เมื่อถึงคราปรับโฉม ความพิเศษ
จึงเกิดขึ้นด้วยการน�ำเสนอทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับความ
สปอร์ตในทุกรายละเอียดกับรหัส RS ซึ่งมีการยกระดับดีไซน์
ที่มีความสวยและความสปอร์ต พร้อมเสริมทัพด้วย Honda
Jazz รหัส RS+ ที่ออกมาท�ำตลาดควบคู่กัน โดยทั้งสองรุ่น
ชูความโดดเด่นที่มีความกะทัดรัดของรถแฮตช์แบ็ก 5 ประตู
ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
Honda Jazz RS ใหม่นี้มาพร้อมกับตัวถังที่มีความยาวจาก
รุ่นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 4,035 มิลลิเมตร กระจังหน้าใหม่พร้อม
ตราสัญลักษณ์ RS รวมทั้งไฟ Daytime Running Light แบบ
LED และไฟตัดหมอก ด้านกันชนหน้าและกันชนหลังสะท้อน
ความเป็นสปอร์ต ครอบกระจกมองข้างสีด�ำ และล้ออัลลอย
ลายใหม่ขนาด 16 นิ้ว
ด้านห้องโดยสารออกแบบภายใต้แนวคิด Futuristic Cockpit
มาพร้อมเบาะนั่งสีด�ำลายใหม่ส�ำหรับรุ่น RS+ ขณะที่รุ่น RS
สร้างความแตกต่างด้วยการตกแต่งเบาะนั่งสีส้ม โดยทั้งสอง
รุ่นได้เพิ่มความสะดวกสบายด้วยช่องเก็บของและกล่องเก็บ
แท็บเล็ต ใส่ความล�้ำสมัยด้วยเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ
ใหม่ขนาด 6.8 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สาย
และช่องเชื่อมต่อ HDMI
ส�ำหรับเบาะนั่งเป็นแบบอัลตราซีท สามารถปรับเปลี่ยนได้
4 โหมดตามการใช้งาน และมีความกว้างขวางด้วยระยะฐาน
ล้อในระดับ 2,530 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัส มาตรวัดเรือง
แสง และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID
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ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ทั้ ง สองรุ ่ น ยั ง มี ร ะบบควบคุ ม ประตู แ บบ
อัจฉริยะ Honda Smart Key System พร้อมปุ่มสตาร์ต
เครื่องยนต์ ต่อเนื่องด้วยปุ่มควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวง
มาลัยและ Cruise Control ทั้งนี้หน้าที่ในการขับเคลื่อนยังคง
เป็นงานของเครื่องยนต์ 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC ความจุ 1.5
ลิตร ก�ำลังสูงสุด 117 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด
14.8 กิโลกรัมต่อเมตร ที่ 4,700 รอบ/นาที ผสานระบบเกียร์
อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยีเอิร์ธดรีม เพื่อให้
อัตราเร่งและประสิทธิภาพการประหยัดน�้ำมันที่ดีเยี่ยม อีกทั้ง
ยังตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่
พวงมาลัยแบบ 7 สปีด ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ พ่วง
ด้วยระบบช่วยขับขีแ่ บบประหยัดน�ำ้ มัน ECO Assist และรองรับ
พลังงานทางเลือก E85
ในด้านความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ Honda
Jazz RS และ RS+ จึงมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัย G-Force Control
หรือ G-CON อีกทั้งยังปกป้องห้องโดยสารจากการชนรอบ
ทิศทางด้วยถุงลมนิรภัย 6 ต�ำแหน่ง ระบบช่วยควบคุมการ
ทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บน
ทางลาดชัน (HSA) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อม
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และกล้องส่องภาพด้านหลัง
ปรับมุมมองได้ 3 ระดับ รวมถึงระบบกันสะเทือนหน้าแบบ
แมคเฟอร์สันสตรัท และด้านหลังแบบทอร์ชันบีม H-Shape
ส�ำหรับราคาของ RS และ RS+ อยู่ที่ 739,000 และ
754,000 บาท

Krungsri Auto Magazine

Altron LTV-4005 / LTV-3205

“อัลทรอน สมาร์ท ทีวี (Altron LTV-4005 / LTV-3205)”
สมาร์ททีวีขนาด 40 และ 32 นิ้ว ครบครันด้วยประสบการณ์
มัลติมเี ดีย เต็มอิม่ ทุกอารมณ์กบั ความละเอียดหน้าจอแบบ HD
Ready/Full HD ให้สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้ไม่สะดุด
ด้วยหน่วยความจ�ำแรม (RAM) ขนาด 1 GB ผ่าน Wireless
LAN/LAN connection ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่าง
ง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดและเมาส์ภายนอกได้
พร้อมตอกย�้ำความโดดเด่นของ “อัลทรอน” ด้วย UI (user
interface) ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้งานง่าย ครบครันด้วยช่องต่อ
USB และ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
รองรับการชม Digital TV (ดิจิทัลทีวี) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ
Set-Top Box พร้อมการรับประกันถึง 3 ปีเต็ม ราคาปกติ
11,590 และ 8,590 บาท

Sony Xperia XZ Premium

สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอ 4K HDR (3840x2160
พิกเซล) โดดเด่นในด้านการถ่ายภาพด้วยฟีเจอร์ Motion Eye
ใหม่ล่าสุด ที่มีความสามารถในการตรวจวัดและคาดการณ์
ความเคลื่อนไหว พร้อมเก็บภาพล่วงหน้าได้ถึง 4 ภาพในเวลา
เสี้ยววินาทีก่อนกดปุ่มชัตเตอร์ อีกทั้งยังรองรับการถ่ายวิดีโอ
แบบ Super Slow Motion ที่ความเร็วสูงถึง 960 เฟรมต่อ
วินาที (fps) บนความละเอียดระดับ 720p ถือเป็นสมาร์ท
โฟนรุน่ แรกทีม่ กี ารฝังหน่วยความจ�ำไว้ภายในกล้อง เพือ่ ช่วยลด
ระยะเวลาในการถ่ายภาพให้สนั้ ลง เรียกได้วา่ สามารถถ่ายภาพ
ได้อย่างคมชัดและรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต
ประมวลผล Qualcomm Snapdragon 835 และหน่วยความ
จ�ำแรม (RAM) ขนาด 4 GB

Garmin Forerunner 935

นาฬิกาไตรกีฬา Garmin Forerunner 935 คือ นาฬิกา
มัลติสปอร์ตที่มีฟังก์ชันคล้าย Garmin Fenix 5 แต่เบากว่า
และถูกกว่า นอกจากนั้นยังมีระบบ GPS ติดตั้งบนตัวเรือนที่มี
รูปแบบการดีไซน์ที่น�้ำหนักเบาและสวมใส่สบายตลอดวัน โดย
รุ่น 935 นี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับสายรัด QuickFit ส่วน
แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด 21 ชั่วโมงในโหมด GPS และ 44
ชั่วโมงในโหมดประหยัดแบตเตอรี่ UltraTrac ดังนั้นเมื่อใช้งาน
ในลักษณะนาฬิกาอัจฉริยะแบบวันต่อวัน จะใช้งานได้นานถึง 2
สัปดาห์ต่อการชาร์จครั้งเดียว
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Trend

“ดอกเบี้ยต�่ำ” ให้อะไรมากกว่าที่คิด
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยสินเชื่อเพื่อคนมีรถ
“คาร์ ฟอร์ แคช” พบว่า เมือ่ ถึงคราทีต่ อ้ งการเงินสดมาใช้จา่ ยตามความ
จ�ำเป็น คนส่วนใหญ่มกั นึกถึงสินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ซึง่ มักมา
พร้อมกับอัตราดอกเบีย้ สูงลิว่ โดยลืมนึกไปว่ายังมีสนิ เชือ่ อีกประเภททีอ่ ยู่
ใกล้ตวั แต่มกั ถูกลืมเลือน นัน่ ก็คอื สินเชือ่ เพือ่ คนมีรถ ซึง่ สินเชือ่ ประเภทนี้
มีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่ามาก โดยบางรายอาจต�่ำถึง 0.27% ต่อเดือน*
มาดูกันดีกว่าว่าดอกเบี้ยต�่ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้
มากแค่ไหน และสามารถแปลงเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยต่อเดือนเป็น
ไอเท็มเด็ดโดนใจอะไรได้บ้าง
*รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.car4cash.com

ไอเท็มเด็ด

วงเงิน

100,000 บาท
ส่วนต่าง/เดือน

600 บาท

“ลาเต้/คาปูชิโน”

เพิ่มความฟิตให้ทุกเช้าวันท�ำงาน
ด้วยกาแฟเย็นหรือร้อน
จัดไปทั้งเดือน 15 แก้ว
ไอเท็ม

เด็ด

วงเงิน

วงเงิน

170,000 บาท

ส่วนต่าง/เดือน

140,000 บาท

1,020 บาท

“เสื้อทีมชาติไทย 2 ตัว”

พร้อมนั่งติดขอบสนามเชียร์
ทีมชาติไทยไม่มีสะดุดในทุกฤดู

วงเงิน

200,000 บาท

1,200 บาท

็ด
ท็มเด

ส่วนต่าง/เดือน

ไอ เ

สวยพร้อมรับทุกสถานการณ์
ทาวนไปทั้งเนื้อแมท ครีม
หรือกลอส

“ตั๋วหนัง 6 ใบ”

270,000 บาท

็มเด็ด
ไอเท

ส่วนต่าง/เดือน
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1,620 บาท

“ตั๋วเครื่องบินโลว์คอสต์”

ตั้งตารอพร้อมช้อนซื้อตั๋วโปรโมชั่น
สายการบินโลว์คอสต์
ติดปีกเที่ยวในประเทศสบายๆ

ไอเท็มเด

วงเงิน

็ด

สายเปย์ก็ยังสามารถควงแฟน
ไปดูหนังได้แบบสวีตถึง 3 รอบ

วงเงิน

340,000 บาท

ส่วนต่าง/เดือน

2,040 บาท

“ธีมปาร์คโลกพันปีกลางกรุง”

ยกครอบครัวไปตะลุยโลกพันปีที่เป็นทั้ง
พิพิธภัณฑ์และธีมปาร์คไดโนเสาร์
แห่งเดียวในเมืองไทย

เด็ด

“ลิปสติก 4 แท่ง”

ไอเท็ม

840 บาท

ส่วนต่าง/เดือน

Auto Gadget

: MarineMaster

Krungsri Auto Magazine

ติดกล้องมองหลัง

ความปลอดภัยที่รถเก่าก็ท�ำได้
ปัญหาหนึ่งส�ำหรับรถยนต์เก่าที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
คือ การเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยรถด้วยภาพที่ส่งมา
จากกล้องมองหลัง เหตุก็ด้วยเมื่อสิบกว่าปีก่อน ระบบกล้อง
มองหลังยังคงเป็นเรือ่ งไกลตัว และไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ที่มีการติดตั้งให้พร้อมใช้มาจากโรงงาน ผิดกับปัจจุบันที่กล้อง
มองหลังกลายเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่จะขาดไม่ได้ในรถยนต์
แทบทุกรุ่น ทว่าด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดก็ท�ำให้มีผู้ผลิต
หลายรายเล็งเห็นปัญหานี้ และเริ่มพัฒนาระบบกล้องมองหลัง
ส�ำหรับเป็นอุปกรณ์แยกขายพิเศษ เพือ่ ให้รถยนต์รนุ่ เก่ารวมทัง้
รุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้ติดตั้งระบบกล้องมองหลังมาจากโรงงาน
สามารถติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยมี
เว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ เป็นตลาดใหญ่ของการซื้อขายกล้อง
มองหลัง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีมาตรฐาน คุณภาพ และราคาที่
แตกต่างกันออกไป
ส�ำหรับชุดอุปกรณ์กล้องมองหลังนัน้ ประกอบด้วยตัวกล้องที่
ด้านท้ายรถและจอมอนิเตอร์ดา้ นหน้า ทว่าในตลาดซือ้ ขายกลับ
มีให้เลือกช็อปทั้งแบบขายแยกเฉพาะตัวกล้องเพียงอย่างเดียว
ราคาหลักร้อยบาทปลายๆ ไปจนถึงชุดกล้องมองหลังแบบครบ
เซต รวมทั้งตัวกล้องที่ติดตั้งด้านท้าย ไปจนถึงจอมอนิเตอร์ ซึ่ง
ก็มีให้เลือกอีกเช่นกันว่าจอมอนิเตอร์จะเป็นชุดเดียวกับกระจก
มองหลังหรือเป็นชุดมอนิเตอร์ติดตั้งแยกต่างหาก ในส่วนของ
การเชื่อมต่อกล้องกับจอก็มีให้เลือกทั้งระบบกล้องมองหลัง
แบบเดิมที่จะต้องเดินสาย และแบบ Wireless หรือ ไร้สาย ซึ่ง
แน่นอนว่าระดับราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปอีก

แม้กล้องมองหลังจะมีให้เลือกหลายแบบ แต่สิ่งที่ควรถาม
ทุกครัง้ ก่อนซือ้ คือ กล้องรุน่ นัน้ มีฟงั ก์ชนั เปิด-ปิดการท�ำงานของ
กล้องแบบอัตโนมัติผ่านการเข้าเกียร์ถอยหลัง หรือต้องพึ่งพา
สวิ ต ช์ เ ปิ ด -ปิ ด ทุ ก ครั้ ง ที่ ต ้ อ งการให้ ก ล้ อ งท� ำ งาน ทั้ ง นี้ ด ้ ว ย
พฤติกรรมทัว่ ไปของคนขับรถซึง่ มักจะคุน้ ชินกับระบบกล้องมอง
หลังทีแ่ สดงภาพสูห่ น้าจอมอนิเตอร์ทนั ทีทเี่ ข้าเกียร์ถอยหลัง ดัง
นัน้ หากไม่ระวังและซือ้ กล้องบางรุน่ ทีต่ อ้ งกดสวิตช์เปิด-ปิด ทุก
ครั้งก็อาจจะท�ำให้เกิดความหงุดหงิดในระหว่างการขับขี่ได้
อีกสิ่งที่คุณควรใส่ใจคือการเดินสายของช่างนั้นต้องมีความ
ใส่ใจและประณีต เพราะมิเช่นนั้นอาจจะท�ำให้ระบบไฟฟ้าของ
ตัวรถพลอยเกิดปัญหาขึ้นได้ ข้อสุดท้ายคือการทดลองใช้และ
ท�ำความคุ้นเคยกับระยะของเส้นสีเหลือง แดง และเขียว ซึ่ง
ปรากฏอยู่บนจอมอนิเตอร์
อย่ า ลื ม ว่ า นี่ คื อ การติ ด ตั้ ง กล้ อ งมองหลั ง ในรู ป แบบของ
อุปกรณ์เพิม่ เติม ซึง่ คุณภาพและมาตรฐานในการบอกระยะอาจ
ไม่แม่นย�ำเท่ารถยนต์ที่ติดตั้งกล้องมองหลังมาจากโรงงาน แต่
นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาหากมีการทดลองขับและวัดระยะของเส้นบน
จอมอนิเตอร์ในระดับต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงระยะห่างที่แท้จริง
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพราะภาพที่แสดง
ผลนั้นไม่ตรงกับระยะจริงที่เห็นนอกเลนส์กล้อง
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รางวัล Asian Banking and Finance Awards 2017
การันตีความส�ำเร็จ “กรุงศรี ออโต้” ด้านนวัตกรรม

ผ่านไปแล้วส�ำหรับงานประกาศผลรางวัล Asian Banking and Finance Awards
2017 ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย มอบให้แก่องค์กร
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอันโดดเด่นและขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร โดยในปีนี้
“กรุงศรี ออโต้” ผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล
ชนะเลิศด้านแคมเปญสินเชื่อยานยนต์แห่งปี (Automotive Lending Initiative of the
Year) จากแคมเปญ “บิ๊ก ไบค์ ลอยลม” และแคมเปญโฆษณาแห่งปี (Advertising
Campaign of the Year) จาก “ฟอร์ม ป๋า ป๋า” ที่กวาดรางวัลใหญ่ด้านโฆษณาจาก
หลายเวทีระดับนานาชาติมาแล้ว ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ เป็นแบรนด์สินเชื่อยานยนต์จาก
ประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลครั้งนี้

“กรุงศรี ออโต้” ประกาศผลการด�ำเนินงานครึ่งปีแรกโต 15%
เตรียมรุกตลาดครึ่งปีหลังสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ

คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้ าหน้าที่ด้ านธุรกิจสินเชื่อ
ยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการ
ด�ำเนินธุรกิจครึ่งปีแรกของกรุงศรี ออโต้ ว่า
“ผลการด�ำเนินงานในครึ่งปีแรก 2560 ของกรุงศรี ออโต้ เติบโต
ต่อเนือ่ งตามเป้าหมาย โดยมีมลู ค่ายอดสินเชือ่ ใหม่อยูท่ ี่ 77,900 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น 15% ซึง่ สูงกว่าตลาดสินเชือ่ ยานยนต์ที่
เติบโต 10% ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความส�ำเร็จในครึ่งปีแรกคือผลิตภัณฑ์
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ซึ่งได้วางกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนผ่านผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงจุด ตลอดจนผสานประโยชน์กลุ่มธุรกิจในเครือกรุงศรี
เพื่อตอบโจทย์คู่ค้าครบวงจร นอกจากนี้ สินเชื่อ ‘คาร์ ฟอร์ แคช’ ยัง
สามารถครองต�ำแหน่งแบรนด์อนั ดับหนึง่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ เพือ่ คนมีรถ ด้วยแคมเปญการตลาดทีโ่ ดดเด่นและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยในปีนี้ กรุงศรี ออโต้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการมุ่งยกระดับบริการผ่านทุกช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ไร้รอยต่อ โดยเตรียมน�ำสมาร์ตแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการภายในเพื่อการอนุมัติสินเชื่อที่
รวดเร็วขึ้น และเตรียมน�ำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กับตลาดสินเชื่อยานยนต์ภายในสิ้นปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาดเป็น 25% ตามที่ได้ตั้งไว้”
ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของปี 2560 โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 150,000 ล้านบาท จากเดิม
140,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่ 310,000 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ครบรอบ 76 ปี สถาปนากรมการขนส่งทางบก

เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 76 ปี การสถาปนากรมการขนส่ ง ทางบก
คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ส ่ ง มอบสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
อิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์ทชั สกรีนทีไ่ ด้รบั การอัปเกรดให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้
จ�ำนวน 9 เครือ่ งให้แก่กรมการขนส่งทางบก เพือ่ ยกระดับการให้บริการ พร้อม
คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่สองจากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการต่อทะเบียน ช�ำระ
ด้ า นธุ รกิ จสิ นเชื่ อยานยนต์ ธนาคารกรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จ� ำ กั ด ภาษี และท�ำใบขับขีไ่ ด้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน
้ โดยมีคณ
ุ ณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดี
(มหาชน) ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน โดยมีคุณ กรมการขนส่งทางบก ฝ่ายปฏิบตั กิ าร เป็นผูร้ บ
ั มอบ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณันทพงศ์ เชิดชู (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ
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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
หลักสี่
เยาวราช
บางแค
บางนา

74/35 หมู่ที่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-762-4224 แฟกซ์ 02-962-6691
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. 02-918-0133-5 แฟกซ์ 02-918-0260-1

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

