
 

 

ตัวแทนจ ำหนำ่ย New Holland 

ในประเทศไทยได้เรียนรูด้้วยตัวเองว่ำเหตุใดกำรท ำไรใ่ห้ง่ำยขึ้นและมีประสทิธิภำพสูงขึ้นจึงเป็

นสิ่งที่ส ำคัญ   

 

กำรเปลี่ยนจำกกำรท ำเกษตรกรรมมำเป็นผู้จ ำหน่ำยเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของกรรมกำรผู้จัดกำรของ 

บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ จ ำกัด สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ 

ท่ีตัวเขำเองเคยเผชิญมำแล้วได้     

 

 

กรุงเทพฯ 15 สิงหำคม 2561  

 

หำกจะมองหำคนท่ีมีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรด้ำนควำมช่วยเหลือท่ีแท้จริงของเกษตรกรในประเทศไทยอย่

ำงแม่นย ำ คนๆ น้ันต้องเป็นคุณ สมชิต เทียนทอง กรรมกำรผู้จัดกำรของตัวแทนจ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์ New 

Holland Agriculture ท่ีประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดของประเทศไทย 

ท้ังน้ีเน่ืองจำกคุณสมชิตได้เริ่มต้นชีวิตกำรท ำงำนของเขำในไร่ ท ำงำนลักษณะเดียวกับบิดำของเขำ 

และค้นพบว่ำน่ีเป็นเส้นทำงเดินท่ียำกล ำบำก 

ซึ่งปัจจุบันควำมพึงพอใจในงำนของคณุสมชิตมำจำกกำรได้เห็นอุปกรณ์กำรเกษตรสมัยใหม่ท่ีสำมำรถช่วยเห

ลือเกษตรกรคนอื่นๆ ท ำให้กำรท ำไร่ของพวกเขำท ำได้ง่ำยขึ้น มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

และมีควำมย่ังยืนอย่ำงคุ้มค่ำกำรลงทุนกว่ำท่ีเคยเป็นมำ 

คุณสมชิตบริหำรงำนใน บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ อุดรธำนี จ ำกดั ซึ่งโดยปกติจ ำหน่ำยอุปกรณ์ของ New 

Holland ประมำณ 100 หน่วยต่อปี ยอดขำยส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกรถแทรกเตอร์ 

บริษัทอวยชัยแทรคเตอร์จ้ำงงำนพนักงำนกว่ำ 25 คนและเปิดด ำเนินงำน 2 สำขำ 

ในเขตจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำหน่ึงอยู่ใน จังหวัดหนองบัวล ำภูและอีกสำขำอยู่ใน 

จังหวัดสกลนคร ในพื้นท่ีเหล่ำน้ีพืชผลหลักได้แก่อ้อย ข้ำว ข้ำวโพดและมันส ำปะหลัง 

บิดำของคุณสมชิตยังท ำไร่อ้อยและมันส ำปะหลังรวมไปถึงข้ำวโพดและถั่วเหลืองด้วย 

บิดำของเขำมีรถแทรกเตอร์ 2 คันเป็นรุ่น Ford 5000 ท้ังสองคัน 

ควำมสนใจในอุปกรณ์เหล่ำน้ีของคุณสมชิตเป็นตัวจุดประกำยให้เขำผันตัวออกจำกกำรท ำงำนท่ีหนักหน่วงใน

ไร่และเริ่มต้นกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ส ำหรับรถแทรกเตอร์ 

Fordนอกจำกน้ีอุปกรณ์ท่ีครอบครัวเป็นเจ้ำของยังบ่งบอกถึงควำมช่ืนชอบของคุณสมชิตส ำหรับ 

'รถแทรกเตอร์สีฟ้ำ' ท่ีมีช่ือเสียงของ Ford ท่ีต่อมำกลำยมำเป็น New Holland 

เป็นควำมภักดีท่ียืนหยัดมำจนถึงปัจจุบันน้ี  

เมื่อเวลำผ่ำนไปพร้อมกับควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของคุณสมชิตที่เติบโตขึ้นจำกเด็กชำยท่ีคอยช่วยงำนท่ัวไปกั

บรถแทรกเตอร์ของบิดำของเขำและมำเป็นชำยหนุ่มท่ีจ ำหน่ำยอะไหล่ 

จนกระท่ังมำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรของแบรนด์ New Holland   

บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จ ำกัดเป็นผู้จ ำหน่ำยและบริกำรผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ของ New Holland 

ท่ีครอบคลุม โดยมีรถแทรกเตอร์ 4 รุ่นท่ีได้รับควำมนิยมสูงสุดจำกลูกค้ำของตัวแทนจ ำหน่ำย รุ่น TT4.75 



 

 
 
 
 

ขนำด 75 แรงม้ำได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้ควำมสะดวกสบำยสูงสุด ใช้งำนง่ำยและให้ประสิทธิภำพสูง รุ่น 

TT45 ขนำด 47 แรงม้ำท่ีมักใช้งำนส ำหรับกำรปลูกมันส ำปะหลังมำจำกซีรีส์ขนำดเล็ก TT 

ซึ่งเป็นตัวก ำหนดนิยำมใหม่ในตลำดรถแทรกเตอร์ท่ีคุ้มค่ำโดยกำรอัดแน่นด้วยประสิทธิภำพของเครื่องขนำดใ

หญ่ในตัวรถท่ีมีขนำดเล็ก รุ่น TCR48 ขนำด 47 แรงม้ำ เป็นรุ่นท่ีให้ควำมคล่องตัวและใช้งำนง่ำย 

ท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มำกมำย และ ซีรีส์ 10 ขนำดตั้งแต่ 80-105 แรงม้ำ 

เป็นรุ่นท่ีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยช่ืนชม 

ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรรวมของก ำลังท่ียอดเย่ียมและควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐกิจเข้ำด้วยกัน 

คุณสมชิตกล่ำวว่ำ: "ลูกค้ำจ ำนวนมำกของเรำก็เหมือนกับผมท่ี 

พวกเขำเติบโตขึ้นมำโดยมีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ของ New Holland เป็นอย่ำงดีในด้ำนคุณภำพ 

ควำมแข็งแรงและประวัติอันเป็นต ำนำน แต่มีอะไรมำกกว่ำน้ันอยู่เบื้องหลังควำมนิยมในแบรนด์ New Holland 

และน่ันคือกำรสนับสนุนระดับคุณภำพสูงให้แก่ลูกค้ำ 

ลูกค้ำของเรำจ ำนวนมำกมีสถำนท่ีตั้งใกล้กับโชว์รูมของเรำ แต่แม้ว่ำพวกเขำจะอยู่ไกลออกไปกว่ำ 100 

กิโลเมตร พวกเขำก็ทรำบดีว่ำจะได้รับบริกำรที่รวดเร็วจำกเรำ 

เรำมีเจ้ำหน้ำท่ีทำงเทคนิคของตัวแทนจ ำหน่ำยท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงเทคนิคท่ีเช่ียวชำญจำก New 

Holland เพื่อมอบค ำปรึกษำให้กับลูกค้ำของเรำในแง่ค ำแนะน ำเชิงกำรด ำเนินงำนและทำงเทคนิค" 

คุณสมชิตเข้ำสู่ภำคเกษตรกรรมมำตั้งแต่ 30 ปีท่ีแล้ว 

ควำมกังวลหลักในขณะน้ันคือด้ำนกำรเงินและธุรกิจกำรเกษตรส่วนมำกในประเทศไทยก็ยังคงมีข้อกังวลในปร

ะเด็นน้ีจวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลน้ี คุณสมชิตจึงเช่ือว่ำ 

"หน่ึงในรูปแบบกำรสนับสนุนท่ีส ำคัญท่ีสุดท่ีธุรกิจของเรำมอบให้กับเกษตรกรคือกำรมอบบริกำรสนับสนุนทำง

กำรเงินท่ีแข่งขันได้และยืดหยุ่นอย่ำงครบครันของ CNH Industrial โดยผ่ำน G-Capital”  

โปรแกรมทำงกำรเงินส ำหรับกำรขำยปลีกในปัจจุบันมุ่งหมำยท่ีจะช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยลงทุนในอุป

กรณ์ใหม่ได้ง่ำยขึ้น ได้รับประโยชน์จำกข้อเสนอรถแทรกเตอร์คุณภำพระดับพรีเมียมของ New Holland 

Agriculture ภำยใต้เงื่อนไขท่ีจับต้องได้ 

 เขำกล่ำวเสริมอีกว่ำ 

“กำรฝึกอบรมและค ำแนะน ำทำงเทคนิคเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ท่ีเรำมอบให้กับลูกค้ำยังเป็นปัจจัยท่ีส ำคั

ญเชิงกำรเงิน เน่ืองจำกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรซ่อมบ ำรุงและเวลำหยุดกำรท ำงำนโดยไม่คำดหมำยได้”  

ในตอนท่ีคุณสมชิตและบิดำของเขำยังเป็นเกษตรกรก็ทรำบดีถึงควำมไม่แน่นอนของรำยได้ท่ีมักพบเจอเสมอ 

แต่ New Holland และตัวแแทนจ ำหน่ำยท่ีรวมถึงบริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ 

จ ำกัดก็ได้แสดงให้เห็นถึงกำรได้รับผลตอบแทนกำรลงทุนกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จักรกลอันทันสมัยในแง่ของปร

ะสิทธิภำพกำรผลิตและกำรท ำก ำไรทีดีขึ้น เกษตรกรมักจะพบกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ อยู่เสมอ เช่น 

สภำพอำกำศท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ และควำมผันผวนของรำคำพืชผล แต่ New Holland 

และตัวแทนจ ำหน่ำยท่ีเน้นส่วนงำนบริกำรของเรำให้ควำมช่วยเหลือในเส้นทำงไปสู่ควำมส ำเร็จของเกษตรกรเ

สมอ            

 

[จบ] 

 



 

 
 
 
 

ชือ่เสยีงของ New Holland Agriculture สัง่สมมำจำกควำมส ำเรจ็ของลกูคำ้ของเรำ ผูผ้ลติพชืผลมคีำ่ เกษตรกรฟำรม์ปศสุตัว ์

ผูร้บัเหมำ เจำ้ของไรอ่งุน่ หรอืผูท้ ำงำนเกีย่วกบักำรจดักำรพืน้ดนิ 

ลกูคำ้ของเรำสำมำรถใหค้วำมไวว้ำงใจในกำรน ำเสนอผลติภณัฑเ์ชงินวตักรรมและบรกิำรของเรำ สำยผลติภณัฑท์ีค่รบวงจร 

ตัง้แตร่ถแทรกเตอรไ์ปจนถงึกำรเกบ็เกีย่ว อปุกรณข์นถำ่ยวสัด ุ

เสรมิดว้ยบรกิำรแพคเกจกำรผอ่นช ำระทำงกำรเงนิทีป่รบัเหมำะสมกบัลกูคำ้จำกควำมเปน็ผูเ้ชีย่วชำญภำคกำรเกษตรของเรำ  เครอื

ขำ่ยตวัแทนจ ำหนำ่ยระดบัมอือำชพีประสบกำรณส์งูทัว่โลกและควำมมุง่มัน่ของ New Holland 

ในควำมเปน็เลศิรบัประกนัวำ่ลกูคำ้ของเรำทัง้หมดจะไดร้บัประสบกำรณท์ีย่อดเยี่ยมทีส่ดุ ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั New 

Holland โปรดเยีย่มชมที ่www.newholland.com 

New Holland Agriculture เปน็แบรนดห์นึง่ของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) 

ผูน้ ำระดบัโลกในภำคสนิคำ้ทนุทีม่ปีระสบกำรณใ์นอตุสำหกรรมมำอยำ่งยำวนำน 

มผีลติภณัฑค์รอบคลมุและมสีถำนทีต่ัง้ครอบคลมุทั่วโลก ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั CNH Industrial โปรดเยีย่มชมไดท้ี ่

www.cnhindustrial.com 

 

ผู้ติดต่อส ำหรับข่ำวสำร: 

 

นายณฏัฐาภคัค ์ ชูนิกร 

ผูชี้ย่วชาญดา้นการสือ่สาร New Holland Agriculture 

อเีมล : nutthapak.choonikorn@cnhind.com 

โทรศพัท์ : +66 2494 8226 

 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศัพท์: +44 (0)7841568487 
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