เรือ
่ งราวความสาเร็จของครอบครัวจากธุรกิจของตัวแทนจาหน่ายของ New Holland
การเติบโตของบริษัท

สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

จากัด

ด้วยจานวน

10

สาขา

ครอบคลุมภาค

ได้มอบประโยชน์ให้กับเกษตรกรและครอบครัวในชุมชนท้องถิ่นของ

พวกเขา

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2018
คุณบุญช่วย

สงวนพงษ์

ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการเปิดบริษัทสาขาแรกของเขาในฐานะธุรกิจขนาดเล็กของ

ครอบครัวในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเมือ
่ 36 ปีที่แล้วนั้น ได้การเติบโตจนกลายมาเป็นเจ้าของและ
ตัวแทนจาหน่ายหลายสาขาที่มีพนักงานประมาณกว่า 100 คนในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2018 นี้บริษท
ั ได้เฉลิมฉลอง
การเปิดสาขาแห่งที่ 10 ในอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีสาขาแห่งอื่นๆ ตั้งอยู่ในอาเภอพระ
ทองคา อาเภอห้องแถลง และตาบลตลาดแค อาเภอโนนสูงของจังหวัดนครราชสีมา อาเภอนางรองและอาเภอคู
เมืองในจังหวัดบุรีรัมย์และอาเภอน้าพอง อาเภอเมืองพลและอาเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่น
เรื่องราวแห่งความสาเร็จของบริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัด เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยการ
เปิดร้านค้าเล็กๆ เพื่อให้บริการด้านการบารุงรักษาเครื่องจักรการเกษตร ในตอนนั้น คุณบุญช่วยเป็นเพียงช่าง
เทคนิคที่อท
ุ ิศตัวเพือ
่ การยกระดับของครอบครัวของเขาและการพัฒนาธุรกิจของเขาเองขึ้นมา

เมื่อเขาสัง่ สม

ประสบการณ์มากขึน
้ เขามีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ ‘รถแทรกเตอร์สีนาเงิ
้ น’ ของ Ford และต่อมากลายเป็น
New Holland มากขึ้นเช่นกัน ในช่วง 3 ทศวรรษนั้น คุณบุญช่วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกลักษณะของอุปกรณ์
การเกษตรและปัจจุบันเขามีความรูอ
้ ย่างถ่องแท้เกีย
่ วกับเครื่องจักร

นั้นหมายความว่าเขามีความเข้าใจในเชิง

ลึกเกีย
่ วกับความต้องการของเกษตรกร
คุณบุญช่วยกล่าวว่า: “สมาชิกในครอบครัวของผมรู้สึกภาคภูมิใจในการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยีย
่ มและ
บริการทีด
่ ีเยีย
่ มให้กับลูกค้าของเรา เราเป็นครอบครัวของ New Holland ผู้คนที่ทางานหนัก มีความจริงใจ
และเชื่อถือได้ ลูกค้าของเราทราบดีและไว้วางใจในคาแนะนะทางเทคนิคของเราเกีย
่ วกับอุปกรณ์การเกษตร”
New Holland ทาให้คุณบุญช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจครอบครัวของเขาในยุคแรกจนกลายมาเป็นหนึง่ ใน
ตัวแทนจาหน่ายของ New Holland ที่ประสบความสาเร็จมากทีส
่ ุดในประเทศไทย ในฐานะบิดาและสามีที่น่า
ภาคภูมใิ จ คุณบุญช่วยคาดหวังว่าบุตรหลายของเขาจะเดินตามเส้นทางธุรกิจของเขาในอนาคต ภรรยาของ
เขา คุณสาคร สงวนพงษ์ คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ให้แรงบันดาลใจแก่เขาในระหว่างการเดินทางของธุรกิจ
และช่วยเหลือในการบริหารจัดการสาขาหลายแห่งทีก
่ าลังเติบโต
คุณบุญช่วยบอกว่า “การดาเนินธุรกิจของตัวเองนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ” และ “การทางานร่วมกัน
มักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ แม้แต่ในช่วงเวลาทีย
่ ากลาบาก ในทานองเดียวกัน New Holland ให้ความเอา
ใจใส่ดูแลตัวแทนจาหน่ายและลูกค้าของเรา เราให้ความใส่ใจซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างมีความสาคัญมาก
ที่สุดต่อกันและกัน นี่คอ
ื เคล็ดลับของธุรกิจและการประสบความสาเร็จของครอบครัวของเรา”
ความสาเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้คนในท้องถิ่นจานวนมากได้รับประโยชน์เช่นกัน คุณบุญช่วยกล่าวว่า: “เรามี
ความยินดีในสิ่งที่เราประสบผลสาเร็จ สิ่งที่เราต้องการที่จะสนับสนุนไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าของเราเท่านัน
้ แต่ยัง
รวมถึงชุมชมทัง้ หมดด้วย เราได้ดาเนินการสร้างศูนย์ดแ
ู ลสุขภาพสาธารณะขึ้นมา 2 แห่งและวัดอีก 2 แห่ง ซึง่
อยูใ่ นจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

การดาเนินการเหล่านี้เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมที่สาคัญต่อ

สุขภาพของเกษตรกรและครอบครัวของพวกเขาเพื่อคืนสิ่งทีด
่ ีสู่สงั คม”

บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัดในปัจจุบันนาเสนอรถแทรกเตอร์ New Holland รวมไปถึงรถทา
ฟ่อนฟางแบบม้วนกลม BR และอุปกรณ์เก็บเกีย
่ วรถเกีย
่ วนวดแบบฟันโยก 5 ชุดรุน
่ TC5.30 ซึ่งมีต้นทุนการ
เป็นเจ้าของต่าสุดในขณะทีใ่ ห้ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับเดียวกัน รถแทรกเตอร์ประกอบด้วยรุ่น TC48R (47
แรงม้า)

ทีใ่ ช้งานง่ายสามารถรองรับอุปกรณ์ตอ
่ พ่วงที่หลากหลายสาหรับการใช้งานในการเกษตรที่แตกต่าง

กันไป รุน
่ TT4 ซีรีส์ (55 ถึง 90 แรงม้า) ได้รับการออกแบบมาสาหรับสภาวะที่หนักหน่วง ใช้งานและ
บารุงรักษาได้ง่าย รุน
่ TD5 ซีรีส์ (98 ถึง 110 แรงม้า) รุน
่ ยอดนิยมที่ให้ความเอนกประสงค์ รุน
่ TS6 ซีรีส์ (124
ถึง 139 แรงม้า) ให้ความทนทานและสะดวกสบายในราคาที่จับจ่ายได้ รุน
่ 10 ซีรีส์ (80 ถึง 105 แรงม้า) ให้
กาลังและการประหยัดพลังงาน และรุ่น T6050 ซีรีส์ (127 แรงม้า) และ T7060 (213 แรงม้า) ให้อัตราส่วน
กาลังต่อน้าหนักที่ดท
ี ีสุดในตลาด
บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัด ดาเนินการเหมือนกับตัวแทนจาหน่ายรายอื่นๆ ทัง้ หมดของ New
Holland ในประเทศไทยด้วยการให้บริการสนับสนุนแก่เกษตรกรไทยผ่านแพ็คเกจการผ่อนชาระทีย
่ อมรับได้
และยืดหยุ่นผ่าน CNH Industrial ประเทศไทย พร้อมกับบริการทางการเงินของ G-Capital

นอกจากนี้เรา

ยังให้การฝึกอบรม คาแนะนาทางเทคนิค และการสนับสนุนด้านการบารุงรักษาที่้ตอ
้ งการแก่เกษตรกร ซึง่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิขของพวกเขามาก

เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการซ่อมบารุงและเวลาที่เครือ
่ งจักรหยุด

โดยไม่คาดหมายด้วย
[จบ]

ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture สั่งสมมาจากความสาเร็จของลูกค้าของเรา ผู้ผลิตพืชผลมีค่า เกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์
ผู้รับเหมา เจ้าของไร่องุ่น หรือผู้ทางานเกี่ยวกับการจัดการพื้นดิน ลูกค้าของเราสามารถให้ความไว้วางใจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์
เชิงนวัตกรรมและบริการของเรา สายผลิตภัณฑ์ ที่ครบวงจร ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เสริม
ด้วยบริการแพคเกจการผ่อนชาระทางการเงินที่ปรับเหมาะสมกับลูกค้าจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคการเกษตรของเรา เครือข่าย
ตัวแทนจาหน่ายระดับมืออาชีพ ประสบการณ์สูงทั่วโลกและความมุ่งมั่นของ New Holland ในความเป็นเลิศรับประกันว่าลูกค้าของ
เราทั้งหมดจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Holland โปรดเยี่ยมชมที่
www.newholland.com
New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผู้นาระดับโลกในภาคสินค้า
ทุนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถานที่ตั้งครอบคลุมทั่วโลก สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเยี่ยมชมทางออนไลน์ได้ที่ www.cnhindustrial.com
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