
 

 

เรือ่งราวความส าเรจ็ของครอบครวัจากธรุกจิของตวัแทนจ าหนา่ยของ New Holland  

 

การเติบโตของบริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จ ากดั ด้วยจ านวน 10 สาขา ครอบคลุมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย ได้มอบประโยชน์ให้กับเกษตรกรและครอบครัวในชุมชนทอ้งถิ่นของ

พวกเขา 

 

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2018  

คุณบุญช่วย สงวนพงษ์ ไม่ได้คาดคิดเลยวา่การเปิดบริษัทสาขาแรกของเขาในฐานะธุรกิจขนาดเลก็ของ

ครอบครัวในอ าเภอสงูเนิน จังหวัดนครราชสีมาเม่ือ 36 ปีที่แลว้นั้น ไดก้ารเติบโตจนกลายมาเป็นเจ้าของและ

ตัวแทนจ าหน่ายหลายสาขาที่มีพนกังานประมาณกว่า 100 คนในปัจจุบัน ซ่ึงในปี 2018 นี้บริษัทได้เฉลิมฉลอง

การเปิดสาขาแห่งที่ 10 ในอ าเภอดา่นขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีสาขาแห่งอื่นๆ ต้ังอยู่ในอ าเภอพระ

ทองค า อ าเภอห้องแถลง และต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูงของจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนางรองและอ าเภอคู

เมืองในจังหวัดบุรีรัมยแ์ละอ าเภอน้ าพอง อ าเภอเมืองพลและอ าเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่น 

เร่ืองราวแห่งความส าเร็จของบริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จ ากัด เร่ิมต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ดว้ยการ

เปิดร้านค้าเล็กๆ เพื่อให้บริการดา้นการบ ารงุรักษาเครื่องจักรการเกษตร ในตอนน้ัน คุณบุญช่วยเป็นเพยีงช่าง

เทคนคิที่อทุิศตัวเพือ่การยกระดับของครอบครัวของเขาและการพฒันาธรุกิจของเขาเองขึ้นมา เม่ือเขาสัง่สม

ประสบการณ์มากขึน้ เขามีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ ‘รถแทรกเตอร์สีน้ าเงิน’ ของ Ford และต่อมากลายเป็น 

New Holland มากขึ้นเช่นกัน ในช่วง 3 ทศวรรษนั้น คุณบุญช่วยได้เรยีนรู้เกี่ยวกับทุกลกัษณะของอุปกรณ์

การเกษตรและปัจจุบันเขามีความรูอ้ย่างถอ่งแท้เกีย่วกับเครื่องจักร นั้นหมายความวา่เขามีความเข้าใจในเชิง

ลึกเกีย่วกับความต้องการของเกษตรกร 

คุณบุญช่วยกล่าววา่: “สมาชิกในครอบครัวของผมรู้สึกภาคภูมิใจในการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยีย่มและ

บรกิารทีด่ีเยีย่มให้กับลูกค้าของเรา เราเป็นครอบครัวของ New Holland ผู้คนที่ท างานหนัก มีความจริงใจ 

และเชื่อถือได้ ลูกค้าของเราทราบดีและไว้วางใจในค าแนะนะทางเทคนิคของเราเกีย่วกับอุปกรณ์การเกษตร”   

New Holland ท าให้คุณบุญช่วยสรา้งการเติบโตของธุรกิจครอบครัวของเขาในยุคแรกจนกลายมาเป็นหนึง่ใน

ตัวแทนจ าหน่ายของ New Holland ที่ประสบความส าเร็จมากทีสุ่ดในประเทศไทย ในฐานะบิดาและสามีที่น่า

ภาคภูมิใจ คุณบุญชว่ยคาดหวังว่าบุตรหลายของเขาจะเดนิตามเส้นทางธุรกิจของเขาในอนาคต ภรรยาของ

เขา คุณสาคร สงวนพงษ์ คอยอยู่เคียงขา้งเขาเสมอ ให้แรงบันดาลใจแก่เขาในระหว่างการเดินทางของธุรกิจ

และช่วยเหลือในการบริหารจัดการสาขาหลายแห่งทีก่ าลังเติบโต 

คุณบุญช่วยบอกว่า “การด าเนินธุรกิจของตัวเองนั้นจะต้องมีความมุ่งม่ันอย่างแรงกลา้” และ “การท างานร่วมกนั

มักจะสนับสนนุซ่ึงกนัและกันได้ แม้แต่ในช่วงเวลาทีย่ากล าบาก ในท านองเดยีวกัน New Holland ให้ความเอา

ใจใสดู่แลตัวแทนจ าหน่ายและลกูค้าของเรา เราให้ความใสใ่จซ่ึงกันและกันและต่างฝ่ายต่างมีความส าคัญมาก

ที่สุดตอ่กันและกัน นี่คือเคล็ดลับของธุรกิจและการประสบความส าเร็จของครอบครวัของเรา” 

ความส าเร็จดังกลา่วยังสง่ผลให้ผู้คนในทอ้งถิ่นจ านวนมากได้รับประโยชน์เช่นกนั คุณบุญชว่ยกลา่ววา่: “เรามี

ความยินดใีนสิ่งที่เราประสบผลส าเร็จ สิ่งที่เราต้องการที่จะสนับสนุนไม่ใชแ่ค่เพยีงลูกค้าของเราเท่านัน้ แต่ยัง

รวมถึงชุมชมทัง้หมดดว้ย เราได้ด าเนินการสร้างศูนย์ดแูลสขุภาพสาธารณะขึ้นมา 2 แห่งและวัดอีก 2 แห่ง ซ่ึง

อยูใ่นจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา การด าเนินการเหล่านี้เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมที่ส าคัญต่อ

สุขภาพของเกษตรกรและครอบครวัของพวกเขาเพื่อคืนสิ่งทีด่ีสู่สงัคม”   



 

 

 
 
 

บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จ ากัดในปัจจุบันน าเสนอรถแทรกเตอร ์ New Holland รวมไปถงึรถท า

ฟอ่นฟางแบบมว้นกลม BR และอปุกรณเ์กบ็เกีย่วรถเกีย่วนวดแบบฟนัโยก 5 ชดุรุน่ TC5.30 ซ่ึงมีต้นทุนการ

เป็นเจ้าของต่ าสุดในขณะทีใ่ห้ประสิทธภิาพสูงสุดในระดับเดยีวกนั รถแทรกเตอร์ประกอบดว้ยรุ่น TC48R (47 

แรงม้า) ทีใ่ช้งานง่ายสามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายส าหรับการใชง้านในการเกษตรที่แตกต่าง

กันไป รุ่น TT4 ซีรีส์ (55 ถงึ 90 แรงม้า) ได้รับการออกแบบมาส าหรับสภาวะที่หนกัหนว่ง ใช้งานและ

บ ารุงรักษาได้ง่าย รุ่น TD5 ซีรีส ์(98 ถึง 110 แรงม้า) รุน่ยอดนยิมที่ให้ความเอนกประสงค์ รุน่ TS6 ซีรีส ์(124 

ถึง 139 แรงม้า) ให้ความทนทานและสะดวกสบายในราคาที่จับจ่ายได้ รุ่น 10 ซีรีส ์ (80 ถึง 105 แรงม้า) ให้

ก าลงัและการประหยัดพลังงาน และรุ่น T6050 ซีรีส ์ (127 แรงม้า) และ T7060 (213 แรงม้า) ให้อัตราสว่น

ก าลงัต่อน้ าหนักที่ดทีีสุดในตลาด  

บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จ ากัด ด าเนินการเหมือนกบัตัวแทนจ าหน่ายรายอื่นๆ ทัง้หมดของ New 

Holland ในประเทศไทยดว้ยการให้บรกิารสนับสนุนแก่เกษตรกรไทยผ่านแพ็คเกจการผ่อนช าระทีย่อมรับได้

และยืดหยุ่นผ่าน CNH Industrial ประเทศไทย พรอ้มกับบรกิารทางการเงนิของ G-Capital  นอกจากนี้เรา

ยังให้การฝึกอบรม ค าแนะน าทางเทคนิค และการสนับสนุนด้านการบ ารุงรกัษาที่้ต้องการแก่เกษตรกร ซ่ึงมี

ความส าคัญทางเศรษฐกขิของพวกเขามาก เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงและเวลาที่เครือ่งจักรหยดุ

โดยไม่คาดหมายด้วย  

 [จบ] 

 

ชื่อเสียงของ New Holland Agriculture สั่งสมมาจากความส าเร็จของลูกค้าของเรา ผู้ผลิตพืชผลมีค่า เกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์ 

ผู้รับเหมา เจ้าของไร่องุ่น หรือผู้ท างานเกี่ยวกับการจัดการพื้นดิน ลูกค้าของเราสามารถให้ความไว้วางใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์

เชิงนวัตกรรมและบริการของเรา สายผลิตภัณฑ์ท่ีครบวงจร ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เสริม

ด้วยบริการแพคเกจการผ่อนช าระทางการเงินท่ีปรับเหมาะสมกับลูกค้าจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญภาคการเกษตรของเรา  เครือข่าย

ตัวแทนจ าหน่ายระดับมืออาชีพประสบการณ์สูงท่ัวโลกและความมุ่งม่ันของ New Holland ในความเป็นเลิศรับประกันว่าลูกค้าของ

เราท้ังหมดจะได้รับประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมท่ีสุด ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Holland โปรดเย่ียมชมท่ี 

www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผู้น าระดับโลกในภาคสินค้า

ทุนท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถานท่ีตั้งครอบคลุมท่ัวโลก ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ CNH Industrial โปรดเย่ียมชมทางออนไลน์ได้ท่ี www.cnhindustrial.com  

 

 

ผู้ติดต่อส าหรับสือ่: 

Bheerati Ongsuragz  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย New Holland Agriculture 

อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com 

โทรศพัท์: +66 65 518 7603 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอชยีตะวันออกเฉียงใต้ 

อีเมล:francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศพัท์: +44 (0)7841568487 

http://www.cnhindustrial.com/

