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สามมติรมอเตอรส์ ตอกยํ �าความเป็นผูนํ้าตลาดรถบรรทกุและขนสง่ ขานรบันโยบายรฐัเร ื�อง
นํ �าหนกัและความปลอดภยั คดิคน้นวตักรรมใหม ่เหล็กพเิศษ “ไฮ เทนไซล”์ (Hi Tensile) เพ ิ�ม
ความแข็งแรง ทนทาน กวา่เหล็กท.ัวไป 30-40%  ชว่ยลดนํ�าหนกัเบาลงกวา่ 2 ตนั รองรบัทกุ
เซ็กเมน้ท ์เตรยีมขยายศนูยบ์รกิาร SMM Pro Truck ใหถ้งึ 100 สาขา ภายในปี 67 พรอ้มต ั�ง
เป้ารกุตลาด AEC ภายใน 3 ปี
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นายสรุยิา โพธ ิ�ศริสิขุ กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั สามมติรมอเตอรส์แมนู
แฟคเจอรงิ จาํกดั (มหาชน) ภายใต ้สามมติร กรุ๊ป โฮลด ิ�ง เปิดเผยวา่ ภาพรวมตลาดรถบรรทกุใน
ระยะท ี�ผา่นมา มอีตัราเตบิโตปีละประมาณ 5-7 % โดยในปี 2561 ท ี�ผา่นมาตลาดรวมรถบรรทกุมี
ประมาณ 29,000 คนั และคาดการณว์า่ในตลาดรถบรรทกุในปี 2562 จะมปีระมาณ 31,000 คนั โดย
ชว่งคร ึ�งหลงัของปี 2562 ตลาดจะคอ่ย ๆ ขยายตวัเพ ิ�มข ึ�นอกี

“สามมติรมอเตอรส์ ในฐานะผูนํ้าดา้นการผลติรถบรรทกุและรถพว่ง ไดม้กีารพัฒนาผลติภณัฑเ์พ ื�อ
รองรับการเตบิโตของเศรษฐกจิ การคา้และการลงทนุ และตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งครอบคลมุ  ซ ึ�งปัจจบุนัสามมติรมผีลติภณัฑท์ ี�ครอบคลมุทกุเซก็เมน้ท ์ตั.งแต ่First Mile
Delivery จนถงึ Last Mile Delivery  เรามรีถบรรทกุแตล่ะประเภทท ี�เหมาะกบัการใชท้กุกลุม่ อาทิ
กลุม่ภาคการกอ่สรา้งและลงทนุ ภาคการเกษตร ภาคขนสง่ โลจสิตกิสท์ ั�วไป กลุม่เฉพาะกจิหรอืรถท ี�ใช ้
สําหรับภาครัฐ  และกลุม่รถพเิศษ เชน่ รถขยะ รถสําหรับใชใ้นสนามบนิ ท ี�ตอ้งมกีารออกแบบพเิศษให ้
เหมาะสมกบัการใชง้าน”
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จดุเดน่ของผลติภณัฑท์ ี�ทาํให ้“สามมติร” เป็นผูนํ้าตลาดมายาวนาน คอืการท ี�ผลติสนิคา้ท ี�มี
คณุภาพ และการบรกิารหลงัการขายท ี�ครบวงจร ทาํใหส้นิคา้ของสามมติรป็นเจา้เดยีวท ี�กลา้
รบัประกนัคณุภาพถงึ 3 ปี

นายสรุยิา กลา่วเพ ิ�มเตมิวา่ “เพ ื�อใหส้อดรับกบันโยบายของภาครัฐในเร ื�องการบรรทกุนํ�าหนักและ
ความปลอดภยัรวมถงึการคํานงึถงึประโยชนแ์ละความคุม้คา่ทางธรุกจิใหก้บัลกูคา้ สามมติรจงึใหค้วาม
สําคญัในเร ื�องของนํ�าหนักเบา โดยไดทํ้าการวจัิยและพัฒนากบัผูผ้ลติเหล็กชั �นนําระดบัโลก ในการนํา
เหล็กพเิศษ “ไฮ เทนไซล”์ (Hi Tensile) มาใชสํ้าหรับการผลติตวัถงัรถบรรทกุและรถพว่ง และ
สําหรับผลติโครงสรา้ง Chassis Frame ของรถพว่ง(Semi Trailer)ดว้ย ซ ึ�งคณุสมบตัขิองเหล็ก
“ไฮ เทนไซล”์ จะมคีวามแข็งแรง ทนทาน กวา่เหล็กท ั�วไปประมาณ 30-40% แตม่นํี�าหนกัเบา
กวา่ ทาํใหนํ้�าหนกัของตวัรถเบาลงกวา่ 2 ตนั ทําใหส้ามารถบรรทกุสนิคา้ไดเ้พ ิ�มข ึ�น 2 ตนั เพ ิ�ม
กําไรใหก้บัผูป้ระกอบการขนสง่และชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการบํารงุรักษา ซ ึ�งสามมติรถอืเป็นเจา้
แรกและเจา้เดยีวในตลาด ท ี�นําเหล็กพเิศษน ี�มาใชใ้นการผลติตวัถงัรถทกุประเภท นอกจากน ี�ทางสาม
มติรยงัมทีมี Engineer สําหรับการออกแบบและพัฒนาตวัถงัและอปุกรณ ์เพ ื�อใหส้ามารถนําเสนอ
Solution ท ี�สอดคลอ้งกบัการใชง้านของผูใ้ช ้เพ ื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชร้ถไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอบ
โจทยก์ารใชง้านไดม้ากข ึ�น ทําใหป้ระหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยไดม้ากข ึ�น”
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ในดา้นการบรกิารหลงัการขาย สามมติรตอ่ยอดธรุกจิจากผูผ้ลติรถบรรทกุและรถเทรเลอร ์มาเป็นผู ้
ใหบ้รกิาร โดยไดจั้ดตั �งศนูยบ์รกิารบํารงุรักษารถบรรทกุและรถ Trailer ท ี�ไดม้าตรฐาน ดว้ยเงนิลงทนุ
100 ลา้นบาท  มเีครอืขา่ยครอบคลมุท ั�วประเทศ ภายใตช้ ื�อ SMM Pro Truck ซ ึ�งเป็นการรว่มทนุ
ระหวา่งสามมติรและบรษัิท PTG Energy จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัม ี10 สาขา ต ั�งเป้า 100 สาขา
ภายในปี 2567

“จากการยกระดบัสนิคา้ท ี�เป็นเจา้ตลาดอยูแ่ลว้ใหเ้หนอืข ึ�นไปอกี ทําใหส้ามมติรมคีวามม ั�นใจท ี�จะทํา
ตลาดทั �งในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เน ื�อง โดยในระยะ 3 ปีจากน ี� จะรกุทําตลาดตา่งประเทศ
มากข ึ�น เร ิ�มจากตลาด AEC อาท ิอนิโดนเีซยี ฟิลปิินส ์กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์เป็นตน้ เน ื�องจาก
ประเทศเหลา่น ี�มกีารเตบิโตทาง GDP อยา่งตอ่เน ื�อง และมกีารลงทนุดา้นสาธารณูปโภคทั �งสรา้งถนน
ทา่เรอื สนามบนิ อกีทั �งการเตบิโตทางดา้นโลจสิตกิสทํ์าใหจํ้าเป็นตอ้งใชร้ถบรรทกุเพ ื�อการขนสง่
สนิคา้มากข ึ�น ณ ปัจจบุนัทางสามมติรไดม้กีารตั �งโรงงานผลติตวัถงัรถบรรทกุท ี�ประเทศอนิโดนเีซยี 
และจะขยายไปยงัประเทศฟิลปิปินส ์เพ ื�อเป็นฐานยทุธศ์าสตรข์องตลาดอาเซยีนตอ่ไป” นายสรุยิา
กลา่วท ิ�งทา้ย
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