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สามมติร ผดุ “Burson Thailand” ปฏวิตัติลาดคา้ปลกีช ิ�นสว่นยานยนตไ์ทย พรอ้มใชไ้ทยเป็น
ศนูยก์ลางบกุตลาดอาเซยีน

  

 
สามมติร กรุป๊ โฮลด ิ�ง จบัมอื “บาพคอร ์ลมิเิต็ด” (Bapcor Limited) ยกัษใ์หญด่า้นอะไหลส่าํหรบัรถยนตจ์ากประเทศออสเตรเลยี เปิดตวั “เบอรซ์ ั�น ไทยแลนด”์ (Burson Thailand) โม
เดริน์เทรดจาํหนา่ยช ิ�นสว่นยานยนต ์อะไหล ่เคร ื�องมอืตา่งๆ และบรกิารคณุภาพสงูครบวงจรเป็นเจา้แรกในประเทศไทย ต ั�งเป้าผดุ 60 สาขาครอบคลมุท ั�วประเทศ พรอ้มใชไ้ทยเป็น
ศนูยก์ลาง ขยายตลาดสูภ่มูภิาคอาเซยีนเพ ื�อรองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคต

นายแดรลิ แอบโบโทมยี ์กรรมการผูจ้ดัการ บาพคอร ์กรุป๊ กลา่ววา่ “บารพ์คอร ์ลมิเิต็ด” (Bapcor Limited) คอืผูนํ้าดา้นผูใ้หบ้รกิารอะไหลย่านยนตท์ดแทนรวมถงึอปุกรณเ์สรมิ อปุกรณต์กแตง่
อปุกรณย์านยนตแ์ละบรกิารท ี�เก ี�ยวขอ้งธรุกจิหลกัคอือะไหลย่านยนตท์ดแทน โดยครอบคลมุซพัพลายเชนแบบครบวงจร ทั.งธรุกจิการคา้ การคา้สง่เฉพาะทาง รวมไปถงึการคา้ปลกี ประกอบดว้ย
Burson Auto Parts, Precision Automotive Equipment และ BNT ซ ึ�งเป็นแหลง่รวมของช ิ�นสว่นยานยนตท์ ี�หลากหลายมากท ี�สดุในโลก โดยมชี ิ�นสว่นยานยนตสํ์าหรับคา่ยรถยนตห์ลายพันคา่ยและ
หลายพันรุน่ สว่นธรุกจิคา้สง่เฉพาะทางเป็นการจัดหาสนิคา้อะไหลย่านยนตท์ดแทนหลากหลายประเภท สง่ใหผู้ป้ระกอบการท ี�เป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมแตล่ะประเภทผลติภณัฑ ์โดยธรุกจิคา้สง่ของเรา
ประกอบดว้ย AAD, Bearing Wholesalers, Baxters, MTQ, Roadsafe, JAS Oceania, HCB, Diesel Distributors, Federal Batteries, Premier Auto Trade, AADi และอ ื�นๆ
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หน ึ�งในธรุกจิหลกัของ Bapcor คอื Burson Auto Parts สโตรร์า้นคา้ปลกีอะไหลร่ถยนต ์อปุกรณด์แูลรักษารถและตกแตง่ รวมถงึอปุกรณแ์ละเคร ื�องมอืชา่งคณุภาพจากหลากหลายแบรนดช์ั �นนํา

พนักงาน Burson ผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งด ีสามารถใหคํ้าแนะนําผลติภณัฑอ์นัหลากหลายของทางรา้น เพ ื�อใหล้กูคา้ไดใ้นส ิ�งท ี�ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ และจดุแข็งของเราคอืมทีมีงานท ี�มคีวาม
เช ี�ยวชาญและมปีระสทิธภิาพ ควบคูไ่ปกบัความเป็นเลศิในการบรกิารลกูคา้ โดยมกีารบรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ อาท ิรปูแบบการจัดการภายในรา้นคา้ การจัดซ ื�อ การบรหิารสตอ๊ก การจัดสง่รวมถงึ
ดา้นการตลาดตา่งๆ สนิคา้และอะไหลท่ ี�ขายในรา้นเป็นสนิคา้ท ี�ไดม้าตราฐานมคีณุภาพและราคาท ี�สมเหตสุมผล ท ี�สําคญัราคาสนิคา้เทา่กนัในทกุสาขาของเบอรซ์ ั�น

“จากภาพรวมตลาดอตุสาหกรรมยานยนตข์องไทยท ี�มศีกัยภาพ ในฐานะศนูยก์ลางดา้นยานยนตข์องภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถงึมหีว่งโซอ่ปุทานในธรุกจิยานยนตแ์ละโลจสิตกิท ี�ม ั�นคง
ตลาดคา้ปลกีช ิ�นสว่นยานยนตใ์นประเทศไทยจงึมแีนวโนม้อตัราเตบิโตอยา่งตอ่เน ื�อง เน ื�องจากปัจจบุนัไทยมรีถจํานวนยานยนตท์ั �งหมด 16 ลา้นคนั และปรมิาณรถยนตใ์หมท่ ี�ขายตอ่ปี 850,000 คนั
อตัราการเตบิโตโดยเฉล ี�ย 5% ตอ่ปี ทําให ้บารพ์คอร ์ลมิเิต็ด ใหค้วามสําคญักบัการบกุตลาดในไทย โดยการจับมอืกบั “กลุม่สามมติร” ซ ึ�งถอืวา่เป็นรายใหญใ่นอตุสาหกรรมยานยนตข์องไทยมากวา่
60 ปีและยงัเป็นผูใ้หบ้รกิารโซลชู ั�นดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจรชั �นนําของอาเซยีน มบีรกิารท ี�ครอบคลมุทั �งการวจัิยและพัฒนา การออกแบบ การผลติ การขายและการจัดจําหน่าย ตลอดจนการบรกิารหลงั
การขาย เคร ื�องกด แมพ่มิพ ์ดายเช ื�อม จิ�ก เพลา และระบบไฮโดลคิ สามมติรยงัเป็นผูเ้ช ี�ยวชาญดา้นการออกแบบและพัฒนาระบบรถกระบะ การดดัแปลงรถกระบะ และอปุกรณเ์สรมิ รวมถงึรถบรรทกุ
และรถพว่ง นโยบายการรว่มมอืในเชงิกลยทุธก์บัสามมติร ในฐานะผูนํ้าตลาดในประเทศไทย ทําให ้“เบอรซ์ ั�น” สามารถนําเสนอราคาท ี�ดที ี�สดุสําหรับผลติภณัฑท์ ี�มคีณุภาพพรอ้มการบรกิารท ี�ดสีู่
ลกูคา้”นายแดรลิ กลา่ว

สําหรับการทําตลาดในประเทศไทย “เบอรซ์ ั�น” ตั �งเป้าหมายท ี�จะปฏวิตักิระบวนการท ี�เก ี�ยวขอ้งกบัการจัดหาช ิ�นสว่นยานยนต ์อปุกรณเ์สรมิ และเคร ื�องมอื เพ ื�อใหบ้รกิารระดบัโลกแกล่กูคา้อยา่งแทจ้รงิ
ภายใตม้าตรฐานเดยีวกนักบัท ี�ออสเตรเลยี ดว้ยการบรกิารท ี�ดแีละผลติภณัฑท์ ี�หลากหลายน ี� รวมทกุความตอ้งการดา้นอะไหลช่ ิ�นสว่นยานยนตท์ั �งหมดไวใ้นท ี�เดยีว

ดา้น นางรตันา สถริมน ประธานเจา้หนา้ท ี�บรหิาร บรษิทั เอสเอ็มเอ็ม อนิเตอรเ์นช ั�นแนล จาํกดั ภายใต ้บรษิทัสามมติร กรุป๊ โฮลด ิ�ง จํากดั กลา่ววา่ สามมติรนอกจากเป็นผูนํ้าดา้นการผลติรถ
แลว้ ยงัเป็นผูผ้ลติช ิ�นสว่นรายใหญใ่นตลาด OEM รวมถงึผลติและจําหน่ายอะไหล ่โดยเฉพาะแหนบสามมติร เป็นท ี�ยอมรับในตลาด การจับมอืกบั“บาพคอร ์กรุป๊”(Bapcor Group) พันธมติรรายใหญ่
จากประเทศออสเตรเลยี รว่มลงทนุกอ่ตั �งบรษัิท “คารบ์ทิส ์เอเชยี” (Carbits Asia) ข ึ�นเม ื�อปลายปี 2560 เพ ื�อดําเนนิธรุกจิจําหน่ายอะไหลค่รบวงจรแบบโมเดริน์เทรด (Modern Trade) ภายใต ้
แบรนด ์“เบอรซ์ ั�น” (Burson) ซ ึ�งประเทศไทยถอืเป็นประเทศแรกในแถบเอเชยีท ี� “บาพคอร ์กรุป๊” เลอืกลงทนุเพราะเช ื�อม ั�นในศกัยภาพของอตุสาหกรรมยานยนตข์องไทยและการเป็นศนูยก์ลางใน
การขยายตลาดสูแ่ถบภมูภิาคอาเซยีนรองรับการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคตอกีดว้ย
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“ การท ี�สามมติรไดจั้บมอืกบัพันธมติรระดบัโลก เพ ื�อนําโมเดลรา้นโมเดริน์เทรดแบบ Burson เขา้มาในประเทศไทย นอกจากจะเป็นการปฎวิตัติลาดคา้ปลกีอะไหลย่านยนตแ์ลว้ สามมติรซ ึ�งมพัีนธมติร
และคูค่า้เป็นรา้นคา้สง่และคา้ปลกีอะไหลก่วา่ 1,000 รา้นคา้ท ั�วประเทศ เล็งเห็นถงึโอกาสในการเพ ิ�มศกัยภาพของรา้นคา้พันธมติรใหส้ามารถทําตลาดและแขง่ขนัไดใ้นยคุปัจจบุนั โดยการใช ้Burson
เป็นตน้แบบเพ ื�อเรยีนรูโ้นวฮ์าว (Know How)การบรหิารจัดการรา้นคา้ เกดิความเช ื�อม ั�น เพ ื�อนําไปปรับใชใ้นธรุกจิตอ่ไป” นางรัตนากลา่ว

ปจัจบุนัเบอรซ์ ั�นไทยแลนด ์มที ั�งส ิ�น 4 แหง่ ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ไดแ้ก ่บางบอน บางนา รามคาํแหง และปทมุธาน ีและเตรยีมแผนเปิดแหง่ท ี� 5 ในเร็วๆนี � ท ั�งนี�หากศกัยภาพของ
ตลาดมอีตัราการเตบิโตท ี�ดแีละเป็นไปตามเป้าหมาย บรษิทัฯ ต ั�งเป้าขยายสาขาของเบอรซ์ ั�นไทยแลนด ์ใหไ้ดม้ากกวา่ 60 สาขาท ั�วประเทศไทย นอกจากนี� บารพ์คอร ์ลมิเิต็ด ยงัมี
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