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ขา่วประชาสมัพนัธ ์

ดเีคเอสเอชจบัมอืลอ็กซเลย่์ เดนิหนา้ใชร้ถยนตไ์ฟฟา้รกัษโ์ลกในศนูยก์ระจาย

สนิคา้ 
 

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ร่วมมือกับ ล็อกซเล่ย์ เพื่อทดสอบรถตู้ไฟฟ้าปลอดมลพิษ ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 สำหรับการ

ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากศูนย์กระจายสินค้า ในกรุงเทพมหานครฯ 

 

 

 

กรุงเทพมหานครฯ 12 พ.ค. 2563 –  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้น

ภูมิภาคเอเชีย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในการทดลองใช้รถตู้ไฟฟ้า 100% ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 

ณ ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.20 เพื่อพิชิตปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยรถตู้จะทำการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของดีเคเอสเอชประมาณ 2-3 รอบต่อวัน ไปยังคู่ค้าและลูกค้า

ในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กระจายสินค้า  

 

รถตู้ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานต่ำ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมนิคเคิลแมงกานีสโคบอลท์ออกไซด์ (NCM) ชนิดพิเศษของ 

BYD  เป็นรถยนต์ปลอดมลพิษที่มีความจุ 50.3 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนได้ทีร่ะยะทางสูงสุด 300 กิโลเมตร ต่อ

การประจุไฟ 100% นอกจากนี้ ยังมีระบบรีเจนเนอเรทีฟเบรคกิ้ง ที่ทำให้มอเตอร์ขับเคลื่อน สามารถเปลี่ยนมาทำ

หน้าที่เป็นตัวกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จ่ายพลังงานกลับคืนเข้าไปในตัวแบตเตอรี่ ในขณะเหยียบเบรค จาก

คุณสมบัตดิังกล่าว ทำให้ รถยนต์ของ BYD รุ่น T3 คันนี้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุนค่าพลังงานเป็นอย่าง

มาก เหมาะสมในการนำไปใช้ขนส่งสินค้าให้แก่ดีเคเอสเอชอย่างไม่มีข้อสงสัย  
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นีล แม็คคาน รองประธานฝ่ายบริหารซัพพลายเชน บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่

ได้ทดสอบรถตู้ไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 ที่ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.20 ของเรา เนื่องจากดีเคเอสเอช มีแผนการ

ยกระดับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบซัพพลายเชน ให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญได้แก่ การพัฒนา

โซลูชั่นที่เน้นความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยคุณสมบัติในการประหยัดพลังงานและปลอดมลพิษ เราเชื่อว่ารถยนต์ยี่ห้อ  

BYD รุ่น T3 จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเราในการให้บริการด้านโลจิสติกส์

และกระจายสินค้าแก่คู่ค้าได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น และทำให้เราคงความเป็นคู่ค้าที่น่าไว้วางใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการ

ขยายตลาดในประเทศไทยต่อไป” 

 

สุรวุฒิ มิลินทางกูร ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แอล ออโตโมทีฟ จำกัด (L Automotive Company Limited) บริษัทใน

เครือฯ กลุ่มธุรกิจการค้า บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ เป็นผู้นำทางด้าน

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ทีม่ีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมี

ความภูมิใจอย่างยิ่งที่ดีเคเอสเอชได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเลือกที่จะร่วมสร้างความ

รับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกับเรา ด้วยการให้ความสนใจกับรถตู้ไฟฟ้า 100% ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 ในการนำไปใช้ใน

ภารกิจขนส่งสินค้า บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้ดีเคเอสเอชสามารถเป็นผู้นำใน

ธุรกิจด้านนี้เหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนตลอดไป”  

 

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ อาทิ การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซค์ ที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก และปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ

ของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายในของรถยนต์ที่ใช้

งานในปัจจุบัน ดังนั้น โซลูชั่นปลอดมลพิษจึงจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการยึดมั่นในเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ของดีเคเอสเอช การส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ดังเช่น รถตู้ไฟฟ้า 100% ยี่ห้อ BYD รุ่น T3 จะ

ช่วยให้ดีเคเอสเอชสามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ยิ่งขึ้น พร้อมปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่

ของคนไทยทุกคนต่อไป 
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เกีย่วกับ บรษิทั ลอ็กซเลย่์ จำกดั (มหาชน)  

บริษัทฯ มีธุรกิจ สินค้าและบริการ ใน 5 สายธุรกิจ ได้แก่ (1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) สายธุรกิจเทรดดิ้ง (3) 

สายธุรกิจพลังงาน (4) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูช่ันส์ และ (5) สายธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการ ในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงสร้างพื้นฐาน คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ เครื่องส่งโทรทัศน์และ

วิทยุ ระบบขนส่ง ระบบควบคุม พลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและการจัดจำหน่าย การค้าและการ

ลงทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ ปัจจุบัน ด้วยราคาของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า มีราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำ

ให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยฉพาะในธุรกิจที่มึความถ่ีในการใช้งานสูง อาทิเช่น 

ธุรกิจรถรับจ้างสาธารณะที่รับส่งผู้โดยสาร และธุรกิจการขนส่งสินค้า โดยในส่วนของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ นั้นได้จัดตั้ง

บริษัทในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า ขึ้น 2 บริษัท คือ (1) บริษัท แอลบีอีวี จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท 

ล็อกซเล่ย์ฯ 51% และ บริษัท บีวายดี 49% ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการ ศูนย์อะไหล่ ของรถ ยี่ห้อ BYD ใน

ประเทศไทย และ (2) บริษัท แอล ออโตโมทีฟ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ 99% ดำเนินธุรกิจรถแท็กซี่ VIP 

และ จัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ อาทิเช่น รถเก๋งไฟฟ้า รถตู้ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร ที่เป็นพันธมิตร และกลุ่มลูกค้าโครงการ เป็นหลัก  

 

 

เกีย่วกับดเีคเอสเอช 

ดีเคเอสเอช เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย  ดีเคเอสเอชช่วยให้บริษัทและ

แบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี บริการของดีเคเอสเอช ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาดเชิงลึก การตลาดและ

การขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง  รวมถึงบริการหลังการขาย  

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ตลาด มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,350 คน  

มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 11.6 พันล้านฟรังก์สวิส ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส และ

การดำเนินธุรกิจอันยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2408 ดีเคเอสเอชหยั่งรากลึกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

 

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อ: 

 

บรษิัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกดั 

พลอยกะหรัด นานา 

ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร 

โทร. 02 301 7325 

ploycarat.n@dksh.com  

 

บรษิัท แอล ออโตโมทฟี จำกดั  

สุรวุฒิ มิลินทางกูร 

ผู้จัดการอาวุโส 

โทร. 02 348 8847 

suravootmi@loxley.co.th  
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