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คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

Editor’s Talk

 Genuine Parts :  ทำ�ไมต้องใช้ลูกหม�กแท้ฮีโน่ 

 Event & Activities : ง�นทำ�บุญครบรอบ 54 ปี

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด / Body Makers Party 2016 / 

Laemchabang Logistic Fair 2016 และก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 4 

/ ง�นเลี้ยงสังสรรค์ประจำ�ปี 2559 สม�คมโรงสีข้�วสุพรรณบุรี 

 Eat & Travel : เที่ยวใกล้บ้�นที่สุพรรณบุรี

 Hino Guru : หยุดพฤติกรรมทำ�ร้�ยรถ

 Self Development : 5 ลักษณะเด่น ของคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

 Dealer Network

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ กลับมาพบกันอีกเช่นเคย โดยฉบับนี้  ขอต้อนรับ 

ทุกท่านด้วยข่าวสารดีๆ งานทำาบุญครบรอบ 54 ปี บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด ท่ีงานน้ีได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารและพนักงานท่ีมาร่วมงานเป็นจำานวนมาก รวมถึง

ข่าวการจัดกิจกรรม Hino Body Makers Party 2016 กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ และบทความ

มากสาระในคอลัมน์ Hino Guru และ Self Development ค่ะ

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน ่

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Genuine Parts

ทำาไมต้องใช้ลูกหมากแท้ฮีโน่

 ลูกหมาก ทำ�หน้�ที่ลดก�รสั่นสะเทือนและลดแรงกระแทกที่เกิดจ�กพื้นถนนที่จะไปถึงตัวแชสซี ลูกหม�กจะถูกติดตั้งบริเวณ

ปล�ยแขนลูกหม�กท้ังสองข้�ง นอกจ�กน้ี แขนลูกหม�กและลูกหม�กยังช่วยทำ�หน้�ท่ีประคองเฟืองท้�ยให้อยู่ในตำ�แหน่งท่ีเหม�ะสม 

ที่จะรับแรงขับได้เต็มประสิทธิภ�พ

เป็นการยากที่จะแบ่งแยกได้จากการมองด้วยตาเปล่า การทดลองใช้งานจริงเพื่อทดสอบ
ความทนทานจึงเป็นสิ่งที่จำาเป็น เมื่อทดลองใช้จึงจะทราบว่าลูกหมากแท้ฮีโน่มีความทนทานมากกว่า

ต่�งกันที่
ยาง

แท้ เทียม

แท้ - เทียม ต่างกันตรงไหน

จุดที่ต้อง
เปลี่ยน
ลูกหมาก

การเสื่อมสภาพ

	 ดังนั้น	 ควรเลือกใช้ลูกหมากแท้ที่ฮีโน่จำาหน่าย	 เพราะความยืดหยุ่นและทนต่อแรงกดของยางมากกว่า	 อายุการใช้งาน
ยาวกว่า	ของเทียมอาจราคาถูก	แต่ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้น	ทำาให้ต้องเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสองเท่า

	 นอกจากนี้	ยังควรเปลี่ยนลูกหมากตามระยะเวลาที่กำาหนด	หากฝืนใช้ลูกหมากที่หมดสภาพ	อาจทำาให้รถเสียการทรงตัว	
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	และเมื่อลูกหมากเสีย	ควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดเพื่อให้การกันกระเทือนสมดุลกันทุกจุด

ใช้ยางที่มีคุณภาพสูง ส่วนผสมยางสูตรพิเศษ
ทำาให้ยางมีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงกด
แรงเค้นได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน

ใช้ยางธรรมดาที่มีต้นทุนต่ำา ยางเสียคุณสมบัติเร็วกว่า 
ฉีกขาดง่าย ไม่ทนแรงกด

อายุการใช้งานสั้น

MAY 2016 3



งานทำาบุญครบรอบ 54 ปี
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด

Event & Activities
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดให้มีการทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 
การก่อตั้งปีที่ 54 ในช่วงเช้ามีการไหว้ศาลพระภูมิและทำาบุญเลี้ยงพระ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยหลังพิธีสงฆ์ บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน
ที่ทำางานครบ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 ปี   นอกจากนี้ มูลนิธิไทยฮีโน่ยังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
 
 สำาหรับในช่วงค่ำาได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่อดีตผู้บริหารของบริษัท ณ ห้องอาหารเชฟแมน อาคารรอยัล เพลส 2 ราชดำาริ 
โดยได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้บริหาร จำานวน 40 ท่าน เข้าร่วมพบปะพูดคุยรำาลึกถึงครั้งที่ได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง
 
 ด้วยระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พร้อมคุณภาพ 
การบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ฮีโน่ยังคงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
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Event & Activities

Body Makers Party 2016Body Makers Party 2016
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 เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดงานประชุมผู้ประกอบการอู่ต่อตัวถัง 
(Hino Body Makers Party 2016) เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างฮีโน่และผู้ประกอบการอู่ต่อตัวถังทั่วประเทศ ภายในงาน 
มีกิจกรรมมากมาย เริ่มจากการสัมมนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการฯ จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทางฮีโน่ได้จัด
เตรียมเอาไว้อย่างพิเศษสุดๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมทั้งกิจกรรมบนเวที การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ขนมจีน - กุลมาศ  
ลิมปวุฒิวรานนท์ ที่มามอบความสุขแก่ผู้ร่วมงาน นั่นจึงทำาให้การจัดงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสนุกสนาน และ 
ความประทับใจ

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ขอขอบคุณผู้ประกอบการอู่ต่อตัวถังทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน Hino Body 
Makers Party 2016 แล้วพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป
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Event & Activities

และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 ครั้งที่ 4

LAEMCHABANG LOGISTIC FAIR 2016LAEMCHABANG LOGISTIC FAIR 2016
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 เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย สหกล ชลบุรี, นิวแมน 
ชลบุรี, มิตรสยาม ชลบุรี และชัยรัชการ ชลบุรี ได้ร่วมกันออกบูทในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 ของสมาคมผู้ประกอบการ
ขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ภายใต้ชื่องาน “LAEMCHABANG LOGISTIC FAIR 2016” ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำา เฉลิมพระเกียรติฯ 
ท่าเรือแหลมฉบัง ภายในบูทฮีโน่ได้นำาสุดยอดรถบรรทุก  HINO 300 EXPERT  รุ่น XZU600R - 4W รถบรรทุกขนาด 4 ล้อเล็ก ไม่ติด
เวลา Hino 500 Dominator รุ่น FC9JJLA ตัวถังแบบตู้แห้ง ด้วยจุดเด่นที่ปรับโฉมใหม่ด้วยชุดไฟ LED Daylight และชุดโครเมียม 
ด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ต และ Hino 500 Victor รุ่น FM1AK1B  รถบรรทุกหัวลากประหยัดน้ำามัน ขนาดเครื่องยนต์ 344 แรงม้า ที่มี 
หลายสีมาให้เป็นทางเลือกแก่ลูกค้า และฮีโน่ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำาหรับลูกค้าที่จองรถบรรทุกฮีโน่ภายในงาน โดยจะได้รับสร้อยคอ
ทองคำา น้ำาหนัก 1 บาท รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการ 
ขนส่งทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ชลบุรี โดยกิจกรรมภายในบูทฮีโน่ ได้นำามายากลมาแสดง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเอง นอกจากนี้ ฮีโน่ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคม จำานวน 300,000 บาท และมอบสร้อยคอทองคำา 
น้ำาหนัก 1 บาท เป็นของรางวัลจับฉลากในช่วงเย็นอีกด้วย 
 
 ในโอกาสนี้	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ขอขอบคุณสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี		
ที่ให้ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว	 และในปีหน้า	 ฮีโน่สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง
แหลมฉบังชลบุรีอีกอย่างแน่นอน	แล้วพบกันค่ะ	
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Event & Activities

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี 2559งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี 2559

The Suphanburi Rice Mills Association
สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี
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 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย หลักเมือง สุพรรณบุรี ร่วมกันออกบูทงานเลี้ยงสังสรรค์ 

ประจำาปี 2559 ของสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในบูทฮีโน่ได้นำาสุดยอดรถบรรทุก  HINO 500 VICTOR 

รุ่น FM1AK1B รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ หลากหลายสีเพ่ือเป็นทางเลือกสำาหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น สี Ottanio Blue หรือ สี Ruby Red 

อีกทั้งยังนำารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ HINO 500 DOMINATOR และ HINO 300 EXPERT มาให้ท่านลูกค้าได้สัมผัสกันถึงที่ 

เลยทีเดียว งานนี้ฮีโน่ไม่ได้มาตัวเปล่า เพราะได้นำาโปรโมชั่นเด็ดสำาหรับลูกค้าที่จองรถฮีโน่ พร้อมวางมัดจำาภายในงานอีกด้วย  

โดยลูกค้าจะได้รับทองคำาน้ำาหนัก 1 บาท ไปทันที! นั่นทำาให้บูทของฮีโน่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำานวนมาก มีผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและ

ใกล้เคียง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่นเป็นกันเองจากครอบครัวฮีโน่ นอกจากนี้ ฮีโน่ยังได ้

มอบเงินสนับสนุนสมาคมจำานวน 42,000 บาท และทองคำาน้ำาหนัก 1 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจับรางวัลบนเวทีอีกด้วย 

 ในโอกาสนี้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ที่ให้ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่ง 

ในกิจกรรมดังกล่าว และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีถัดไปจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง
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Eat & Travel

ขอขอบคุณข้อมูล   www.painaidii.com

 กลับม�พบกับ Eat & Travel ที่ฉบับนี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อเอ�ใจช�วฮีโน่ที่รักก�รท่องเที่ยว

อย่�งเช่นเคย โดยทริปนี้ YES Hino ชวนทุกท่�นเดินท�งแบบไม่ไกล แวะเที่ยวใกล้ๆ แค่ จังหวัด

สุพรรณบุรี

 
 เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ ชวนทุกท่านชมความยิ่งใหญ่ของ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ (บึงบัวแดง) 
บึงธรรมชาติขนาดใหญ่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 2,000 ไร่ ภายในประกอบด้วยส่วนจัดแสดงมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น สวนสัตว์ ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา โลกใต้ทะเล เป็นต้น รับรองว่าต้องถูกใจคุณหนูๆ เป็นแน่
 
 เดินทางต่อมายัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี (มังกรสวรรค์) สถานที่อันเป็นที่เคารพของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนที่รวบรวมเรื่องราวอันมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีผู้คนมากมาย
ต่างแวะเวียนกราบไหว้ขอพร เพราะความเชื่อว่าจะนำาความร่ำารวย ความสำาเร็จมาให้
 เสริมความเป็นสิริมงคลกันต่ออีกสักนิด ณ วัดป่าเลไลยก์ วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ใครมาถึงสุพรรณบุร ี
แต่ไม่ได้แวะวัดนี้เรียกว่ามาไม่ถึง ฉะนั้นชาวฮีโน่อย่าลืมปักหมุดและกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็น 
สิริมงคล และไม่เพียงแต่วัดป่าเลไลยก์เท่านั้น เมืองสุพรรณฯ ยังมีอีกหลากหลายวัดให้พุทธศาสนิกชน
แวะเสริมความเป็นสิริมงคล ไม่ว่าจะเป็น วัดไผ่โรงวัว วัดทับกระดาน เป็นต้น

 หลังจากได้ท่องเที่ยวกันแบบเต็มอิ่ม ก็อย่าลืมแวะเติมท้องให้อิ่มด้วยการแวะช้อปกันที่ สามชุก
ตลาดร้อยปี	 ฟังจากชื่อก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นตลาดเก่าแก่ ภายในถูกอัดแน่นด้วยสินค้าพื้นบ้านและ
อาหารรสชาติต้นตำารับเมืองสุพรรณฯ แถมสภาพแวดล้อมยังล้อมรอบด้วยบรรยากาศการใช้ชีวิตของ
ชาวบ้าน เรียกได้ว่ามาที่นี่นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด ชาวฮีโน่ยังได้สัมผัสเสน่ห์ของ
ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำาอีกด้วย

สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม 
สูงล้ำาประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

เที่ยวใกล้บ้�นที ่สุพรรณบุรี
  บึงฉวากเฉลิมพระเกียร

ติ

  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

  ตลาดสามชุก

  หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์

  หลนกุ้ง

  หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

  สาลี่สุพรรณฯ
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Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com

หยุด พฤติกรรมทำ�ร้�ยรถ หยุด พฤติกรรมทำาร้ายรถ 

 พบกันอีกครั้งใน Hino Guru ที่ฉบับนี้เร�ได้เตรียมส�ระดีๆ ม�ฝ�กช�วฮีโน่อีกเช่นเคย โดยคร�วนี้เป็นคิวของพฤติกรรมผิดๆ 

ในก�รใช้รถที่อ�จส่งผลกระทบต่อระบบต่�งๆ โดยไม่รู้ตัว แถมยังทำ�ให้เครื่องยนต์สึกหรอ ลดอ�ยุก�รใช้ง�นของรถคุณอีกด้วย

สตาร์ตรถ โดยไม่ปิดแอร ์
หลังจากที่จอดรถและเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ เมื่อถึงเวลา 
สตาร์ตรถจะทำาให้คอมเพรสเซอร์แอร์เริ่มทำางาน
ทันทีหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติด ซึ่งนั่นเป็นช่วงที่ 
รอบเคร่ืองยนต์เพ่ิมสูงข้ึน เพราะต้องเพ่ิมแรงดันน้ำามัน 
ไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ ทำาให้เกิดการกระชากของ 
คอมเพรสเซอร์แอร์ อายุการใช้งานก็จะลดน้อยลง
ตามไปด้วย

เร่งเครื่องขณะเครื่องเย็น 
ในขณะที่เครื่องยนต์ดับ น้ำามันเครื่องจะไหลไปรวม
บริเวณอ่างน้ำามันเครื่องด้านล่าง ดังนั้น การสตาร์ต
เครื่องยนต์ในช่วงเช้า รอบเครื่องยนต์จะพุ่งขึ้นสูงกว่า
ปกติ เพื่อให้น้ำามันเครื่องไปหล่อลื่นตามชิ้นส่วนต่างๆ 
ในห้องเครื่องอย่างทั่วถึง เมื่อทราบแบบนี้แล้วในการ 
สตาร์ตเครื่องยนต์ช่วงเช้าหรือครั้ งแรกของวัน 
จึงไม่ควรเร่งเครื่องยนต์อย่างรุนแรง เพราะทำาให้
เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติ 

ขับผ่านลูกระนาด โดยไม่ชะลอ 
“ลูกระนาด” คือ ตัวช่วยในการชะลอความเร็วของ
ผู้ขับขี่ แต่ก็มีหลายครั้งที่เมื่อถึงเวลาขับผ่านกลับไม่
ชะลอหรือแตะเบรก ซึ่งการกระทำานี้ส่งผลต่อช่วงล่าง
โดยตรงที่ต้องรับแรงกระแทกมากเกินความจำาเป็น 
ดังนั้น เมื่อขับผ่านลูกระนาดควรชะลอความเร็วให ้
เหมาะสม เพื่อยืดระยะเวลาการสึกหรอของชิ้นส่วน
ช่วงล่างนั่นเอง

  ตลาดสามชุก
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.entraining.net

5 ลักษณะเด่น ของคนที่ประสบความสำาเร็จ5 ลักษณะเด่น ของคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ

กล้าที่จะเปลี่ยน
หลายคนที่ต้องเสียโอกาสดีๆ เพียงเพราะเลือกที่จะ
อยู่ในพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) นั่นจึง 
ทำาให้คุณไม่กล้าคิดต่างหรือก้าวออกจากวงกลมท่ี
ล้อมกรอบไว้ เพียงเพราะกลัวความล้มเหลว กลัว
การปฏิเสธ เป็นต้น นั่นเท่ากับว่าเป็นการย่ำาอยู่
กับที่ ดังนั้น ผู้ที่อยากประสบความสำาเร็จต้องกล้า
เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ ทำาสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อไปยังจุดที่ดีกว่า

เป้าหมายชัดเจน
หลายครั้งที่เห็นบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่ประสบ
ความสำาเร็จและพบว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถเล่า
เป้าหมายและหนทางแห่งการก้าวสู่จุดหมายได้
อย่างชัดเจน นั่นเพราะเขากล้าที่จะตั้งเป้าหมาย วาง
แนวทางชัดเจน เพราะหากไร้เป้าหมาย ชีวิตคงเดิน
ต่อไปเรื่อยๆ และไปไม่ถึงความสำาเร็จ

ให้ความสำาคัญกับผู้อื่น
คนท่ีประสบความสำาเร็จไม่สามารถทำาอะไรได้โดย
ลำาพัง เพราะไม่มีผู้ยิ่งใหญ่คนใดที่จะสามารถทำางาน
สำาเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ทุกคนล้วนแต่ต้องการ 
ทีมเวิร์คท่ีส่งเสริมให้ได้แสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่ ดังนั้น คนที่ประสบความสำาเร็จมักใส่ใจและ
ให้ความสำาคัญกับคนรอบข้างเสมอ

1

2

5

ล้มเหลว แต่เริ่มใหม่
ลักษณะของคนท่ีประสบความสำาเร็จจะลุกข้ึนใหม่ 
อีกครั้ง เพราะคนเหล่านี้มักบอกตัวเองอยู่เสมอว่า 
ความล้มเหลวไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าละอาย แต่การที่ไม่ลุกขึ้น 
มาใหม่ต่างหากที่เป็นเรื่องน่าละอายยิ่งกว่า ดังนั้น 
คนท่ีประสบความสำาเร็จจะนำาประสบการณ์จาก
ความล้มเหลวมาเป็นบทเรียน เพื่อมุ่งมั่นเดินทางสู่
ความสำาเร็จต่อไป

รับฟังคำาวิจารณ์จากผู้อื่น
การเปิดใจยอมรับฟังคำาวิจารณ์ของคนอื่น นับเป็น
ลักษณะอันสำาคัญย่ิงของผู้ ท่ีประสบความสำาเร็จ 
เพราะการรับฟังมากก็จะย่ิงทำาให้เรานำาคำาวิจารณ์
เหล่านั้นไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เพราะฉะนั้น
พยายามเปิดใจให้กว้าง เพื่อให้สิ่งต่างๆ เข้ามาหา
เรามากขึ้น

3

4
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ซุ่นหลี เทพารักษ์ (ปากน้ำา)  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ฮีโน่ นครนายก  นครน�ยก 037-311-615-6

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46

มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ ปราจีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-625-235

นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5

   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-260-880-2

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9
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