
ฉบับที่ 22 กรกฎาคม-กันยายน 2559

ผู้นำ�แห่งยนตรกรรมรถบรรทุกตัวจริงผู้นำ�แห่งยนตรกรรมรถบรรทุกตัวจริง

 ฮีโน่ร่วมอนุรักษ์ช้างไทย มอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศCaravan & Roadshow 2016 : ฮีโน่ยกขบวนความสนุกสู่ภาคเหนือ



Contents

03
04

06
08
10
11

12
13
14
15

คณะผู้จัดทำา
 หน่วยงานประชาสัมพันธ์    แผนกการตลาด    ฝ่ายบริหารการขาย

Editor’s Talk

 Promotion :  ยินดีต้อนรับกลับบ้าน 

 Event & Activities : ส. เจริญชัยกรุ๊ป เดินหน้ารุดธุรกิจ มั่นใจเลือกใช้

ฮีโน่ขับเคลื่อนองค์กร /ศรีราชากรีนพ้อยท์ ผนึกกำาลังฮีโน่ขับเคลื่อนธุรกิจบริการชั้นนำา 

วงการรถบรรทุกเฮ! ฮีโน่เปิดตัวรถบรรทุกหัวลากรุ่นใหม่  HINO 700 SPLENDOR / 

ฮีโน่ร่วมอนุรักษ์ช้างไทย ส่งมอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศ

ฮีโน่นำาทัพรถบรรทุกบุกภาคเหนือ Caravan & Roadshow 2016

 / ฮีโน่ จับมือ รวมทวีขอนแก่น มอบอุปกรณ์สำานักงานแก่ศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา

 Eat & Travel : Check-in โคราช

 Hino Guru : รู้ไว้ปลอดภัย! อุปกรณ์ชิ้นใดเปลี่ยนบ่อยสุด

 Self Development : หยุดด่วน!    5 พฤติกรรมทำาลายความสำาเร็จ

 Dealer Network

	 สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับ  ที่ฉบับนี้ทีมงานฮีโน่ได้รวบรวมสาระความรู้ 

รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงรถบรรทุกมาฝากอีกเช่นเคย เริ่มต้นด้วยข่าวความ 

น่ายินดีของการส่งมอบรถแก่ ส. เจริญชัย กรุ๊ป และ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำากัด ลูกค้าที่ 

ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่ รวมถึงข่าวการเปิดตัวรถบรรทุกท่ีคนในวงการรถบรรทุก 

ต้องได้เฮกับการเปิดตัวรถบรรทุกหัวลากรุ่นล่าสุด Hino 700 Splendor นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

ดีๆ กับการส่งมอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศไทย และรวมภาพความประทับใจกับ

คาราวานการจัดแสดงรถบรรทุกฮีโน่ในเขตภาคเหนืออีกด้วย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน ่

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ





Event & Activities

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์สเซลส์ จำากัด โดยคุณชยันต์ โชคชัยธนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน นำาทีมงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงได้รับเกียรติจากคุณเดย์ ย่ิงชล กรรมการ 
และทีมงานเข้าร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุกฮีโน่  VICTOR FM1AK1M (Mixer) ให้กับ ส.เจริญชัย กรุ๊ป  ณ  เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จังหวัดชลบุรี 
ในโอกาสนี้ คุณสุรชัย สื่อประเสริฐสุข ประธานบริษัท และคุณอภิเศก สื่อประเสริฐสุข กรรมการผู้จัดการ ส.เจริญชัย กรุ๊ป ได้ร่วม 
เป็นเกียรติในพิธีรับมอบและให้การต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเอง 

	 เนื่องในโอกาสอันดีนี้	ทางฮีโน่ฯ	ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่เชื่อมั่น	มอบความไว้วางใจ	และเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่

ส. เจริญชัยกรุ๊ป เดินหน้ารุดธุรกิจ

ม่ันใจเลือกใช้ฮีโน่ขับเคล่ือนองค์กร
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 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำากัด โดยคุณไพโรจน์ 
ตันติเวชวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร  นำาทีม บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชัชวิน คล้ายมงคล ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายขายตัวแทนจำาหน่าย และทีมงานเข้าร่วมพิธีส่งมอบรถรุ่น RK8JSLA (Bus) ให้กับ 
บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำากัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพ ชลบุรี 
โดยมีคุณนฤนาถ สุโรดม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำากัด เป็นผู้ 
รับมอบรถในครั้งนี้ โดยบรรยากาศระหว่างพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้บริหาร 
 
 เนื่องในโอกาสอันดีนี้	 ทางฮีโน่ฯ	 จึงขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่าน	 ที่ให้
ความไว้วางใจและเลือกใช้รถบรรทุกของฮีโน่ด้วยดีเสมอมา

ศรีราชากรีนพ้อยท์ ผนึกกำาลัง ฮีโน่
ขับเคล่ือนธุรกิจบริการช้ันนำา

 ความเป็นมาของบริษัท

 บริษัท ศรีราชา กรีนพ้อยท์ จำากัด ได้ก่อตั้งในปี 2536 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการ
ทำาความสะอาด บริการดูแลพื้นที่สีเขียว บริการการรักษาความปลอดภัย บริการรถ 
รับส่งพนักงาน (รถบัสและรถตู้) บริการรถรับส่งสินค้า และอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ก็คือ
ธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องทำาให้ได้รับ 
ความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงทำาให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยปัจจุบันมีพนักงานรวมทั้งหมดมากกว่า 1,800 คน

 ทำาอย่างไร บจก. ศรีราชากรีนพ้อยท์ ถึงประสบความสำาเร็จอย่างทุกวันนี้

 ทางบริษัทฯให้ความสำาคัญกับการบริการเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความประทับใจ 
ให้กับทางลูกค้า อันดับต่อมาเรายังใส่ใจในการพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร จึงมีศูนย์พัฒนาทักษะ 
มืออาชีพที่เป็นเจ้าแรกในภาคตะวันออก

 อะไรที่ทำาให้ บจก. ศรีราชากรีนพ้อยท์ เลือกใช้ฮีโน่

 การให้บริการของศูนย์บริการและตัวแทนจำาหน่ายท่ีให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และยังมีช่างที่มีความชำานาญในการให้บริการ ประกอบกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
จำากัด เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน จึงสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทฯ เลือกใช้รถฮีโน่ 
มากกว่า 80 คัน

คุณนฤนาถ สุโรดม 
รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำากัด
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วงการรถบรรทุกเฮ! 

  ฮีโน่เปิดตัว
รถบรรทุกหัวลากรุ่นใหม่
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 มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม ่
รถบรรทุกหัวลากฮีโน่ รุ่น HINO 700 SPLENDOR รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 480 แรงม้า รถบรรทุกหัวลากขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อตอกย้ำาความเป็นผู้นำาแห่งยนตรกรรมรถบรรทุกตัวจริง
 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ฮีโน่ รถบรรทุกหัวลาก HINO 700 SPLENDOR ประกอบและนำาเข้าจากประเทศญ่ีปุ่น ด้วยเคร่ืองยนต์ 
480 แรงม้า เครื่องยนต์ Diesel Euro 3 common rail  ระบบเกียร์มาตรฐาน กึ่งอัตโนมัติ 16 เกียร์ พร้อมระบบเบรก ABS และเทคโนโลยี
ใหม่ cruise control ช่วยควบคุมความเร็วให้คงที่อัตโนมัติ เพื่อตอบสนองการใช้รถระยะทางไกล พร้อมด้วยเบาะแบบระบบรองรับ 
น้ำาหนักถุงลม เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่ ลดความเมื่อยล้า และยังติดตั้งถังน้ำามัน 2 ถังทั้งด้านซ้าย – ขวา ความจุรวม 840 ลิตร 
ลดระยะเวลาในการเติมน้ำามัน และพิเศษสุดกับระบบ GPS        (ไอ-คิว ซัง) แจ้งสถานะของรถในเส้นทางการวิ่งและช่วยควบคุม
การขับขี่ มั่นใจที่สุดกับศูนย์บริการกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด ส่งมอบเร็ว ค่าซ่อมบำารุงต่ำา มั่นใจในคุณภาพด้วยระยะ 
รับประกัน 2 ปี ไม่จำากัดระยะทาง พร้อมฟรีคูปองรับประกันถึง 120,000 กิโลเมตร 
 
 และตอนน้ีทุกท่านเตรียมพบกับกิจกรรมคาราวานท่ีจะเดินทางไปพบลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป 
เพื่อให้ทุกท่านได้ยลโฉมความยิ่งใหญ่ของรถบรรทุกหัวลากฮีโน่ รุ่น HINO 700 SPLENDOR ตามกำาหนดการดังนี้
  คาราวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 4 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  คาราวานภาคตะวันออก                 วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  คาราวานภาคใต้                               วันที่ 5 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
 สามารถติดตามข่าวสารรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ	และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.hinothailand.com	หรือ	Facebook	:	
Hino	thailand	fan	club
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ฮีโน่ร่วมอนุรักษ์ช้างไทย 

มอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศมอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศ
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 มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด นำาคณะผู้บริหาร ตัวแทนจำาหน่าย และ
พนักงาน ร่วมกิจกรรมส่งมอบรถพยาบาลช้างคันแรกของประเทศไทย พร้อมเงินสนับสนุนจากครอบครัวฮีโน่ ให้กับกองทุนวิจัยและ
อนุรักษ์ช้างไทย ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายยังมีการสาธิตการใช้รถพยาบาลช้าง และการกู้ภัยโดยช้าง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการปลูกป่า 
ร่วมกันเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งอาหารของช้างอีกด้วย 

 “ช้างไทย” เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมี
พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย ช้างเผือกถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ช้างจึงเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกย่องและถือเป็นสัตว์คู่บ้าน
คู่เมืองของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้จำานวนช้างมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และประกอบกับในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลช้าง มีอยู่เพียง 
ไม่กี่แห่งหากเทียบกับช้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ  เมื่อช้างเหล่านั้นเกิดป่วยหรือบาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีขนาดใหญ่จะทำาได้ยาก 
และลำาบาก  ทางโครงการ Save Thai Elephants ของคุณอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และ กองทุน
วิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย โดยอาจารย์อลงกต ชูแก้ว จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดทำารถ
พยาบาลช้างขึ้น โดยใช้รถบรรทุกฮีโน่ 12 ล้อ 380 แรงม้า รุ่น GY2P มาประกอบเป็นส่วนปฐมพยาบาลและติดตั้งอุปกรณ์สำาคัญๆ  
ในตัวรถ เช่น ไฮโดรลิค เครน อุปกรณ์พยุงช้าง จนสำาเร็จเป็นรถพยาบาลช้าง ซึ่งรถคันนี้ จะสามารถนำาช้างที่ป่วย บาดเจ็บ เคลื่อนย้าย 
ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก ปลอดภัย  นอกจากนี้ยังสามารถปรับเป็นรถอเนกประสงค์สำาหรับบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ 
ได้อีกด้วย  

 แน่นอนว่าสิ่งดีๆ	 เหล่านี้ที่เกิดขึ้น	 มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย	 และฮีโน่ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ
อย่างนี้	เพราะเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์รถบรรทุกที่ดี	ควบคู่ไปกับสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ให้สังคมไทยตลอดไป		
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Caravan & Roadshow 2016 

Event & Activities

 เมื่อวันที่ 21-29 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดกิจกรรม Caravan & Roadshow 

2016 ในพื้นที่ตัวแทนจำาหน่ายภาคเหนือ โดยการนำาทัพรถบรรทุกฮีโน่ครบทุกซีรีย์ ไม่ว่าจะเป็น Hino 300, Hino 500 Dominator, 

Hino 500 Victor และ Hino 700 Splendor ที่เพิ่งเปิดตัวไป มาให้ท่านลูกค้าได้ชมกันถึงที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายรถบรรทุกฮีโน ่

และประชาสัมพันธ์รถบรรทุกรุ่นใหม่ Hino 700 Splendor ด้วยแคมเปญส่งเสริมการขายมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรมความสนุกสนาน

ต่างๆ ที่ทางฮีโน่ได้นำามามอบให้กับลูกค้าแบบฟรีๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก ขนมและน้ำาดื่ม และยังมีโรงหนัง 5D ให้ลูกค้าได้ทดลองชม 

กันอย่างสนุกสนาน โดยเส้นทางของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ลำาปาง และสิ้นสุดที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฮีโน่ด้วยดีเสมอมา

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

ลำ�ป�ง

เพชรบูรณ์  

ฮีโน่ยกขบวนความสนุกสู่ภาคเหนือ
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 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำากัด 

โดยคุณพัทธนันท์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบสิ่งของ และอุปกรณ์สำานักงาน 

ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านผู้บริหารองค์กรและสมาชิก ร่วมรับมอบสิ่งของ 

และอุปกรณ์สำานักงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

และท่านตัวแทนฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในการจัดกิจกรรมนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี และหวังว่าทาง 

บริษัทฯ และท่านตัวแทนฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป

มอบอุปกรณ์สำานักงาน 
แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวรัตนาภา 

ฮีโน่ จับมือ รวมทวีขอนแก่น
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Eat & Travel

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน ่กลับมาพบกันอีกเช่นเคย โดย Eat & Travel พร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านออกเดินทาง โดยคราวนี้ขอพาขับรถชมวิว 
ชมบรรยากาศจังหวัด “นครราชสีมา” หรือ “เมืองโคราช” กับ 4 ไฮไลต์สถานที่ท่องเที่ยว เรียกได้ว่างานนี้ได้กิน ได้เที่ยว จุใจตลอดทริป

วังน้ำาเขียว
  จุดหมายแรก “สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน” อำาเภอที่ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวอิงธรรมชาติไว้หลากหลาย อาทิ ผาเก็บ
ตะวัน จุดชมทิวทัศน์อันงดงาม หรือหากชอบความต่ืนเต้น ต้องไปเยือนเขาแผงม้า เพราะจุดน้ีได้ช่ือว่าเป็นจุดเฝ้าดูกระทิงและสัตว์ป่าหายาก

  อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “น้ำาตกเหวนรก” เป็น
น้ำาตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดของอุทยานฯ หากใครรักการผจญภัย แนะนำากิจกรรมส่องสัตว์ รับรองว่า
จะได้ตื่นเต้นกับสัตว์ป่าหลายชนิดที่แวะเวียนมาให้ชมตลอดทั้งวัน

  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ รายล้อมด้วยดอกไม้นานาชนิด สร้างขึ้น
เพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาว มีสถาปัตยกรรมไทยอีสานให้เยี่ยมชม แต่ต้อง
บอกก่อนว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเปิดให้บริการเพียงปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม

 
  เมืองโคราชโดดเด่นด้วยร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารต้นไทร วังน้ำาเขียว สวนอาหารก้ามทอง ปักธงชัย นอกจากนี้ 
ร้านกาแฟเลิศๆ ก็ไม่น้อยหน้า อาทิ Casa de Café ร้าน A Cup of Love ที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมไปถ่ายรูป ร้าน Ribs Mannn ที่รับรองว่า 
นอกจากจะได้กินอาหารแล้วยังแถมบรรยากาศน่ากอดของขุนเขาและต้นไม้ชอุ่มอีกด้วย อ้อ! หากมาจากกรุงเทพฯ อย่าลืมแวะซื้อของ
ฝากที่ฟาร์มโชคชัย ข้าวโพดไร่สุวรรณก็อร่อยไม่น้อยหน้า ที่สำาคัญทริปนี้อย่าลืมแต่งตัวให้สวย	 ถ่ายภาพให้เยอะ	 และแชร์อวด 
กันบ้างนะคะ	...	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี 
หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

Check-in

วังน้ำาเขียว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปักธงชัย จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ร้านอร่อย

โคราชโคราช
ผาเก็บตะวัน

น้ำาตกเหวนรก

ขอขอบคุณข้อมูล  www.triptravelgang.com  www.edtguide.com12



Hino Guru

รู้ไว้ปลอดภัย! อุปกรณ์ชิ้นใดเปลี่ยนบ่อยสุด
 ขึ้นชื่อว่าเป็นรถคู่ใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ต่างจำาเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ Hino Guru 

จึงไม่พลาดที่จะพาชาวฮีโน่ดูแลรถคันโปรดไปพร้อมๆ กัน โดยฉบับนี้ลองมาเช็คกันดูนะคะว่าชิ้นส่วนใดของรถคุณ 

ที่ถึงเวลาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือหมดอายุการใช้งานไปเสียแล้ว

  น้ำ�มันเครื่อง   
ระยะใช้งาน : ทุก 5,000 – 10,000 กิโลเมตร
น้ำามันเครื่องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของรถ 
ท่ีช่วยหล่อล่ืนช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนต์ เป็นผล 
ทำาให้เครื่องยนต์สามารถทำางานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน เจ้าของรถควรหม่ันเปล่ียน 
น้ำามันเครื่องเมื่อครบกำาหนด หรือสังเกตง่ายๆ 
หากน้ำามันเครื่องมีสีดำาแสดงว่าน้ำามันเครื่อง
ได้เสื่อมสภาพแล้ว

  ผ้�เบรก
ระยะใช้งาน : ประมาณ 50,000 – 70,000 กิโลเมตร
ต้องยอมรับว่าผ้าเบรกมีความจำาเป็นอย่างย่ิงที่ต้องได้รับความ
ใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะหากเบรกไม่มีประสิทธิภาพนั่นหมายถึง
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ หากขณะเบรกได้ยินเสียงเอี๊ยดอ๊าด 
อย่าลืมสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผ้าเบรกหมดอายุการใช้งานและ 
รีบดำาเนินการเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด

  แบตเตอรี่
ระยะเวลาใช้งาน : ประมาณ 1 – 3 ปี
แบตเตอรี่มีทั้งแบบแห้งและแบบเปียก ซึ่งแบบแห้งจะง่ายต่อการ
ดูแลรักษา ส่วนแบบเปียกนั้น ผู้ขับขี่ควรให้ความสนใจในการ
เปลี่ยนน้ำากลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอ เพื่อให้แบตเตอรี่
สามารถเก็บประจุไฟได้อย่างเต็มที่

  ใบปัดน้ำ�ฝน
ระยะเวลาใช้งาน : ประมาณ 1 ปี
ในช่วงที่ฝนตกบ่อย แน่นอนว่าใบปัดน้ำาฝนคือตัวช่วยในการทำาให ้
ทัศนวิสัยการมองเห็นดีขึ้น อีกทั้งอากาศร้อนของเมืองไทยยังทำาให้
ใบปัดน้ำาฝนเสื่อมเร็วกว่าปกติ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คให้แน่นอน
ก่อนว่าใบปัดน้ำาฝนยังใช้งานได้ดี เพื่อการขับขี่ปลอดภัยค่ะ

  หลอดไฟต�มจุดต่�งๆ
ระยะใช้งาน : เมื่อหลอดไฟขาดหรือใช้งานไม่ได้
สละเวลาสักนิดในการตรวจสอบหลอดไฟส่วนต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟกระพริบ ฯลฯ 
เพราะมีผลต่อความปลอดภัยท้ังต่อตนเองและผู้ร่วมทาง 
อื่นๆ แนะนำาให้ตรวจเช็คตอนกลางคืน เพื่อที่จะได้เห็น
ไฟส่องสว่างอย่างชัดเจนค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.terrabkk.com

หยุดด่วน!    5 พฤติกรรมทำาลายความสำาเร็จ

 ผัดวันประกันพรุ่ง
 ใครบ้างที่ติดคำาพูด “เอาไว้ก่อน” หรือ “เดี๋ยวค่อยทำา” สำาหรับใครที่คำาพูดนี้หลุดจากปากบ่อยๆ เห็นทีต้องเปลี่ยนพฤติกรรม 
เสียใหม่ เพราะการผัดวันประกันพรุ่งจะทำาให้คุณมีนิสัยเฉื่อยชา ขาดแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ดังนั้น ลองวางแผนให้รัดกุมและค่อยๆ ทำา 
ตามแผนที่วางไว้ดีกว่า 

 กลัวก�รเปลี่ยนแปลง
 ชีวิตคนเราทุกคนต่างต้องมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรื่อยๆ แต่บางคนกลับกลัวสิ่งเหล่านั้น ลองเปลี่ยนความกลัว
เป็นความกล้า เดินหน้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ รับรองว่าไม่นานคุณต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอน 

 ยอมแพ้ง่�ย
 “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จย่อมอยู่ที่นั่น” คำากล่าวนี้ใช้ได้เสมอสำาหรับคนที่กำาลังยอมแพ้ รางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้
มาง่ายๆ เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ ใช้ความพยายามเอาชนะความยากที่เข้ามาท้าทายดีกว่าค่ะ

 แก้ตัวเสมอ 
 หากการทำางานเกิดความผิดพลาด ลองถามตัวเองว่าเราละเลยจุดไหน เก็บไว้เป็นบทเรียนรู้ หยุดนิสัยแก้ตัวหรือโยนความผิด 
แก่คนอื่น เพราะนอกจากจะดูไม่ดีในสายตาคนรอบข้างแล้วยังทำาให้คุณไม่ประสบความสำาเร็จในชีวิตอีกด้วย

 ข�ดคว�มเชื่อมั่น
 เคยเป็นไหมคะ? เวลาทำาอะไรแล้วขาดความมั่นใจไปเสียหมด ทั้งที่ความจริงแล้วคุณเองคือคนเก่ง
ไม่แพ้ใคร  ลองนึกถึงข้อดีของตัวเองหรือความสำาเร็จในอดีต  เพื่อเรียกคะแนนมั่นใจ  ฝึกทำาแบบนี้ไปเรื่อยๆ
วันหนึ่งความสำาเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสย�ม กิ่งแก้ว  สมุทรปราการ  02-784-5199  

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

นิวแมน รังสิต  ปทุมธานี  02-516-5050-7

ชัยรัชก�ร กรุงเทพ  สมุทรปราการ  02-312-5555

ชัยรัชก�ร กรุงเทพ (วิภ�วดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชก�ร กรุงเทพ (บ�งบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071

ชัยรัชก�ร พระร�ม 2  สมุทรสาคร  034-441-555

ซุ่นหลี มห�ชัย  สมุทรสาคร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพ�รักษ์  สมุทรปราการ  02-752-5100

ซุ่นหลี เทพ�รักษ์ (ป�กน้ำ�)  สมุทรปราการ  02-703-1022-9

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

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธย�  อยุธยา  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธย�  อยุธยา  035-257005-006

ฮีโน่ นครน�ยก  นครนายก 037-311-615-6

ภ�คเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

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

นิวแมน แม่สอด  ตาก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชก�ร เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

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

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

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่�น  น่าน  054-711-833

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

เชียงแสง พะเย�  พะเยา  054-484-282-3

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

ภ�คกล�ง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุรี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุรี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชก�ร เพชรบุรี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชก�ร ร�ชบุร ี  ราชบุรี  032-316-900-2

ตัวแทนจำ�หน่�ย

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคร�ช  นครราชสีมา  044-952-444

เทพนคร โคร�ช (ป�กช่อง)  นครราชสีมา  044-328-888  

ช. ทวี อุดร  อุดรธานี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

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

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

ช. ทวี ก�ฬสินธุ ์  กาฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่�งแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลราชธานี  045-475555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

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

ฮีโน่ ชัยภูม ิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคร�ช  นครราชสีมา  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร ์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย ์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218

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

ฮีโน่ มห�ส�รค�ม (เชียงยืน)  มหาสารคาม  093-527-2277-88

ภ�คใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชก�ร ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุร�ษฎร ์  สุราษฎร์ธานี  077-200-755-9

ทรงพร สุร�ษฎร์ (เวียงสระ)  สุราษฎร์ธานี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรก�ร ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  075-420-602-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ ห�ดใหญ ่  สงขลา  074-260-880-2

ฮีโน่ ปัตต�น ี  ปัตตานี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะล�  ยะลา  073-241-534-5

ทักษิณยนตรก�ร ห�ดใหญ่  สงขลา  074-457-800-5

ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่ โกลก  นราธิวาส 073-530-788-9

ภ�คตะวันออก

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

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519

นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  038-263-671-3

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

นิวแมน พนมส�รค�ม  ฉะเชิงเทรา  038-553-500

มิตรสย�ม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5272

ชัยรัชก�ร ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666

มิตรสย�ม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ ปร�จีนบุรี 304  ปราจีนบุรี  037-625-235

นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5
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