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

 Customer Interview

‘เพร�ะฮีโน่ ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของธุรกิจขนส่ง’ 

บริษัท เอฟฟิเช่ียน โลจิสติกส์ จำ�กัด

  Dealer Interview 

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด

 Eat & Travel : One Day Trip ! สมุทรปร�ก�ร

  Event & Activities

The 1st Hino President Cup / The 21st Hino TS Contest 2014

/ Hino United Party 2014 

  Hino Guru : รอบรู้เร่ืองลมย�ง

   Dealer Internal Activities

The 1st Hino - Tang Hua Sing Golf International 

 Self Development : 5 มิติ คนทำ�ง�น 

 Dealer Network

 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ที่รักทุกท่าน ทักทายกันฉบับนี้ ด้วยคำาว่า ‘สวัสดีปีใหม่’ ซึ่งเป็นฉบับ

แรกของ ‘ปีแพะ’ ซึ่ง 
 
ได้เตรียมสาระดีๆ มาฝากชาวฮีโน่อีกเช่นเคย โดยฉบับนี้ 

ขออาสาพาชาวฮีโน่เที่ยวระยะใกล้ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปพูดคุยกับผู้บริหาร คุณฮิโรชิ คูโบ 

ผู้จัดการสำานักงานใหญ่ (ถนนก่ิงแก้ว) บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด ตามด้วย 

แนวคิดดีๆ จากผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ บริษัท เอฟฟิเช่ียน โลจิสติกส์ จำากัด นอกจากน้ี 
  

ยังคงจัดเต็มเนื้อหาด้วยข่าวสารน่าสนใจอีกมากมาย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่านที่

ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



คุณภาพและความทนทานที่ลูกค้าไว้ใจคุณภาพและความทนทานที่ลูกค้าไว้ใจ

 พิกัดน้ำาหนักบรรทุกที่มากกว่า

 พื้นที่การวางตัวถัง เพื่อการบรรทุกสินค้าที่มากกว่า

 ระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่า

 ค่าบำารุงรักษาที่ประหยัดกว่า

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด : ขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี  โทร. 02-900-5260

ความคุ้มค่าที่พิสูจน์แล้ว



คุณนราทิป ทวีศุภพงษ์ 
ผู้บริห�รรุ่นใหม่

บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำ�กัด

Customer Interview

 นับเป็นความภาคภูมิใจของฮีโน่ท่ีได้รับความไว้วางใจและ

เป็นส่วนหนึ่งในหลากหลายธุรกิจของคนไทย เช่นเดียวกับ บริษัท 

เอฟฟิเช่ียน โลจิสติกส์ จำ�กัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

ผู้คร่ำาหวอดในวงการขนส่งสินค้าและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน

 ในปี พ.ศ. 2516 เป็นปีเริ่มต้นธุรกิจ โดยคุณกฤตนพ ทวีศุภพงษ์ 

พร้อมเครือญาติ ได้ร่วมกันก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทวีพงษ์ขนส่ง 

 ซ่ึงให้บริการขนส่งกับหลากหลายบริษัทช่ือดัง ก่อนท่ีในปี พ.ศ. 2538 

คุณกฤตนพ ได้มีแนวคิดในการขยายธุรกิจ ก่อต้ัง ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

ศรีพงษ์ทร�นสปอร์ต เพื่อรองรับการขยายตลาดขนส่งในประเทศ 

ก่อนจะขยายบริการให้กว้างขึ้นด้วยการจัดตั้ง ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

ศรีพงษ์ (1997) บริก�ร กระทั่งปี พ.ศ. 2546 ตลาดการขนส่ง

เริ่มขยายตัวอีกครั้ง จึงทำาให้เกิด บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ 

จำ�กัด เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาด โดยได้รับความไว้วางใจจาก 

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำากัด (ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า SHARP) 

บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำากัด (บริษัทขนส่งในเครือบุญรอด) และบริษัท

อื่นๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

 ไม่เพียงเท่าน้ัน ในปี พ.ศ. 2551 คุณเจษฎ� ทวีศุภพงษ์ บุตรชาย 

คนโต ยังได้ก่อตั้ง บริษัท เอส. เอส. แอล. โลจิสติกส์ จำ�กัด 

เพื่อรองรับตลาดนำาเข้าส่งออก ขยายการบริการให้ครบวงจรระบบ

โลจิสติกส์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการศึกษาและพัฒนาธุรกิจ 

‘เพร�ะฮีโน่ ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
                          ของธุรกิจขนส่ง’

บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำ�กัดบริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำ�กัด
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองและรองรับความต้องการของตลาด และ 

ถือเป็นการดำาเนินตามวิสัยทัศน์ผู้บริหาร เพื่อการเป็นผู้ให้บริการ 

ขนส่งท่ีมีบุคลากรและระบบท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ 

และรองรับการขนส่งทุกรูปแบบ ทำาให้ปัจจุบัน บริษัทมีรถบรรทุก

ที่พร้อมให้บริการหลากหลายประเภท รวมแล้วกว่า 500 คัน และ 

นอกจากความพร้อมในการให้บริการรถบรรทุก บริษัทยังเพียบพร้อม 

ด้วยบุคลากรคุณภาพ เพ่ือให้บริการงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด

 นอกจากนี้ คุณนร�ทิป ทวีศุภพงษ์ หนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่

ของ บริษัท เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์ จำากัด ยังให้เหตุผลในการให้

ความไว้วางใจรถบรรทุกฮีโน่ว่า

 “แน่นอนว่�ก�รให้บริก�รด้�นก�รขนส่ง จำ�เป็นต้องนึกถึง 

คว�มปลอดภัย มีม�ตรฐ�น และตรงต่อเวล�เป็นสำ�คัญ ดังนั้น 

ก�รใช้รถท่ีดีและมีคุณภ�พจึงเป็นเร่ืองท่ีสำ�คัญท่ีสุด เม่ือพูดถึง 

สมรรถนะที่ดี มีคุณภ�พ ซึ่งเหม�ะกับก�รนำ�ไปประกอบธุรกิจ

ขนส่งสินค้� รถบรรทุกฮีโน่เป็นรถที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร 

ซึ่งตอนนี้เร�ไว้ว�งใจใช้บริก�รรถฮีโน่เป็นจำ�นวนม�ก สำ�หรับ

ก�รดูแลบำ�รุงรักษ�รถ เร�จะเข้�ศูนย์ต�มระยะ เพร�ะนั่นถือ

เป็นนโยบ�ยของเร� เพื่อไม่ให้เกิดปัญห�ในขณะขนส่ง ทำ�ให้

เร�ส�ม�รถบริก�รลูกค้�ได้อย่�งมั่นใจและมีประสิทธิภ�พ”
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Dealer Interview

  
ฉบับต้อนรับปี พ.ศ. 2558 ขอพาชาวฮีโน่เดินทางสู่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำาความรู้จัก 

ตัวแทนจำาหน่าย บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงวันน้ีเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณฮิโรชิ คูโบ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารคนเก่งที่จะมาพูดถึงนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้า

 เป็นเวลากว่า 30 ปี ท่ี บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด หรือในช่ือเดิมคือ “มิตรสยามมอเตอร์ส” 

ท่ีลูกค้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ได้เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหาร 

ในแต่ละส่วนงาน อันได้แก่ คุณฮิโรชิ คูโบ ผู้จัดการสำานักงานใหญ่ (ถนนก่ิงแก้ว) คุณน�โอยูกิ มิตซุย ผู้จัดการ 

สาขาชลบุรี คุณศักด์ิด� สินธุเขียว ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายขาย และคุณสมเกียรติ ศรีเงินง�ม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ

หลังการขาย

 ปัจจุบัน บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด มีโชว์รูม จำานวน 2 แห่ง คือ สำานักงานใหญ่ 

ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สาขาชลบุรี ใกล้ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และภายใน 

ปี 2558 นี้ ทางบริษัทฯ จะเปิดสาขาแห่งใหม่ คือสาขาแหลมฉบัง ตั้งอยู่ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 บนถนน

หมายเลข 331 อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง 

พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยทีมงานขายที่มีประสบการณ์ พร้อมนำาเสนอ 

รถบรรทุกแบบตัวถังที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจำาหน่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น 

รูปแบบเงินสด ผ่อนชำาระระบบเช่าซื้อ หรือระบบลิสซิ่ง 

 ไม่เพียงเท่านั้น การให้บริการหลังการขายคือสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำาคัญ ดังนั้น ฝ่ายบริการหลังการขายจึง

เพียบพร้อมด้วยช่างเทคนิคที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์กว่า 30 ปี ประกอบกับเครื่องมืออันทันสมัย พร้อม 

ให้บริการกว่า 50 ช่องซ่อม ทำาให้ศูนย์บริการสามารถรองรับงานซ่อม ท้ังงานซ่อมหนัก และงานซ่อมบำารุงตามระยะทาง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว พร้อมทีมงานด้านอะไหล่ที่มีอะไหล่แท้จากฮีโน่สำาหรับบริการลูกค้าอย่างครบครัน 

 นอกจากนี้ ผู้บริหารยังไม่อาจมองข้ามเรื่องสถานที่ ดังนั้น จึงมีการเลือกทำาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง รองรับ 

ลูกค้าด้วยลานจอดรถที่กว้างขวาง สามารถจอดรถได้มากกว่า 30 คัน ทำาให้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้รถบรรทกุว่า 

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด คือผู้นำาเรื่องศูนย์บริการมาตรฐานรถบรรทุกฮีโน่ ที่พร้อม 

ดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุด

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด
กล้�ท้�ท�ย

ต่อก�รเปลี่ยนแปลง

และสรรค์สร้�งสิ่งใหม่ๆ

คุณฮิโรชิ คูโบ
กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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Eat & Travel

“ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำา ฟาร์มจระเข้ใหญ่ 
  งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี 
   ประเพณีรับบัว ครบถ้วนท่ัวอุตสาหกรรม ”

ขอขอบคุณที่มา  www.touronthai.com  thai.tourismthailand.org  www.thaiza.com  www.ancientcitygroup.net

 เมืองโบราณ

 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ที่รัก Eat & Travel ฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ ขอพาทุกท่านท่องเที่ยวแบบ 
One Day Trip ที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อันเต็มไปด้วยสถานที ่
ท่องเที่ยวมากมาย หากพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลย

 เช้านี้ที่ ‘เมืองโบราณ’

 ออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อเริ่มต้นสำารวจ ‘เมืองโบราณ’ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมสถานที ่
สำาคัญ บนพื้นที่ 800 ไร่ แม้จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ภายในถูกจัดเตรียมทั้งรถราง รถจักรยาน 
เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ท่านจะได้พบการจำาลองสถานที่สำาคัญทั้งของไทยและของโลก ไม่ว่า 
จะเป็น ปราสาทหินพนมรุ้ง เขาพระวิหาร พระบรมธาตุไชยา และอีกมากมาย นอกจากน้ี ยังมีการ 
จำาลองตลาดเก่าให้ได้เลือกซื้อสินค้ากันอีกด้วย

 ตกบ่ายชิลริมน้ำา ‘บางน้ำาผึ้ง’

 หลังจากชมการจำาลองสถานท่ีต่างๆ จนจุใจ ช่วงบ่ายขอเดินทางไปเดินเล่นชิลๆ ท่ี ‘บางน้ำาผ้ึง’ 
ตลาดน้ำาอันมีช่ือเสียงของสมุทรปราการ รับรองว่านอกจากจะได้ช้อปสินค้าราคาประหยัดกันแล้ว 
ยังต้องอิ่มหนำากับอาหารคาวหวานนานาชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยอีกด้วย

 รับลมยามเย็นที่ ‘บางปู’ 

 ปิดท้ายยามเย็นที่ ‘สถ�นต�กอ�ก�ศบ�งปู’ จุดดูนกและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 
หรือใครอยากฝากท้องม้ือเย็นก็มีห้องอาหารท่ีพร้อมบริการเมนูรสเลิศ ณ ศาลาสุขใจ ท่ามกลาง 
บรรยากาศงดงามของแสงแดดอ่อน นกนางนวลนับร้อย และธรรมชาติที่สมบูรณ์

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะสำ�หรับ One Day Trip ที่  พ�เที่ยวแบบ 

จัดเต็ม เรียกว่�ประหยัดเวล� แถมยังได้เที่ยวครบรสอีกด้วย ส่วนฉบับหน้�จะพ�ไป

เที่ยวที่ไหนนั้น อย่�ลืมติดต�มนะคะ

 สถานตากอากาศบางปู

One Day Trip !
     สมุทรปราการ

 ศาลาสุขใจ
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Event & Activities

The 1
st
 Hino President Cup

ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

ทรงพรเจริญการเกษตร

และจักรกล (SPCS)

 รองชนะเลิศอันดับ 1 

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด 
(CHAB) 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาชลบุรี) 
(NEWZ)

 รองชนะเลิศอันดับ 3 

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสิงห์บุรี) 
(NEWS) 

      ผู้ชนะเลิศ

 

 อันดับ 2 

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุร่ีธุรกิจ จำากัด 
(THRB)

 อันดับ 3 

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด 
(TRSB)

ผลการแข่งขันทีมเชียร์ 

 อันดับ 1 

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด 
(CHAB)

 ผลการแข่งขันฟุตบอล Hino President Cup ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีมจ�กห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ทรงพรเจริญก�รเกษตร 
และจักรกล (SPCS) สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งตลอดการแข่งขัน และทีมเชียร์ชนะเลิศท่ีเชียร์ได้อย่างสวยงามอลังการ 
เป็นของทีมชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) โดยวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างตัวแทนจำาหน่ายกับฮีโน่ นอกจากนี้ นับเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 
ซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

The 1st Hino President Cup
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Event & Activities

The 21
st
 Hino TS Contest 2014The 21st Hino TS Contest 2014
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 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคมท่ีผ่านมา ได้มีการจัดแข่งขัน ฮีโน่ทีเอส (Total Support) คร้ังท่ี 21 ประจำาปี 2557 ณ ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรม 
อำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับการแข่งขันของพนักงานตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพ รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีตัวแทนจำาหน่ายเข้าร่วมจำานวน 63 ตัวแทน 
ผู้เข้าแข่งขัน 315 คน ซ่ึงมีการแข่งขันด้านการขาย การบริการ และด้านอะไหล่ ในงานมีการเดินขบวนพาเหรดจากผู้เข้าแข่งขันและหัวหน้าทีม 
รวมท้ังได้รับเกียรติจากคุณฮิโรชิ ฮ�ระ ตัวแทนจาก บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี คุณฮ�รุโอะ โคมุทซึ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท ฮีโน่ 
ประเทศญ่ีปุ่น และคุณชิน น�ค�มูร่� ประธานบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันในช่วงเช้า ก่อนจะเป็น 
การแข่งขันของพนักงานตัวแทนจำาหน่ายท้ัง 3S (ฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ และฝ่ายบริการ) ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดง
นิทรรศการ QCC และพันธมิตรทางคู่ค้าของฮีโน่ การแข่งขันไคเซ็น การแข่งขันฝีมือพนักงานรับรถกับช่างฝีมือ เป็นต้น
 สำาหรับในช่วงค่ำา ยังมีงานเล้ียงมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ QCC โดยคุณชิน นาคามูร่า และประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน TS ท้ัง 3 รางวัล 
ได้แก่ ร�งวัลชนะเลิศฝ่�ยข�ย คุณวสันต์ นิยมล�ภ จ�กบริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด  ร�งวัลชนะเลิศฝ่�ยอะไหล่  คุณสุบรรณ 
สุขเสริม จ�กบริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) ส�ข�เชียงใหม่ และร�งวัลชนะเลิศฝ่�ยบริก�ร 3 ท่�น ได้แก่ คุณสมโชค อนันทะรัตน์ 
คุณสมพร ส�ยทอง และคุณหนูเล็ก คำ�คูณเมือง จ�กบริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด และร�งวัลชนะเลิศ 
คะแนนรวมทั้งฝ่�ยข�ย บริก�รและอะไหล่ คือ บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด นอกจากนี้ยังมีการจับฉลาก 
มอบของรางวัลมากมาย รวมทั้งการแสดงโชว์ของนางแบบโปสเตอร์ฮีโน่ มินิคอนเสิร์ตจากนักร้องช่ือดัง ใบเตย อาร์สยาม ท่ีมาสร้างรอยย้ิม 
และความสนุกสนานให้กับชาวฮีโน่ได้เป็นอย่างดี

 ชนะเลิศทักษะการขาย  ชนะเลิศทักษะการบริการ  ชนะเลิศทักษะอะไหล่

 ชนะเลิศทักษะการขาย บริการและอะไหล่ 
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Hino United Party 2014
 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มีก�รจัดง�น Hino United Party เพื่อเดินส�ยขอบคุณลูกค้�

ผู้มีพระคุณทุกท่�นที่มอบคว�มไว้ว�งใจและสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตอย่�งแข็งแกร่ง โดยก�รจัดง�นในครั้งนี้ม�ในรูปแบบ Sport 

Entertain ซึ่งมอบคว�มสนุกสน�นและมีก�รพบปะพูดคุยกับลูกค้�ทุกท่�นอย่�งใกล้ชิด ท่�มกล�งกิจกรรมม�กม�ยภ�ยในง�น 

ไม่ว่�จะเป็น ก�รเล่นเกมส์ แจกของร�งวัล แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมบนเวที และกิจกรรม CSR เปิดคลินิกฟุตบอล 

นำ�โดยคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตศูนย์หน้�ฟุตบอลชื่อดังอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะสนุกสน�นขน�ดไหน ลองไป

ติดต�มพร้อมกันเลยค่ะ

 เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 

จำากัด (สาขาพระราม 2) จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำานวนมาก เพราะนอกจากจะจัดเต็มด้วยกิจกรรม

มากมายแล้ว ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง จ๊ะ คันหู ที่มาสร้างสีสันภายในงานได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการมอบ

อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ รวมถึงการแข่งขันทักษะฝีมือช่างให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตโยต้าทูโช (ไทยแลนด์) ได้จัด 

พิธีเปิด “ไทย ฮีโน่ อยุธย�” อย่างเป็นทางการ ณ อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชิลัย คุณทาเคะอุชิ 

คุณชิน นาคามูร่า และคุณโอตาเกะ ร่วมเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีการมอบค่าอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดลาดทรายและ

เหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำานวน 30,000 บาท รวมถึงการแข่งขันทักษะฝีมือช่างจากวิทยาลัยต่างๆ โดยในช่วงเย็นได้ปิดท้าย

ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขอบคุณลูกค้า รวมถึงได้ศิลปินจาก G20 มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

กรุงเทพฯ : 
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด 
(สาขาพระราม 2)

พระนครศรีอยุธยา : 
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด
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ระยอง  : 
บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำากัด

นครราชสีมา  : 
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด

 สีสันแห่ง Hino United Party ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด และบริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำากัด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีและตอบแทนลูกค้าด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน จิ้งหรีดขาว 

พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง 

 ปิดท้ายความประทับใจ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด  

ร่วมกันจัดงาน ณ สำานักงานแห่งใหม่บนถนนบายพาส โคราช-ขอนแก่น ซึ่งงานนี้นอกจากลูกค้าทุกท่านจะได้สนุกสนานกับคอนเสิร์ต 

นักร้องสาวบลูเบอรี่ อาร์สยาม แล้ว ลูกค้าทุกท่านยังอิ่มบุญไปกับการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสวรรค์) 

รวมถึงการแข่งขันทักษะฝีมือช่างให้กับนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย เรียกได้ว่า Hino United Party ที่ถูกจัดขึ้นในปี 2014 ต่างมอบความ

สนุกสนานและประทับใจแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี
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Hino Guru

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ท่ีรักทุกท่�น Hino Guru มาพร้อมสาระดีๆ อีกเช่นเคย 
สำาหรับฉบับน้ีเราจะพาทุกท่านไปรู้จักเร่ืองราวน่ารู้เก่ียวกับ ‘ลมยาง’ เพราะในการขับข่ี
รถบรรทุกน้ัน ‘ลมยาง’ ถือเป็นส่ิงสำาคัญท่ีผู้ขับข่ีควรให้ความสนใจ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการดูแลรถบรรทุก แถมยังช่วยยืดอายุการใช้งาน 
ของรถบรรทุกให้ยืนยาวอีกด้วยนะคะ

  รู้หรือไม่คะว่าการเติมลมยางน้ัน ควรเติมในระดับท่ีพอดี เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น โดยหากเติมลมยางน้อยเกินไป
นอกจากจะเป็นการลดอายุการใช้งานแล้ว ยังส่งผลให้ส้ินเปลืองน้ำามัน นอกจากน้ี ยังทำาให้เกิดความร้อนสูงบริเวณไหล่ยาง อาจทำาให้ 
เน้ือยางไหม้และโครงสร้างยางแยกตัวออกจากกัน ส่งผลให้ยางบวมล่อนและเป็นสาเหตุให้เกิดยางระเบิดได้ในท่ีสุด

  ในขณะเดียวกัน ห�กช�วฮีโน่เติมลมย�งม�กไป ระหว่�งขับรถอ�จเกิดก�รล่ืนไถลได้ง่�ย  เน่ืองจากพ้ืนท่ีการยึดเกาะ
ถนนลดลง  ไม่เพียงเท่าน้ัน โครงยางจะระเบิดได้ง่ายเม่ือได้รับแรงกระแทกหรือถูกตำา เน่ืองจากโครงยางเบ่งตัวเต็มท่ี การยืดหยุ่นตัว 
จึงมีน้อยส่งผลให้การขับข่ีขาดความนุ่มนวลอีกด้วย

  นอกจากนี้ การรักษาความดันยางให้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำาคัญไม่แพ้กัน ผู้ขับขี่ไม่ควรปรับคว�มดันลมขณะย�งร้อน 
เน่ืองจากความร้อนทำาให้อากาศขยายตัว และหากใช้งานยางเรเดียล ในการเติมลมน้ันต้องเติมลมมากกว่ายางแบบผ้าใบ

  เห็นไหมคะว่�ก�รเติม ‘ลมยาง’ ท่ีอาจดูเป็นเร่ืองเล็ก แต่กลับมีความสำาคัญในการขับข่ีมาก อีกท้ังยังส่งผลด้�น

คว�มปลอดภัยในก�รใช้รถใช้ถนน ดังน้ัน ผู้ขับข่ีควรหม่ันตรวจเช็คลมย�งให้พอดีต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนดอย่�งน้อยอ�ทิตย์ละ 

1 คร้ัง พิจ�รณ�ให้สอดคล้องกับสภ�พก�รใช้ง�น ซ่ึงนอกจ�กต้องเติมลมให้ถูกต้องแล้วจะต้องมีก�รต้ังศูนย์ล้อ ต้ังมุมของ

ล้อหน้�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกำ�หนดต�มม�ตรฐ�นรถ เพียงเท่�น้ี คุณก็จะส�ม�รถเพ่ิมอ�ยุก�รใช้ง�นของย�งรถยนต์ แถมยัง 

เพ่ิมคว�มม่ันใจในก�รขับข่ีได้อีกด้วยค่ะ

ลมยางรอบรู้เรื่อง

ขอขอบคุณที่มา  www.bridgestone.co.th  ttcs.co.th

ลมยางเหมาะสม ลมยางแข็งลมยางอ่อน

ยางบวมล่อน
การสึกหรอผิดปกติ

ง่ายต่อการระเบิด
การสึกหรอผิดปกติ
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Dealer Internal Activities

 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำากัด ต้ังฮ่ัวซิง นครปฐม ได้จัด 
การแข่งขันกอล์ฟเช่ือมความสัมพันธ์กับลูกค้าในรายการ “The 1st Hino - Tang Hua Sing Golf International” ข้ึน ณ สนาม Pinehurst 
Golf Club ในงานน้ีมีลูกค้าให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันท้ังส้ิน 22 ท่าน จาก 16 บริษัท และได้รับเกียรติจาก คุณชิน นาคามูร่า กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเดย์ ย่ิงชล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม
ประชันวงสวิงกับลูกค้าผู้มีอุปการคุณด้วยความเป็นกันเอง ภายหลังจากการแข่งขันทางห้างหุ้นส่วนจำากัด ต้ังฮ่ัวซิง นครปฐม ก็ได้จัดให้มี 
งานเล้ียงสังสรรค์และแจกรางวัลกัน ณ บริเวณคลับเฮ้าส์ของสนาม โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง 
เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า อีกทั้งยังได้รับของรางวัลติดมือกลับบ้านกันอย่างถ้วนหน้า ทั้งรางวัลประเภทฝีมือและรางวัลจับฉลาก 
เรียกว่าลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันมีของรางวัลกลับบ้านไปโชว์คุณแม่บ้านทุกคน ว่ามาเล่นกอล์ฟจริงๆ ไม่ได้ไปที่อื่น เพราะ
กว่าทุกๆ ท่านจะกลับก็ปาเข้าไปส่ีทุ่มกว่าโน่นค่ะ จนมีเสียงเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนจำากัด ต้ังฮ่ัวซิง นครปฐม จัดการแข่งขันแบบน้ีข้ึนอีก
ในคร้ังต่อๆ ไปด้วยค่ะ ก็ขอกระซิบดังๆ ไปถึงคุณป๋วย เพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ซ้อใหญ่แห่งต้ังฮ่ัวซิง นครปฐม ด้วยนะคะ ทางลูกค้าฝากมา 
ค่ะเจ้านาย !!
 ท้ายที่สุดนี้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขัน ขอขอบพระคุณมายังผู้ร่วมให้การสนับสนุนของรางวัลอันมากมายในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ตั้งฮั่วซิง นครปฐม บริษัท ช.ทวี ดอลล�เชียน จำ�กัด 
(มห�ชน) และธน�ค�รเกียรติน�คิน จำ�กัด แล้วพบกันใหม่ในคร้ังต่อไปนะคะ

The 1st Hino          Tang Hua Sing
                             Golf International
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Self Development

ขอขอบคุณที่มา  www.jobant.com

‘5 มิติ’ คนทำ�ง�น‘5 มิติ’ คนทำ�ง�น

 ในการใช้ชีวิตประจำาวัน ปฏิเสธไม่ได้เชียวนะคะว่าเราต่างต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบ และในสังคมก�รทำ�ง�น

ก็เช่นกัน แน่นอนว่�เร�ต้องเจอเพื่อนร่วมง�นต่�งบุคลิก แต่ช�วฮีโน่ทร�บหรือไม่คะว่�ในสังคมก�รทำ�ง�นนั้น ส�ม�รถ

แบ่งมิติคนทำ�ง�นออกเป็น 5 มิติ ซึ่งจะเป็นแบบไหนบ้�งนั้น ลองติดต�มกันเลยค่ะ

1  มิติด้านความชอบเปิดเผย
 สังเกตกันไหมคะว่าเพ่ือนร่วมงานบางคนชอบเปิดเผย โอ้อวด แต่บางคนกลับเลือกท่ีจะเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ จนอาจ 
กลายเป็นคนที่ไม่กล้าเข้าสังคมเลยก็ว่าได้

2 มิติด้านการเชื่อฟัง
 มิตินี้จะเห็นได้ง่ายจากมุมมองคนเป็นหัวหน้า เพราะลูกน้องบางคนมีระดับการเชื่อฟังสูง เวลาขอความช่วยเหลือก็จะได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตรงกันข้ามกับบางคนที่มีระดับการเชื่อฟังต่ำาทำาให้มีความคิดเห็นขัดแย้งกับคนอื่นอยู่เสมอ

3 มิติด้านความรับผิดชอบ
 ในทุกองค์กรต่างต้องมีคนที่มีความรับผิดชอบสูง รู้จักหน้าที่ มีความเป็นระเบียบ และในทางเดียวกันทุกองค์กรต่างก็ต้อง
พบกับคนก็มีความรับผิดชอบต่ำา จนทำาให้เกิดความเสียหายต่องานและองค์กร

4 มิติด้านความเจ้าอารมณ์
 คงจะดีไม่น้อยหากเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง แต่ในการทำางานที่แท้จริงแล้ว คงหนี
ไม่พ้นสำาหรับเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีอารมณ์แปรปรวน กระวนกระวาย และขาดความมั่นใจในตัวเอง 

5 มิติด้านการเปิดรับประสบการณ์
 เป็นเรื่องโชคดีขององค์กร หากองค์กรนั้นเต็มไปด้วยพนักงานที่พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่และ
มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ แต่เชื่อเถอะค่ะว่าในองค์กรเหล่านั้นจะต้องมีคนที่ปิดหูหิดตา ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเสมอเช่นกัน
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จำากัด  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำากัด  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาวิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาบางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาพระราม2)  สมุทรส�คร  034-441-555

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด  สมุทรส�คร  02-895-5240-5

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

บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จำากัด  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

บริษัท สหพัฒนพันธ์ จำากัด  นครปฐม  034-254-035-8

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม  034-254-272

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)   

 อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด  นครสวรรค์  056-221-771

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสุโขทัย)  สุโขทัย  055-620-740-1

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขากำาแพงเพชร)  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาตาก)  ต�ก  055-801-609-10

บริษัท อลีนกิจสยาม จำากัด  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำากัด  พิษณุโลก  055-289-000

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำากัด (สาขาอุตรดิตถ์)  อุตรดิตถ์  055-817-826

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาเชียงใหม่)  เชียงใหม่  053-248-464

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาเถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาแพร่)  แพร่  054-650-745-7

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาน่าน)  น่�น  054-711-833

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด  เชียงร�ย  053-774-995-6

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด (สาขาพะเยา)  พะเย�  054-484-282-3

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำากัด  ลำ�พูน  053-552-226-8

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออก

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลส์ จำากัด  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์  1993 จำากัด  ระยอง  038-873-817-20

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาจันทบุรี)  จันทบุรี  039-339-538-41

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาชลบุรี)  ชลบุรี  038-263-671-3

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาบ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

บริษัท มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด (สาขาชลบุรี)   ชลบุรี  02-784-5999 

ภาคกลาง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด  ลพบุรี  036-785-334-7

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาอ่างทอง)  อ่�งทอง  035-850-700-2

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด  สระบุรี  036-329-300-2

บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำากัด  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสิงห์บุรี)  สิงห์บุรี  036-813-647-9

บริษัท ชัยรัชการ จำากัด  เพชรบุรี  032-425-925

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาราชบุรี)  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำากัด  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

บริษัท ชัยรัชการ จำากัด สาขาชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำากัด  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทักษิณยนตรการ (นคร)  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำากัด  ตรัง  075-217-044-6

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำากัด  ภูเก็ต  076-261-083-4

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำากัด (สาขากระบี่)  กระบี่  075-619-206

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ลีมอเตอร์เซลส ์  สงขล�  074-364-078-80

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  ปัตต�นี  073-319-170-4

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขายะลา) 

 ยะล�  073-241-534-5

บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำากัด  สงขล�  074-457-802-7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด  นครร�ชสีม�  044-952-444

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด (สาขาปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาเลย)  เลย  042-833-090-1

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย)  หนองค�ย  042-990-699-700

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวลำาภู)  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจริญศรีเซลส์  สกลนคร  042-714-240-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม)  นครพนม  042-522-857

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำากัด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

บริษัท อุบลเมืองทอง จำากัด  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำากัด  ขอนแก่น  043-333-525-32

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำากัด (สาขาชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำากัด  ชัยภูมิ  044-834-065-6

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำากัด  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำากัด (สาขาสุรินทร์)  สุรินทร์  044-713-921-2

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำากัด (สาขาบุรีรัมย์)  บุรีรัมย์  044-690-197-9

บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำากัด  มห�ส�รค�ม  043-777-840

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำากัด  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288
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