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	 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน  ฉบับนี้ เราได้คัดสรรข่าวสารและกิจกรรมมาฝากครอบครัวฮีโน่ของเราอีกเช่นเคย เริ่ม
กันที่กิจกรรมฝึกอบรม Hino Smart Driver ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรในการขับขี่ปลอดภัย ก่อนจะพาไปสนุกสนานกันต่อ
กับการฉลองการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 55 ปี เรียกว่าท้ังสนุกสนานและย่ิงใหญ่สมการรอคอย ต่อด้วย Hino Dealer Trip 2017 
ท่ีปีนี้พาบินไกลไปถึงญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังขอนำาเสนอ IQ-SAN ฟังก์ชันดี ๆ เพื่อลูกค้าฮีโน่ และกิจกรรมมากมาย อาทิ Hino United Party, 
Hino Thank Press Party และกิจกรรมอื่น ๆ เรียกได้ว่าฉบับนี้เราได้จัดเต็มเนื้อหามาให้ทุกท่านอย่างจุใจเลยทีเดียว
 สุดท้าย	หน่วยงานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายบริหารการขาย	ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ท่ีติดตามและกลับมาพบข่าวสาร	รวมถึง 
กิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ในฉบับถัดไป	 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ



SMART DRIVER

Smart Driver สุราษฎร์ธานี

นิวแมนสระแก้ว พร้อมให้บริการ 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณเอกสิทธิ์ อัศวชาติธงชัย 
รักษาการผู้จัดการแผนกส่งเสริมธุรกิจองค์กร เป็นตัวแทน บริษัท 
ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาพิธีส่งมอบรถบริการ 
เคลื่อนที่ (Mobile Services) ให้กับศูนย์บริการ นิวแมน สาขา 
สระแก้ว เพ่ือเสริมความพร้อมในด้านการให้บริการลูกค้านอกสถานท่ี 
และในกรณีฉุกเฉิน

 การฝึกอบรม Hino Smart Driver โดยปกตินั้นจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมทีโปร จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้า 
นอกพ้ืนท่ีได้สัมผัสการฝึกอบรม Hino Smart Driver อย่างท่ัวถึง บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
Hino Smart Driver นอกสถานท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ วินมิสชั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่าง 
วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560

 ฮีโน่ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและการประหยัดพลังงานในการขนส่ง 
จึงเล็งเห็นความสำาคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรของลูกค้าให้ขับขี่และใช้งานรถบรรทุกฮีโน่
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคเชื้อเพลิงจาก
พฤติกรรมการขับขี่ นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจลูกค้าแบบบูรณาการหรือกิจกรรม Total 
Support นั่นเอง

 เนื้อหาหลักสูตร Hino Smart Driver นั้น เป็นหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุก 2 วัน ที่เน้น 
ภาคปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงอันตรายจากการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง และได้ทดลอง 
เทคนิคการขับขี่ประหยัดพลังงานด้วยตัวเอง ทำาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง ฝึกสอน 
โดยผู้เช่ียวชาญด้านการขับและการดูแลรักษารถบรรทุกจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ลูกค้าฮีโน่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารและที่พักสำาหรับ 
ผู้เข้าอบรมตลอดการฝึกอบรม

แล้วพบกับ	Hino	Smart	Driver	นอกสถานที่ครั้งต่อไป	ในพื้นที่ภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	4	-	7	พฤศจิกายน	2560

Smart Driver สุราษฎร์ธานี

นิวแมนสระแก้ว พร้อมให้บริการ 
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CUSTOMER INTERVIEW

  
ขอพาทุกท่านไปทำาความรู้จักเจ้าของบริษัท 

ยักษ์ใหญ่แห่งโซนภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็น บริษัท	 ซุน	 คอน
สตรัคชั่น	 แอนด์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับ 
แพล้นปูน นอกจากนี้ ยังมี บริษัท	 เอสซี	 เรียลเอสเตท 
ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10 โครงการในพื้นที่
จังหวัดระยอง บ่อวิน ศรีราชา และ บริษัท	เอสซี	โฮมมาร์ท	จำากัด		
ซึ่งเป็นบริษัทขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาย่อมเยา

 ลักษณะการดำาเนินงานของ ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

 เราเป็นบริษัทท่ีทำาเก่ียวกับแพล้นปูน ทำาแพล้นปูนผสมคอนกรีต 
เพื่อนำาไปใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท รวมถึงมีการ 
จำาหน่ายตามท้องตลาดด้วย 

 ความประทับใจในการเลือกใช้รถฮีโน่ในการดำาเนินธุรกิจ 
มากถึง 99%

 การที่เราจะซื้อรถมาใช้ในกิจการ เราก็ต้องคำานึงถึงความนิยม 
ซื้อง่ายขายคล่อง และมีศูนย์บริการเยอะ นั่นจึงทำาให้เรานึกถึงฮีโน ่
และตลอดระยะเวลาท่ีใช้มาก็ไม่มีปัญหาในการใช้งาน เรียกว่าคุ้มค่า 
คุ้มราคาจริง ๆ

เติบโตอย่างมั่นคงพร้อมกับฮีโน่ 
บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น 
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัดแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

 คุณสมเนตร ระเบียบพนา เจ้าของธุรกิจ
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 เคล็ดลับความสำาเร็จของ ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

 ผู้บริหารมีความคิดยาวไกล ยอมรับฟังความคิดเห็น นอกจากน้ี 
โอกาสในการลงทุนก็มีส่วนทำาให้เราประสบความสำาเร็จได้ โอกาส
จากผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุน รวมถึงสุเทพมอเตอร์ระยองที่คอยดูแล
เป็นอย่างดีมาตลอด

 อนาคตของของ ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

 คาดว่าในปีหน้าจะมีการขยายหมู่บ้านจัดสรรอีก 2 โครงการ 
และแพล้นปูนอีก 2 โครงการต่อปี พร้อมกันนี้เราได้นำาธุรกิจเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

 

     ซื้อง่ายขายคล่อง 
มีศูนย์บริการเยอะ 
นั่นจึงทำาให้เรานึกถึงฮีโน่
ไม่มีปัญหาในการใช้งาน 
คุ้มค่า คุ้มราคาจริง ๆ
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 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัด
งานฉลองการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 55 ปี ภายใต้คอนเซปต์ “Journey	of	Pride	
for	brighter	future” โดยได้รับเกียรติจากท่านสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
มร.ฮิเดโกะ ฟูคูชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย และ มร. ชิน นาคามูร่า 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกันเปิดงาน 
ภายในเต็มไปด้วยนิทรรศการประวัติศาสตร์ฮีโน่ จากอดีตสู่ยุคปัจจุบันท่ียาวนานกว่า 55 ปี 
และได้นำารถเก่าในยุคอดีต ได้แก่ รถบรรทุกฮีโน่ รุ่น TE120 รถบรรทุกหน้ายาวยุคแรก 
ของรถบรรทุกไทย และรถเก๋งฮีโน่ รุ่น Contessa ต้นกำาเนิดยานยนต์ของฮีโน่มาให้ 
แขกผู้มีเกียรติได้รับชมความยิ่งใหญ่กว่า 55 ปี ที่ดำาเนินธุรกิจ
 ในโอกาสนี้ บริษัทได้แนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่น 55 ปี Limited Edition ทั้งหมด 2 รุ่น 
ได้แก่ HINO 500 VICTOR - FM1AK1B (Truck Tractor) ; หัวลาก 344 แรงม้า และ 
HINO 500 VICTOR - FM2PK1B (Truck Tractor ) ; หัวลาก 380 แรงม้า ซึ่งมีเอกลักษณ์
พิเศษโดยมีเพียง 500 คันเท่านั้น สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่
ทั่วประเทศ
 ทางบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ 
จนทำาให้เราประสบความสำาเร็จเป็นผู้นำาในการจัดจำาหน่ายรถบรรทุกของประเทศและ
พร้อมก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจ

ฉลองครบรอบ 55 ปี ยกระดับสู่ผู้นำ�รถบรรทุกครบวงจร 

HILIGHT HINO 55th สแกนเลย

EVENT & ACTIVITIES
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 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นับเป็นอีกครั้งที่ฮีโน่ได้พาตัวแทนจำาหน่ายร่วมเดินทาง Hino Dealer Trip บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยทริปนี้ต้อง 
บอกว่าทุกท่านต่างตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ฮีโน่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็น การชมเทศกาล คันดะ มัตสึริ หนึ่งในเทศกาล 
ชื่อดังของญี่ปุ่น ชมความงามในสถานที่ต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด อาทิ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฮาโคดาเตะ เยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์เล่ืองช่ือ ไม่เพียงเท่าน้ัน ฮีโน่ยังพาสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดซุยกินจิ วัดงามท่ีหลายท่านต้องยกน้ิวให้กับธรรมชาติท่ีรายล้อม 
นอกจากน้ี พลาดไม่ได้กับการอาบน้ำาแร่ออนเซ็นและแวะช็อปป้ิงย่านดังต่าง ๆ ของญ่ีปุ่น เรียกได้ว่า Hino Dealer Trip ในคร้ังน้ี ทุกท่าน 
ต่างได้เก็บความประทับใจกันอย่างเต็มเปี่ยม

EVENT & ACTIVITIES

Dealer Trip 2017Dealer Trip 2017
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EVENT & ACTIVITIES

นิวแมน สิงห์บุรี

UNITED PARTY 2017UNITED PARTY 2017

มิตรสยาม กิ่งแก้ว

ฮีโน่ นครนายก

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดงาน	Hino	United	Party	2017 งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบ 
ความไว้วางใจและสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การจัดงานในครั้งนี้มาในรูปแบบ Japanese Style ยกบรรยากาศญี่ปุ่นมาไว้
ถึงที่ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำาให้ทุกท่านอินไปกับบรรยากาศของแดนปลาดิบ นอกจากนี้ ภายในงานได้มี
การพบปะพูดคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกิจกรรมบนเวทีและการแสดงจากศิลปิน ใบเตย อาร์สยาม และ ขนมจีน กุลมาศ ฉบับนี้ 
ขอรวมมิตรแต่ละที่กันเลย ชัยรัชการ เชียงใหม่

ช.ทวี หนองคาย

ชัยรัชการ พระราม 2

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์
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EVENT & ACTIVITIES

       คร้ังแรกท่ี บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมมือกับ บริษัท สหการประมูล 
จำากัด (มหาชน) จัดงาน Hino Auction Day งานประมูลรถบรรทุกไม่จำากัดค่ายท่ีถูกจัดข้ึน 
ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายนท่ีผ่านมา 
โดยการจัดงานในคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขายรถใหม่ รวมถึงการระบายรถเก่าของ 

ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือรถใหม่ ตลอดจนเพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับกิจกรรมของฮีโน่ สำาหรับงานน้ีได้รับเกียรติจาก คุณกำาพล เพชรกำาแพง 
เลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยในงานมีรถถูกประมูลไปกว่า 30 คัน เฉลี่ยราคาเพิ่มขึ้น 
จากราคาเปิดต่อคันถึง 20% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท

Hino Auction DayHino Auction Day
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EVENT & ACTIVITIES

 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายนท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดงาน Hino’s Body Maker ประจำาปี 2017 ณ โรงแรม 
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยบอดี้ เมคเกอร์ หรืออู่ต่อตัวถัง คือ พันธมิตรสำาคัญของฮีโน่ รถฮีโน่ที่ยอดเยี่ยม กลายเป็นรถที่สมบูรณ์แบบ  
เพราะฝีมือของนักบอดี้ เมคเกอร์ ทั้งหลาย  ในโอกาสนี้ทางฮีโน่ต้องขอปรบมือและคารวะทุกท่านจากใจจริง พร้อมกับกล่าวคำาขอบคุณ 
ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับเมืองไทยของเรา จนฮีโน่สามารถเติบโตในเมืองไทยมายาวนานกว่า 55 ปี 
 ภายในงาน มีทั้งสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในส่วนต่าง ๆ ของรถจากฮีโน่ และการตอบคำาถามที่ไขข้อข้องใจของชาวบอดี้ 
เมคเกอร์ รวมถึงใกล้ชิดศิลปินคนดังอย่าง ใบเตย อาร์สยาม  ชาวบอดี้ เมคเกอร์ ฟินกันไปเลย ...

Body Maker Party 2017
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EVENT & ACTIVITIES

Thank Press Party 2017

 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดย 
มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การ 
สนับสนุน โดยเฉพาะปีนี้ถือเป็นปีที่บริษัทดำาเนินกิจการในประเทศไทยครบ 55 ปี และ
ยังมีการมอบรางวัลให้กับลูกค้าผู้ใช้งานรถบรรทุกฮีโน่โดยไม่ผ่านการยกเครื่องครบ
ระยะ 1 ล้าน และ 2 ล้านกิโลเมตร และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มี
การใช้งานรถบรรทุกครบระยะ 3 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง ได้แก่ บริษัท 
เจ อาร์ พี พี กรุ๊ป จำากัด 
 นอกจากนี้ ยังมีการแถลงข่าวอีก 2 กิจกรรม เริ่มที่กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 
Hino Photo Contest ภายใต้หัวข้อ “My Hino My Style” ชิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 
310,000 บาท

 อีกกิจกรรมดี ๆ  คือ การแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 2017 การแข่งขัน 
เพื่อค้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกฮีโน่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 
2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัย สนาม TPRO Training Center ในการจัดงาน 
แถลงข่าวในครั้งนี้ ฮีโน่ยังได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก 
แก้ม เดอะสตาร์ และจำาอวดหน้าม่าน มาสร้างเสียงหัวเราะภายในงานอีกด้วย

แถลงข่าวกิจกรรม Hino Photo Contest ครั้งที่ 2 และ Hino Smart Driver Contest

JULY - SEPTEMBER 2017 11



IQ-SAN
IQ-SAN NEWS

ฟังก์ชันใหม ่สำาหรับลูกค้า

ปรับปรุงใหม่:
(เป็นม�ตรฐ�น
บนรถทุกคัน)

< หน้�จอรูดใบขับขี่ > < เชื่อมต่อกับกรมขนส่ง > < ผลคะแนนก�รวิ่งครั้งก่อน > < หน้�จอพร้อมวิ่งรถ >

หมายเหตุ :  การรูดใบขับข่ี ขอให้รูดเพียงคร้ังเดียว และทำาการรอ 20 วินาที เพ่ือให้ระบบประมวลผล เน่ืองจากการรูด 2 คร้ังจะเท่ากับการรูดการ์ดออก

 เม่ือรูดใบขับข่ีคร้ังแรก หน้าจอจะปรากฎรูปใบไม้ทันที ซ่ึงหากข้อมูลไม่ผ่านหรือไม่ถูกต้อง จะปรากฎหน้าจอให้รูดบัตรอีกคร้ังหน่ึง

เพื่อให้ดูรถได้ในหน้�จอเดียวกัน 
กรณีที่ลูกค้�ใช้ DTC อยู่แล้ว

จีพีเอส IQ-SAN จีพีเอส DTC

ลดเวล�ในก�รรอระบบ
เช็คข้อมูลก�รขับขี่

ทำ�ให้เตือนล่วงหน้�ได้ ก่อนที่ผู้ขับขี่
จะทำ�ผิดกฎที่กฎหม�ยกำ�หนด

1) Over Speed Prior Alarm 2) Hour Exceeded Prior Alarm กฎหมายเทียบปรับ เจ้าของ ผู้ขับขี่
1.ความเร็วเกิน 91-100 กม./ชม. 1,000 1,000

101-110 กม./ชม. 2,000 2,000

110 กม./ชม. ขึ้นไป 3,000 3,000

2. ไม่รูดใบขับขี่ 1,000 1,000

3. ใบขับขี่ผิดประเภท 5,000 Court

4. ขับต่อเนื่องเกิน 4 ชม. 1,000 1,000

5. ไม่เชื่อมต่อ จีพีเอส 2,000 2,000

6. ไม่ติดตั้ง จีพีเอส บนรถ 10,000 -

เสียงตอบรับจากลูกค้า

 คุณนันท์นภัส พูลทอง  (จังหวัดระยอง)
รถที่ใช้ : 6 ล้อ FG8JR1A 240 แรงม้า
ผลตอบรับ : มีระบบติดตามรถที่ใช้ได้ดี มีฟังก์ชันสรุปที่ดูง่าย 
รวมถึงมีระบบเสียงเตือนที่ช่วยลดการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยได้

 บริษัท พร้อมขนส่ง จำ�กัด (จังหวัดก�ญจนบุรี)  
รถที่ใช้ : หัวลาก FM1AK1B 344 แรงม้า
ผลตอบรับ : เป็นระบบจีพีเอสที่มีฟังก์ชันซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรม 
ผู้ขับขี่ได้ สามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ในระยะยาว      

1.  ก�รรูดใบขับขี่ เร็วขึ้น                                          

แบบเดิม:

2.  ก�รโชว์รถฮีโน่ที่มีจีพีเอส iQ-SAN ในหน้�จอของจีพีเอส ยี่ห้อ DTC 

3.  ก�รเตือน ก่อนเข้�เกณฑ์ปรับจ�กขนส่ง (อยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�)           
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สัญญาซ่อมบำารุง คือ โปรแกรมสำาหรับการบำารุงรักษารถบรรทุกฮีโน่แบบใหม่ท่ีจะทำาให้ 
ท่านควบคุมค่าใช้จ่ายและสะดวกสบายไปพร้อม ๆ กัน โดยฮีโน่ขอเสนอแพ็กเกจสัญญาซ่อม 
ให้ท่านได้เลือกอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

Maintenance Option Package
เช็คระยะ :  ตลอดอ�ยุสัญญ� 5 ปี
ประเภทของรถ :  ทุกรุ่น ทั้งรถเก่�และรถใหม่
ร�ยละเอียด :  เป็นก�รบำ�รุงรักษ�ต�มระยะ 
 อย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
อ�ยุสัญญ� :  5 ปี (นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ)

Full Option Package
เช็คระยะ :  ตลอดอ�ยุสัญญ� 5 ปี
ประเภทของรถ :  ทุกรุ่น เฉพ�ะรถใหม่เท่�นั้น
 (เลขไมล์ไม่เกิน 30,000 กม.)
ร�ยละเอียด :  เป็นก�รบำ�รุงรักษ�ต�มระยะ 
 พร้อมกับก�รซ่อมทุกระบบ 
 ยกเว้น ย�งและก�รทำ�สีหัวเก๋ง
อ�ยุสัญญ� :  5 ปี (นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ)

1 คุ้มสุด ๆ  ด้วยมาตรฐานการบำารุงรักษาจากฮีโน่

สัญญาซ่อมบำารุง ช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
หลีกเลี่ยงต้นทุนค่าใช้จ่ายการบำารุงรักษานอกเหนืออื่น ๆ เพิ่มเติม 
พร้อมการรับประกันการซ่อมตลอดอายุสัญญาซ่อมบำารุง สามารถ
คำานวณต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SERVICE CONTRACT สัญญ�ซ่อมบำ�รุง

3 ทันใจสุด ๆ ข้ันตอนการซ่อมสะดวกรวดเร็ว

2 สะดวกสุด ๆ รับบริการท่ัวประเทศโดยไม่ต้องสำารองเงินสด

ลูกค้าสัญญาซ่อมบำารุงสามารถเข้ารับ
บริการได้ท่ีศูนย์บริการฮีโน่ท่ัวประเทศ 
กว่า 80 สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ 
รับการดูแลบำารุงรักษาตามมาตรฐาน  
 โดยช่างผู้ชำานาญงาน

ลดความยุ่งยากในการดูแลบำารุงรักษารถ โดยขั้นตอนง่าย ไม่ต้องรอ
อนุมัติการซ่อม ไม่ต้องสำารองเงินสดเพื่อจ่ายค่าซ่อม เพียงมีสัญญา 
ซ่อมบำารุงท่่านก็สามารถดูแลบำารุงรักษารถของท่านดั่งมืออาชีพ

5 อุ่นใจสุด ๆ ขั้นตอนการซ่อมสะดวกรวดเร็ว

ด้วยทีมช่างผู้ชำานาญการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากฮีโน่ 
พร้อมรับประกันงานซ่อมตลอดอายุสัญญา 5 ปี
มั่นใจสุดๆ ...กับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา ท้ังรถดีเซลและรถเอ็น จี วี

4 มั่นใจสุด ๆ ด้วยมาตรฐานการบำารุงรักษาจากฮีโน่

รถสัญญาซ่อมบำารุงทุกคันใช้อะไหล่แท้มาตรฐานฮีโน่ทุกชิ้น เพื่อให้ 
ลูกค้าสัญญาซ่อมบำารุงม่ันใจได้ในคุณภาพท่ีทนทาน ทำาให้รถบรรทุก 
ของท่านใช้งานในธุรกิจของท่านได้ยาวนาน

6 ไร้กังวลสุด ๆ กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง

บริการพิเศษสำาหรับลูกค้าสัญญาซ่อมบำารุง เรามีบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินและรถลากจูงฟรี 24 ชั่วโมง โดยไม่จำากัดระยะทางและ
จำานวนครั้ง

ส�ยด่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน
เบอร์โทรช่วยเหลือฉุกเฉินและล�กจูง

HINO GURU

สนใจติดต่อ ตัวแทนจำาหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือ โทร. 02-900-5000 ต่อ151 JULY - SEPTEMBER 2017 13



HINO GENUINE PART

   ผู้ผลิตไส้กรองน้ำามันและไส้กรองเชื้อเพลิง ในนาม Hino Smart Choice Part และ Hino Genuine Part ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 
ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำากัด (ร้อยละ 55) บริษัท วาโกะ ฟิลเตอร์ เทคโนโลยี จำากัด 
(ร้อยละ 40) และบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด (ร้อยละ 5)

บริษัท เจ. ฟิลเตอร์ จำากัด

ผลิตภัณฑ์ของ เจ.ฟิลเตอร์

GENUINE PART 100%

ขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
Eastern	Asia	:	2	countries

South-Eastern	Asia	:	6	countries

Central	&	Southern	Asia	: 
3	countries

Central	America	&	Caribbean	:
9	countries

Oceania	&	Pacific	:	3	countries

South	America	:	8	countries

Africa	:	5	countries

Europe	:	5	countries

Middle	East	:	8	countries

49 ประเทศทั่วโลก

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองระบบคุณภ�พ
ISO/TS16949 : 2009 และ ISO 9001:2008
จ�ก Bureau Veritas

ติดต่อเรา
บริษัท เจ. ฟิลเตอร์ จำ�กัด : เลขท่ี  700/659 หมู่ท่ี 1 
ตำ�บลพ�นทอง  อำ�เภอพ�นทอง  จังหวัดชลบุรี  20160  
Website : www.j-filter.co.th
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ตัวแทนจำาหน่ายตัวแทนจำ�หน่�ย
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999 
ฮีโน่ ปทุม  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9
นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-6
นิวแมน รัชดา  กรุงเทพฯ  02-939-5500
ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555
ชัยรัชการ วิภาวดี  กรุงเทพฯ  02-272-2081
ชัยรัชการ บางบัวทอง  นนทบุรี  02-191-7071-5
ชัยรัชการ เมืองทองธานี  นนทบุรี  02-960-0960
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  034-254-272-4
ฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-989
ไทยฮีโน่ อยุธยา วังน้อย  อยุธย�  035-257-004-6
ฮีโน่ สยามนคร  นครน�ยก 063-214-4344

         ภ�คกล�ง
ฮีโน่ ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-6
ฮีโน่ อ่างทอง  อ่�งทอง 035-850-700-2
ฮีโน่ สระบุร ี  สระบุรี  036-262-486-8
ฮีโน่ สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3
ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-561-800, 034-561-808
นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  084-088-3872
ชัยรัชการ เพชรบุรี  เพชรบุรี  032-426-266
ชัยรัชการ ราชบุรี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

         ภ�คตะวันออก
สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-381-103
สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519
นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  084-088-3876
นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  084-088-3870
นิวแมน ชลบุรี บ่อวิน  ชลบุรี  092-780-3762
นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  084-088-3875
มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  038-213-783 
มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777
ชัยรัชการ ชลบุรี  ชลบุรี  038-190-666
ฮีโน่ ปราจีน  ปร�จีนบุรี  037-625-235
นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 095-372-5405 

       ภ�คใต้
ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-900-164, 032-900-174
ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-596-748-9
ทรงพรเจริญ สุราษฎร์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-208
ทรงพรเจริญ สุราษฎร์ เวียงสระ  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555
ทักษิณ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-602-4
ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-290-914-5
แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4
แสงรุ่ง กระบี่  กระบี่  075-619-206
ลีมอเตอร์ หาดใหญ่  สงขล�  074-260-881
ฮีโน่ ปัตตานี  ปัตต�นี  073-319-170
ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส  073-530-787 
ฮีโน่ สตูล  สตูล  074-751-181
ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534 
ทักษิณ หาดใหญ ่  สงขล�  074-305-745-8, 074-457800

       ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444-7
เทพนคร โคราช ปากช่อง  นครร�ชสีม�  044-328-888  
ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400
ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090
ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699
ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051
ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800
เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-711-499
เจริญศรี สกล สว่างแดนดิน  สกลนคร  042-722-773
เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-503-677
เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6
เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555
เมืองทอง อำานาจเจริญ  อำ�น�จเจริญ  045-270-700
เมืองทอง ยโสธร  ยโสธร  045-713-067-8
เมืองทอง ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  045-633-512
รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-239-696, 043-239-697
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
เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-5
เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197
ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840
ฮีโน่ มหาสารคาม เชียงยืน  มห�ส�รค�ม  093-527-2277-88

บริษัท เจ. ฟิลเตอร์ จำากัด

         ภ�คเหนือ
ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771
ไทยฮีโน่ ชัยนาท  ชัยน�ท  081-953-0218 
นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-612-576
นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534
นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609
อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066
ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000
ฮีโน่ อุตรดิตถ์  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 แพร่  แพร่  054-650-745-7
เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833
เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995
เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282
เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8
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