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 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ ทักทายกันฉบับแรกของปี แน่นอนว่า Hino Navigator จัดเต็ม 
เนื้อหา เพื่อให้ชาวฮีโน่ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ  อย่างแน่นอน
 
 เริ่มต้นที่การร่วมพูดคุยกับอีกหน่ึงครอบครัวฮีโน่ที่มีความมั่นใจในการเลือกใช้ 
รถบรรทุกฮีโน่ในการดำาเนินธุรกิจ และสำาหรับใครท่ีติดตามข่าว Hino TS Contest ฉบับน้ี 
เรามีภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันมาฝาก จากนั้นไปติดตามข่าวความน่ายินดีที่ฮีโน่ 
ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น บริจาครถบรรทุกฮีโน่ในถิ่นทุรกันดาร พร้อมเก็บตกภาพความ 
สนุกสนานในงาน Hino Dealer Conference 2018 และ Hino United Party 
โดยครั้งนี้เราได้เดินทางไปจังหวัดไหนบ้างสามารถติดตามได้ในฉบับค่ะ

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ แผนกการตลาด ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอ 
ขอบคุณครอบครัวฮีโน่ท่ีติดตามและกลับมาพบ ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ในฉบับ 
ถัดไป  
 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ

EDITOR’S TALK

CONTENTS

 Interview : เปลี่ยนเครื่อง NGV เป็น Diesel
มั่นใจกว่า...ต้องศูนย์ฮีโน่เท่านั้น : ยูเซน โลจิสติกส์

 Event & Activities : ฮีโน่ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นบริจาค
รถบรรทุกฮีโน่ / มอบรถบรรทุกฮีโน่ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 

 Event & Activities : 
Dealer Conference 2018

 Event & Activities : ชัยรัชการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
/ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยี่ยมชมการฝึก Hino Smart Driver

 Self Development : 5 วิธี แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในวันทำางาน

 Interview : บางสวรรค์น้ำามันปาล์ม 
                  ... อีกหนึ่งเสียงแห่งความมั่นใจใช้ฮีโน่

 Event & Activities : 
HINO TS Contest

(Total Support Contest)
 

 Event & Activities :
45 ปี กับฮีโน่พิษณุโลก

 Event & Activities : 
HINO UNITED PARTY 2018

 Hino Guru : J.Filter upgrade QMS
(Quality Management System)

 Dealer Network

คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย
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คุณกิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ 
คุณธวัชชัย ช้างเผือก 

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บางสวรรค์น้ำามันปาล์ม จำากัด

ประทับใจในตัวแทนจำาหน่าย นั่นก็คือฮีโน่ตรัง
ที่ดูแลเป็นอย่างดี รวมถึงความคงทนของฮีโน่

ก็คือสิ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมาก

	 อีกหนึ่งพลังเสียงของครอบครัวฮีโน่ได้มาบอกเล่าความ
ประทับใจในการใช้รถบรรทุกฮีโน่	 นั่นคือ	บริษัท	บางสวรรค์
น้ำามันปาล์ม	จำากัด	โดยฮีโน่มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความ
ไว้วางใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณ	

INTERVIEW

บางสวรรค์น้ำามันปาล์ม 
                  ... อีกหนึ่งเสียงแห่งความมั่นใจใชฮ้ีโน่
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INTERVIEW

 บริษัท	 บางสวรรค์น้ำามันปาล์ม	 จำากัด เริ่มต้นก่อตั้งโดย 
คุณกิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ และคุณธวัชชัย ช้างเผือก กรรมการ 
ผู้จัดการ รวมถึงความคิดของเกษตรกรสวนปาล์มน้ำามัน ซ่ึงมีสมาชิก 
หุ้นส่วนอันเป็นเครือญาติในพ้ืนที่ใกล้เคียงท่ีร่วมมือกันพัฒนา 
สินค้าจนเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากลและมีการนำามาตรฐาน 
ISO9001:2008 มาพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

 “ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจผลิตน้ำามันปาล์มและขนส่งน้ำามัน 
ทั่วประเทศ ผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เราใช้เป็นของฮีโน่ทั้งหมด 
เพราะเราประทับใจในตัวแทนจำาหน่าย นั่นก็คือฮีโน่ตรังที่ดูแลเป็น 
อย่างดี รวมถึงความคงทนของรถบรรทุกฮีโน่ก็คือสิ่งที่ผมประทับใจ
เป็นอย่างมาก”

 สำาหรับรถของ บางสวรรค์น้ำามันปาล์ม เรียกได้ว่าโดดเด่นและ 
มีเอกลักษณ์แก่ผู้พบเห็น เพราะบริษัทฯ ได้เลือกสีรถเป็นสีม่วง 
ทุกคัน ไอเดียน้ีเกิดจากความช่ืนชอบของผู้บริหารและความต้องการ 
สร้างการจดจำา อีกทั้งเวลารถมีปัญหา การใช้สีรถอันเป็นเอกลักษณ์
ยังสามารถสังเกตได้ง่าย

 สำาหรับเคล็ดลับในการทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ ผู้บริหาร
ได้ทิ้งท้ายว่า เน้นความจริงใจทั้งกับลูกค้าและทีมงาน นอกจากนี้ 
ผู้บริหารยังต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำาเนินธุรกิจอีกด้วย 

เน้นความจริงใจทั้งกับลูกค้า
และทีมงาน นอกจากนี้ 

ยังต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ในการดำาเนินธุรกิจอีกด้วย
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INTERVIEW

   ลูกค้�ทำ�ธุรกิจอะไร ในภ�คไหน และมีรถฮีโน่ NGV ทั้งหมดกี่คัน
 บริษัท ยูเซน โลจิสติกส์ จำากัด ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่ง คลังสินค้า การจัดการ

โลจิสติกส์ ให้บริการค่าระวางทางเรือ ทางอากาศ ด้านเอกสารพิธีการศุลการกร ปัจจุบันมี
รถที่เป็นเครื่องยนต์ CNG คิดเป็นร้อยละ 30% จากปริมาณรถทั้งบริษัท 

   เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเปลี่ยนจ�ก NGV เป็น Diesel 
 หน้าที่หลักของผมที่รับผิดชอบคือ บริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุก โดย

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากรถบรรทุกระบบ CNG ราวๆ 30% และข้อจำากัดสำาหรับ
อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ CNG โดยทั่วไป จะอยู่ที่ 5 ปี หลังจากนั้นจะเกิดค่าใช้จ่าย
สำาหรับการโอเวอร์ฮอลล์ เครื่องยนต์ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับรถที่เป็นเครื่องยนต์ CNG ดัดแปลง
และ CNG ที่ติดตั้งจากโรงงาน

   ทร�บข่�วก�รเปลี่ยนเครื่องจ�กที่ใด
 ทางบริษัทฯ มีโครงการที่จะดัดแปลงเอาเครื่อง CNG ออก และต้องการหาวิธีการใหม่ 

ซึ่งเราก็ติดต่อไปหลายที่เหมือนกัน จนพบว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์
ดีเซล และหลังจากที่เราเปรียบเทียบราคาและประโยชน์หลายอย่างแล้วเราจึงตัดสินเลือก
ใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ อีกอย่างคือเรามั่นใจในคุณภาพและการบริการ เราจึงมีการติดต่อ ฮีโน่ 
ซุ่นหลี เพื่อดำาเนินการต่อ

   ค่�ใช้จ่�ยในก�รเปลี่ยนสมเหตุสมผลหรือไม ่
 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลังจากที่คำานวณแล้วพบว่าคุ้มค่าและอยู่ในจุดที่คุ้มทุน และ

หลังจากเปลี่ยนเครื่องมาพบว่ายังไม่มีปัญหาอะไร จึงเป็นที่น่าพอใจ 

   อย�กให้ฝ�กถึงคนที่คิดจะเปลี่ยนเครื่องจ�ก NGV เป็น Diesel ว่�มีคว�มมั่นใจแค่ไหน
 ในปัจจุบันทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเครื่องยนต์ CNG มีผลกระทบในส่วนของค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จะช่วยลดค่าใช้จ่าย เรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งราคา 
คุณภาพ และการบริการ 

เปลี่ยนเครื่อง NGV เป็น Diesel
     มั่นใจกว่า...ต้องศูนย์ฮีโน่เท่านั้น

คุณยศวัฒน์ วีรพัฒน์ภิญโญ    
Assistant Manager  Domestic Optimization Team

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลังจากที่คำานวณแล้ว
พบว่าคุ้มค่าและอยู่ในจุดที่คุ้มทุน
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EVENT & ACTIVITIES

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัด 
กิจกรรมการแข่งขัน ฮีโน่ ทีเอส (Total Support Contest) ครั้งที่ 24 เพื่อสร้างความพร้อม
และยกระดับมาตรฐานการทำางานของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่ 
ท่ัวประเทศ ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมก้าวสู่การพัฒนา 
คุณภาพและการให้บริการในระดับสากล ซึ่งทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะ 
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในตนเอง พร้อมพัฒนาทักษะและยกระดับ 
ฝีมือ โดยในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ รวมกว่า 400 ท่าน 
 ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ
 ฝ่ายขาย  คุณกิตติพงษ์ วิริยะวงศ์โรจน์  ไทยฮีโน่ นครสวรรค์
 ฝ่ายอะไหล่  คุณธนภูมิ ปัญญาดิลก  ชัยรัชการ ชลบุรี
 ฝ่ายบริการ  คุณวิทวัฒ สุชาติ 
  คุณอดิศักดิ์ กงไกรษร 
  คุณกิตติพันธ์ บุญมาก  ชัยรัชการ เพชรบุรี 
 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  ไทยฮีโน่ นครสวรรค์
 ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและพบกับกิจกรรมดี ๆ ที่ฮีโน่เตรียมไว้ให้กับตัวแทน
จำาหน่ายในครั้งต่อไป

HINO TS Contest
(Total Support Contest)
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รัฐบาลญี่ปุ่น โดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และ
ตัวแทนจำาหน่ายฯ ได้จัดพิธีมอบรถบรรทุกฮีโน่ 300 อินโนเวเตอร์ รุ่น XZU650R แบบพิเศษขับเคลื่อนสี่ล้อ ให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 
อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกงสุลใหญ่ประจำาสถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย มร. คาซูโนริ คาวาดะ 
เป็นผู้มอบรถดังกล่าวให้แก่ คุณดุสิต สุขสบาย ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย ท่ามกลางสักขีพยานภายในงาน โดยโครงการนี้เป็น 
โครงการด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ จากรัฐบาลญี่ปุ่นในวาระการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ 
ของทั้ง 2 ประเทศ โดยในช่วงที่ผ่านมามีการมอบรถบรรทุกฮีโน่ให้กับท้องถ่ินทุรกันดารไปแล้วหลายคัน เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดในท้องถ่ิน 
เพราะฮีโน่เชื่อว่าการพัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ในสังคม จะเป็นรากฐานให้ประเทศแข็งแกร่งในอนาคต

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด  โดย มร.ชิน 
นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ได้บริจาครถบรรทุกฮีโน่ XZU343R 6 ล้อเล็ก แบบสองแถว จำานวน 1 คัน 
พร้อมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี อิหม่ามฮาซัน ฮานาฟี ผู้รับใบอนุญาต และคณะผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียนมีรถที่มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานอย่างปลอดภัย 

ฮีโน่ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น
          บริจาครถบรรทุกฮีโน่ในถิ่นทุรกันดาร

มอบรถบรรทุกฮีโน่ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ อยุธยา

EVENT & ACTIVITIES
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EVENT & ACTIVITIES

45 ปี
กับฮีโน่พิษณุโลก

คุณลัดดาวัลย์  ตันรัตนวงศ์ 
ประธานกรรมการ และทายาทรุ่นที่ 2 
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำากัด 

 นับเป็นระยะเวลาถึง	45	ปี	ที่	ฮีโน่	พิษณุโลก	ได้อยู่เคียงข้างพร้อมให้บริการ
ลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ	จนกระทั่งปัจจุบันได้เดินทางเข้าสู่การบริหารงานของ
ทายาทรุ่นท่ี	2	ภายใต้การดูแลของประธานกรรมการ	คุณลัดดาวัลย์		ตันรัตนวงศ์

 เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ที่คุณพ่อหลิมจ่อ และคุณแม่ทิพวรรณ แซ่ตั้ง ซึ่งเป็น 
ผู้บุกเบิก โดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงสีข้าว ก่อนที่รุ่นลูกจะขยับขยายสู่การทำาธุรกิจรถ
บรรทุก

 “ตอนนั้นเรามีรถเก่าอยู่ในมือทุกยี่ห้อ และทำาธุรกิจควบคู่กับโรงสีข้าว แล้วช่วงนั้น 
มีนายญ่ีปุ่นมาชักชวนให้เป็นตัวแทนจำาหน่าย เขาเห็นศักยภาพของเราว่าสามารถทำาได้ 
เราจึงเริ่มทำาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”

 ตลอดระยะเวลา 45 ปี เทคนิคในการมัดใจลูกค้าและดำาเนินธุรกิจให้ประสบความ
สำาเร็จ คุณลัดดาวัลย์ เล่าว่าคือการเอาใจใส่ มองลูกค้าเป็นเสมือนคนในครอบครัว 
ที่สามารถให้คำาปรึกษาได้ทุกเรื่อง

 สำาหรับเคล็ดลับการส่งต่อธุรกิจสู่ทายาทรุ่นท่ี 3 คุณลัดดาวัลย์ ได้เล่าต่อว่า “เราได้ 
ปลูกฝังลูกหลานต้ังแต่เด็ก เวลามีการจัดประชุมเราก็ชวนพวกเขาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศ 
การประชุมด้วย มันเป็นการซึมซับทีละน้อย เมื่อวันหนึ่งเราวางมือลูกหลานก็สามารถ
รับช่วงต่อได้อย่างสบาย”

 นอกจากนี้ ผู้บริหารคนเก่งได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจในอนาคตว่ามีความ
พร้อมในการขยายธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอีกระดับ พร้อมพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อความพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ
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EVENT & ACTIVITIES

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดงาน
ประชุมจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ ประจำาปี 2561 โดยการประชุมนี้ จัดเป็นครั้งที่ 51 ณ โรงแรม 
Anantara Siam Bangkok ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาในหัวข้อ Future of Truck & Bus in 
Thailand  มีแขกรับเชิญพิเศษ อาธิ คุณวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ประธานกลุ่มเบนซ์ทองหล่อ 
คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุม 
มลพิษ คุณอรรณพ หาญกิจ ผู้อำานวยการ สำานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 
มาร่วมพูดคุยในหัวข้อครั้งนี้ สำาหรับการประชุมในปีนี้ เป็นการชี้แจงนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การดำาเนินงานระหว่าง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และตัวแทนจำาหน่าย 
และยังมีการมอบรางวัลต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความสำาเร็จอันยอดเยี่ยมของทุกตัวแทนจำาหน่าย 
สำาหรับงานปาร์ต้ีในช่วงเย็น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในธีม HINO Truck 
My Love in Thailand Countrified Style คร้ังน้ีสีสันสุดยอด การประชันความงามของนางงาม 
แต่ละภาคและศิลปินชั้นนำาอย่าง พิงกี้ สาวิกา 
ที่มามอบความสุขให้ถึงที่

Dealer Conference 2018
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 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด  ได้จัดงาน UNITED PARTY 2018  เลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มอบ
ความไว้วางใจและสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง การจัดงานในครั้งนี้มาในรูปแบบ Japanese Style ยกบรรยากาศญี่ปุ่นมาไว้ถึงที ่
ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเกมส์ที่ทำาอินไปกับบรรยากาศญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด ภายในงานได้มีการพบปะพูดคุย
กับลูกค้า และมีกิจกรรมบนเวทีรวมทั้งการแสดงจากศิลปินจาก ลำาไย ไหทองคำา ซึ่งกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรไปติดตามความ
สนุกกันได้เลย

นิวแมน จันทบุรี วันที่ 9 มกราคม 2561

ฮีโน่ ลำาพูน วันที่ 29 มกราคม 2561

ชัยรัชกิจ หัวหิน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

EVENT & ACTIVITIES

HINO UNITED PARTY 2018
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 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัท ชัยรัชการ จำากัด ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต 107 ท่าน ได้ปริมาณโลหิต 48,150 ซีซี เพื่อนำาโลหิตเหล่านี้ไปเป็นสาธารณกุศลในโอกาสต่อไป

EVENT & ACTIVITIES

ชัยรัชการ 
    จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารฮีโน่ฯ โดย มร.ชิน 
  นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมต้อนรับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
  พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ และคณะนายทหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรม 
  ทีโปร บริษัท ทีทีเคเอเชียทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด ที่เข้าให้ 
  กำาลังใจพลขับที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ Hino Smart Driver พร้อม 
  ชมการสาธิต โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นการอบรมในด้านการขับขี ่
  ปลอดภัยและประหยัดพลังงานท่ีผ่านการรับรองจากประเทศญ่ีปุ่น 
  ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทในประเทศไทยที่ผ่านการอบรมจากฮีโน่ไปแล้ว 
กว่า 200 บริษัท โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Total Support ที่ทางฮีโน่ยินดีมอบให้ครอบครัวฮีโน่ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 
 ทั้งนี้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณคณะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในฮีโน่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮีโน่จะได้ร่วมรับใช้กองทัพไทยตลอดไป

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
       เยี่ยมชมการฝึก Hino Smart Driver 
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ISO 9001:2015
 is specified requirements 

for a quality management system
ISO 9001:2015

  ข้อกำาหนดสำาหรับระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ

IATF16949:2016
The automotive quality management system 

standard that’s covering ISO 9001:2015
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 

ครอบคลุมข้อกำาหนดของระบบ ISO 9001:2015

HINO GURU

Smart Choice PartsSmart Choice Parts
IATF16949:2016

The automotive quality management system 
standard that’s covering ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
ครอบคลุมข้อกำาหนดของระบบ ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
 is specified requirements 

for a quality management system
ISO 9001:2015

  ข้อกำาหนดสำาหรับระบบบริหารคุณภาพโดยเฉพาะ

 นับเป็นความภาคภูมใจในคุณภาพการผลิตและการจัดการของบริษัท
รวมทั้งเพิ่มความไว้วางใจในการใช้ ไส้กรองรถยนต์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Already audit by BVC

Waiting certificate in Apr’2018
ได้รับการรับรองจาก Bureau Veritas แล้ว

J.Filter upgrade QMS
(Quality Management System)

เจ.ฟิลเตอร์ ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
ISO/TS16949:2009 Upgrade to IATF16949:2016

จาก ISO/TS 16949 เวอร์ชั่นปี 2009 เป็น IATF 16949 เวอร์ชั่นปี 2016

J.Filter upgrade QMS
(Quality Management System)

เจ.ฟิลเตอร์ ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
ISO/TS16949:2009 Upgrade to IATF16949:2016

จาก ISO/TS 16949 เวอร์ชั่นปี 2009 เป็น IATF 16949 เวอร์ชั่นปี 2016
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ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobsdb.com

SELF DEVELOPMENT

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาพบกันฉบับนี้ด้วยเนื้อหาดี ๆ ที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะ คราวนี้มาถึงคิวของวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์สำาหรับคนทำางาน ซึ่งแน่นอนว่าในชีวิตการทำางานทุกคนต่างต้องเจอปัญหา แต่จะมีวิธีรับมืออย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ ลองติดตามกันนะคะ

คำานึงถึง “เหตุและผล”
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว บางคนมองเห็น

แต่ปัญหาจนทำาให้ไม่เห็นทางออก
ดังนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นอย่าปล่อยให้

ตัวเองเครียดหรือกระวนกระวาย
แต่ให้มองถึงเหตุและผลที่ทำาให้เกิด

ปัญหา จากนั้น
ค่อย ๆ หาวิธีแก้
ที่ดีที่สุด

คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองหาทางออก
หลายทาง เพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุด 

พยายามคิดให้รอบด้าน วิเคราะห์ที่มา
ที่ไปอย่างมีเหตุผล และแยกแยะ

ประเด็นเพื่อที่จะได้ทางออก
ที่ตอบโจทย์
และตรงจุด

ระดมสมอง มองหาทางแก้
“สองหัวดีกว่าหัวเดียว” ยังใช้ได้เสมอ
แม้ในยุคนี้ อย่าลืมใช้ทีมงานของคุณ

ให้เป็นประโยชน์ ระดม
ความคิดภายในทีม

เพื่อหาทางออก เพราะ
ประสบการณ์ที่แต่ละ

คนสั่งสมมาทำาให้
มองวิธีการแก้ปัญหา

ต่างกัน ทำาให้มีทางออกเพิ่มขึ้น

Mind Mapping 
                 ช่วยแก้ปัญหา

หันไปหยิบกระดาษและปากกา
มาให้พร้อม ลงมือวาดแผนภูมิเพื่อเรียบเรียงความคิดและ

แนวทางการแก้ปัญหา เชื่อหรือไม่ว่าเจ้าแผนภูมิความคิดหรือ 
Mind Mapping จะช่วยจัดเรียงความคิดให้เป็นระบบ กระตุ้น
สมองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นำาไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และมีระบบ

ลงมือทำา
หากมีไอเดียเจ๋ง ๆ แต่ไม่ลงมือทำาคงจะเกิดผลลัพธ์

ที่น่าพอใจไม่ได้ สำาหรับปัญหาก็เช่นกัน เมื่อได้แนวทาง
การแก้ปัญหาแล้ว หน้าที่ต่อไปคือการลงมือทำาให้เร็วที่สุด 

เรียนรู้ถูกผิดเพื่อเป็นประสบการณ์รับมือปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

5 วิธี แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในวันทำางาน
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ตัวแทนจำาหน่ายตัวแทนจำ�หน่�ย

     ภ�คเหนือ
ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771
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

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  
ฮีโน่ ปทุมธาน ี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9
นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-6
ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555
ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081
ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071
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
ซุ่นหลี สำาโรง  สมุทรปร�ก�ร 02-3800-900
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�  035-200-988-90
ไทยฮีโน่ อยุธยา วังน้อย  อยุธย�  035-257005-006
ฮีโน่ สยามนคร  นครน�ยก 037-311-615-6

      ภ�คกล�ง
ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7
ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2
ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-262-486-8
หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3
ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-561-800
นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9
ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925
ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

       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  042-811-160
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
รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-239-696
รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488
รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร  042-639-362-4 
ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-822-188
เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401
เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921
เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197
เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-512
ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840
ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277
ฮีโน่ สีดา  นครร�ชสีม�  043-777-933
เมืองทอง อำานาจเจริญ   อำ�น�จเจริญ 045-270-700
เมืองทอง ยโสธร   ยโสธร 045-713-067-8

        ภ�คตะวันออก
สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103
สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519
นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  038-381-103
นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  084-088-3870
นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  092-780-3762
นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  084-088-3875
มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  038-213-789
ชัยรัชการ ชลบุรี  ชลบุรี  038-190-666
มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777
ฮีโน่ ปราจีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-625-235
นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 085-372-5405

      ภ�คใต้
ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-900-164
ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-596-748-9
ทรงพร สุราษฎร์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-208
ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555
ทักษิณยนตรการ 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 ยะลา  ยะล�  073-241-534
ทักษิณยนตรการ หาดใหญ ่  สงขล�  074-457-800
ฮีโน่ สตูล  สตูล  074-751-181
ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส  073-530-787
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