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 Genuine Parts :  ทำ�ไมต้องใช้แผ่นคลัชต์แท้ฮีโน่ 

 Hino Customer : Seino Group บริษัทผู้นำ�โลจิสติกส์

ผู้ใช้รถฮีโน่ครบ 50,000 คัน

 Event & Activities : Hokkaido Trip / Southern Logistics 

& Truck Show 2016 / Hino United Party 2016 

 Eat & Travel : หนีลมร้อน รับลมเย็นที่ฮอกไกโด

 Hino Guru : ร้อนนี้ ดูแลรถอย่�งไร

 Self Development : เรียกพลัง “มั่นใจ เกินร้อย”

 Dealer Network

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน ทักทายกันฉบับเดือนเมษายนนี้ด้วยเนื้อหาดีๆ ที่  

จัดเตรียมมาให้สาวกฮีโน่อย่างเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารโดดเด่นน่าสนใจ อาทิ บริษัท 

Seino Group บริษัทผู้นำาโลจิสติกส์ที่เลือกใช้รถฮีโน่รวม 50,000 คัน ภาพความประทับใจ

จากทริปฮอกไกโด รวมถึงกิจกรรมความสนุกจาก Southern Logistics & Truck Show 2016 

นอกจากนี้ยังมีสาระน่ารู้จากคอลัมน์ Hino Guru และ Self Development อีกด้วย  

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Genuine Parts

ทำ�ไมต้องใช้แผ่นคลัตช์แท้ ฮีโน่ทำ�ไมต้องใช้แผ่นคลัตช์แท้ ฮีโน่

 คลัตช์ (Clutch) คือ อุปกรณ์ท่ีทำ�หน้�ท่ีตัดก�รส่งกำ�ลังจ�กเคร่ืองยนต์สู่ชุดเกียร์ เม่ือผู้ขับรถยนต์ 

เหยียบคลัตช์ แผ่นคลัตช์อยู่ระหว่�งเครื่องยนต์และเกียร์ทำ�หน้�ที่ในก�รส่งแรงหนุนจ�กเครื่องยนต์ม�ยัง

เกียร์ระหว่�งออกตัว และระหว่�งก�รขับขี่ และอีกหนึ่งคือก�รแยกตัวออกจ�กเครื่องยนต์เมื่อรถหยุด 

ขับเคลื่อนหรือระหว่�งเปลี่ยนเกียร์

แท ้

 อ�ยุก�รใช้ง�นประม�ณ 1 ปี หรือน�นกว่�

 ก�รออกตัวนุ่มนวลเพร�ะทดสอบกับรถฮีโน่

 ทนคว�มร้อนได้ดี เพร�ะใช้วัตถุดิบคุณภ�พ

 ส่วนผสมเหม�ะกับรถฮีโน่

 เนื้อผ้�คลัตช์คุณภ�พดี หน้�เรียบ ทำ�ให้

 เข้�เกียร์แล้วไม่สั่น ไม่มีเสียงดัง

เทียม 

 อ�ยุก�รใช้ง�นประม�ณครึ่งหรือน้อยกว่�

 ออกตัวกระตุกเพร�ะผ้�คลัตช์ใช้เกรดทั่วไป

 หน้�คลัตช์ร้อน สึกหรอเร็ว

 ผ้�คลัตช์คุณภ�พไม่ดี ใช้ไปแล้วผิวหน้�ไม่เรียบ 

 เวล�ขับเกิดเสียงดัง รถสั่น

 แผ่นคลัตช์แท้ฮีโน่ ได้มีก�รคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภ�พและส่วนผสมที่เหม�ะสมเฉพ�ะรถฮีโน่ อีกทั้ง 

ได้มีก�รทดสอบจริงกับรถฮีโน่หล�กหล�ยก�รใช้ง�น และตรวจสอบคุณภ�พจนมั่นใจ ร�ค�แพงกว่�ของ

เทียม แต่เมื่อเทียบค่�แรงที่ท่�นต้องนำ�รถเข้�ศูนย์ เพื่อเปลี่ยนคลัตช์บ่อยกว่� และรถต้องหยุดวิ่งบ่อยกว่� 

“แผ่นคลัตช์แท้ฮีโน่” จึงเป็นท�งเลือกที่ดีกว่�

 During take-off and driving  During gear changes and stopping
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ผู้ใช้รถฮีโน่ครบ 50,000 คัน

Hino Customer

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ได้จัดพิธีขอบคุณบริษัท Seino Group ที่ได้มอบความ 
ไว้วางใจซื้อรถฮีโน่เป็นจำานวน 50,000 คัน ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่บริษัท Seino  เมืองโอคากิ จังหวัดกิฟุ
 
 ในช่วงหลังสงครามโลก เส้นทางเครือข่ายของถนนได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว ประธานกรรมการ คุณทากุจิ ริฮาจิ จึงได้เริ่ม 
ก่อตั้งบริษัทขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2491 และได้เริ่มซื้อรถฮีโน่ 11 รุ่น หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้ซื้อรถฮีโน่มาโดยตลอด รวมระยะ
เวลา 67 ปี เป็นจำานวนรวมทั้งหมดกว่า 50,000 คัน ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีเคยมีมาก่อน

Seino Group บริษัทผู้นำ�โลจิสติกส์  
ผู้ใช้รถฮีโน่ครบ 50,000 คัน

บริษัท Seino Group สำ�นักง�นใหญ่

ประกาศนียบัตรขอบคุณ มอบให้แก่ประธานบริษัท Seino คุณทากุจิ (ซ้าย)
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	 โดยในปี	2559	นี้	จะเป็นปีที่ครบรอบ	70	ปี	ของบริษัท	Seino		Group	ที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของตลาด	 
ที่ยังคงเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาของประเทศญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายที่กว้างไกลและการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

www.seino.co.jp

บริษัท Seino ที่สาขานาโกย่า

การขนส่งที่ยาวนานตามการเจริญเต
ิบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ป้ายรำาลึก ชนะเลิศการแข่งขันเบสบอลประจำาเมือง (พิธีเปิด 2557)

พิธีขอบคุณลูกค้าที่ซื้อรถฮีโน่ ครบ 50,000 คัน
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Event & Activities

Hokkaido YripHokkaido Trip for 2 Million KM. customer 

& Celebrating Hino customer 300,000 units
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 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ได้พาลูกค้าฮีโน่ท่ีได้รับรางวัล 2,000,000 กิโลเมตร โดยไม่ผ่าน 
การยกเครื่อง รวมถึงลูกค้าที่ซื้อรถฮีโน่ครบเป็นคันที่ 300,000 บินลัดฟ้าสู่ดินแดน
อาทิตย์อุทัย สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ก่อนเร่ิมต้นทริปสุดประทับใจ 
ด้วยการพาเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย  
ตามด้วยการเดินทางสู่อาซาฮิคาว่า สัมผัสรสชาติด้ังเดิมของราเมนในหมู่บ้านราเมน 
ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้ากับออนเซ็นเก่าแก่อันมีชื่อเสียงและล้อมรอบด้วย
ทัศนียภาพของภูผา ป่าไม้ นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้สัมผัสความงามของ Ice 
Pavilion ที่จัดแสดงหินงอก หินย้อย ซึ่งเกิดจากน้ำาแข็ง ตื่นตากับสวนสัตว ์
อาซาฮิยาม่า เยี่ยมชมคลองที่สวยงามและโด่งดังของคลองโอตารุ ก่อนปิดท้าย
ด้วยการช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านอย่างจุใจอีกด้วย 
 
	 บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ต้องขอขอบคุณลูกค้า
ทุกท่าน	 ที่ไปทริปในครั้งนี้และทริปสุดพิเศษอย่างนี้มีให้กับลูกค้าฮีโน่ฯ		
เท่าน้ัน	สำาหรับท่านใดสนใจร่วมทริปสุดพิเศษ	อย่าช้า	มาร่วมเป็นครอบครัว 
ฮีโน่กับเรานะคะ
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Event & Activities

Southern Logistics & Truck Show 2016Southern Logistics & Truck Show 2016
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 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ และ ลีมอเตอร์ หาดใหญ่ ได้
ร่วมกันออกบูทโชว์ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  ภายใต้ชื่องาน  “Southern Logistics 
& Truck Show 2016” เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนศรีนคร อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงาน ฮีโน ่
ได้นำาสุดยอดรถบรรทุก  HINO 500 VICTOR รุ่น FM1AK1B รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ ที่มีสีมาให้เป็นทางเลือกกับลูกค้า ทั้งสี 
Ottanio blue หรือสี  Ruby red และในรุ่น FG8JH1B กับรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อสีขาว รวมจำานวน 3 คัน โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ / นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
หาดใหญ่ ซึ่งบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความอบอุ่นเป็นกันเองจากครอบครัวฮีโน่ ซึ่งในงานนี้ทางฮีโน่ได้มอบ
เงินสนับสนุนสมาคม เป็นจำานวนเงิน 100,000 บาท อีกด้วย 
 
 ในโอกาสนี้ บริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ขอขอบคุณทางสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ที่ได้ให้ฮีโน่
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว และในปีหน้าฮีโน่สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้อีก 
อย่างแน่นอน 
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Event & Activities

Hino United Party 2016

นิวแมน กำ�แพงเพชร

นิวแมน กำ�แพงเพชรนิวแมน กำ�แพงเพชร
Hino United Party 2016
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 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และ นิวแมน กำาแพงเพชร ร่วมกันจัดงาน 	Hino	
United	Party  เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและแรงสนับสนุนที่ทำาให้ฮีโน่ของเราเติบโตขึ้นได้อย่าง 
แข็งแกร่ง ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  ทั้งกิจกรรมเล่นเกมส์  แจกของรางวัล  แนะนำาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแนะนำา
รถบรรทุกรุ่นใหม่ ฮีโน่ 500 วิคเตอร์ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจกับลูกค้าทุกๆ ท่าน รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที การแสดง
คอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังใบเตย อาร์สยาม การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทาง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมงาน Hino	 United	 Party และในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมดีๆ 
ที่ไหนอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ
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Eat & Travel

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ทุกท่�น เมื่อเข้�สู่เดือนที่ร้อนที่สุดอย่�งเมษ�ยนแล้ว ฉบับนี้ Eat & Travel 

จึงอ�ส�พ�ช�วฮีโน่เที่ยวสนุกในเดือนสุดร้อนกันสักหน่อย แต่คร�วนี้ขอบินไกลไปต่�งประเทศ   

เยือนดินแดนอ�ทิตย์อุทัย แวะสัมผัสคว�มง�มบนเก�ะที่อยู่ท�งเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่�ง 

ฮอกไกโด (Hokkaido) โดยจุดเด่นของเมืองนี้คงหนีไม่พ้นคว�มสวยง�มท�งธรรมช�ติและอ�ห�ร

ก�รกิน แถมยังเป็นเมืองที่ส�ม�รถเที่ยวได้ตลอดปีอีกด้วย

 หนีร้อนจากเมืองไทยมาสัมผัสอากาศเย็นสบายของฮอกไกโดแล้ว ขอแนะนำาสถานท่ีเท่ียวท่ีห้ามพลาด 
นั่นคือตำาแหน่งเมืองหลวงของฮอกไกโดอย่าง ซัปโปโร	 (Sapporo) โดยเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกิน
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ราเมน อาหารทะเลที่รับรองว่าจะได้ลิ้มลองความสดอร่อยแบบเต็มอิ่ม ส่วน
ในตัวเมืองก็อัดแน่นด้วยสถานที่เที่ยวมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโด หรือแหล่ง
ขายสินค้าที่นักช้อปไม่ควรพลาด

 ขยับออกมาอีกนิด เพียงน่ังรถไฟคร่ึงช่ัวโมงก็จะมาถึง เมืองโอตารุ (Otaru) แน่นอนว่าสถานท่ีท่องเท่ียวอัน 
เล่ืองช่ือคงหนีไม่พ้น คลองโอตาร ุ ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนฮอกไกโดเป็นต้องแวะเก็บภาพความประทับใจ 
พร้อมแวะช้อปร้านรวงอันละลานตา ได้ของฝากกลับบ้านกันไปอีกเพียบ

 หลังจากที่ได้แวะช้อปกันอย่างจุใจแล้ว มาญี่ปุ่นทั้งทีหลายคนคงสนใจกิจกรรมแช่น้ำาร้อนให้ร่างกาย
ได้ผ่อนคลายกันสักหน่อย ขอแนะนำา บ่อน้ำาพุร้อน	โนโบริ	เบสุ	(Noboribetsu) ซึ่งเป็นบ่อน้ำาร้อน
ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าหากช้อปมาเหนื่อยๆ หรือเดินเที่ยวจนเมื่อยควรมาแวะผ่อนคลาย
ร่างกาย ชาร์จพลังสำาหรับการท่องเที่ยวในวันถัดไป

 อีกหนึ่งสถานที่เอาใจคุณหนูๆ เป็นพิเศษใน เมืองอะซาฮิคาวะ	(Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ
สองรองจากซัปโปโร โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวอันน่าดึงดูด คือ สวนสัตว์เมืองอะซาฮิคาวะ บอกได้เลย 
ว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น รวบรวมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้มากมาย 
รับประกันได้ว่าต้องถูกใจคุณหนูๆ อย่างแน่นอน

 ฮอกไกโด เมืองที่แสนจะมีเสน่ห์ แถมเรียกได้ว่�เป็นสวรรค์ของคนรักธรรมช�ติ ห�กช�วฮีโน่

ท่�นใดมีโอก�ส อย่�ลืมแวะไปสัมผัสคว�มง�มกันสักครั้งนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ

รับลมเย็นที่ ฮอกไกโด
หนีลมร้อน ...

ขอขอบคุณข้อมูล  www.mthai.com  www.komchadluek.net  www. amazingthaisea.com

  Odori Park houses buildings
  คลองโอตารุ

  บ่อน้ำาพุร้อน โนโบริ เบสุ

  เมล่อน ฮอกไกโด
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Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.kapook.com

 

 หมั่นตรวจสอบย�งรถ
 เพราะอากาศที่ร้อนมากจะทำาให้เกิดอาการยางบวมอย่างเห็นได้ชัด ควรเติมลมยางให้มากขึ้น 2-3 ปอนด์ เพื่อช่วยป้องกัน
การเปิดตัวของแก้มยาง โดยหากยางอ่อน แก้มยางจะบิดตัวได้มากและร้อนง่ายกว่าปกติ ส่งผลให้แรงดันภายในของยางรถสูงขึ้น 
จนระเบิดได้

 เปิดกระจกก่อนเร่งแอร์
 เคยไหมคะที่ต้องจอดรถไว้กลางแจ้งนานๆ และหลังจากขึ้นรถก็พบกับอุณหภูมิอันร้อนระอุภายในรถ ทางที่ดีควรไล่ความร้อน 
ออกไปก่อน โดยการลดกระจก ปรับพัดลมแอร์สูงสุดเพื่อดันความร้อน โดยวิธีนี้จะไม่ทำาให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำางานหนัก 
แถมช่วยประหยัดน้ำามันอีกด้วย

 เช็คหม้อน้ำ�ให้บ่อย
 ตรวจสอบน้ำาในหม้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะอากาศร้อนอาจทำาให้น้ำาระเหยออกได้เร็วกว่าปกติ อย่าลืมทำาความ
สะอาดหม้อน้ำาเมื่อพบสิ่งสกปรกมากกว่าปกตินะคะ

 อย่�ละเลยน้ำ�มันเครื่อง
 อากาศร้อนเป็นสาเหตุทำาให้เคร่ืองยนต์ทำางานหนักข้ึน การเลือกน้ำามันเคร่ืองท่ีเหมาะสมจะช่วยลดภาระเคร่ืองยนต์ การเปล่ียน 
น้ำามันเครื่องอย่างสม่ำาเสมอจึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการรักษาเครื่องยนต์

รู้แบบนี้แล้ว หน้�ร้อนแบบนี้ช�วฮีโน่คงเดินท�งได้อย่�งสบ�ยห�ยห่วงนะคะ

 เดือนเมษ�ยนแบบน้ี เช่ือว่�ช�วฮีโน่หล�ยท่�นคงเลือกดับร้อนในช่วงวันหยุดย�วท่ีทุกคนรอคอย เพร�ะเดือนนี้ขึ้นชื่อว่�

เป็นเดือนที่ร้อนสุดในประเทศไทย แต่รู้หรือไม่คะว่�อุณหภูมิที่ร้อนจัดนอกจ�กจะส่งผลต่อมนุษย์อย่�งเร�ๆ แล้ว คว�มร้อน

ในอ�ก�ศยังส่งผลต่อเครื่องยนต์อีกด้วย แต่จะมีวิธีรับมืออย่�งไรบ้�งนั้น ลองติดต�มกันเลยค่ะ

ร้อนนี้ ดูแลรถอย่างไร? ร้อนนี้ ดูแลรถอย่�งไร? 
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.succeedlifestyle.com

เรียกพลัง “มั่นใจ เกินร้อย”
 เคยไหมคะ? ที่บ�งครั้งย�มเข้�สังคมคุณกลับไม่รู้สึกมั่นใจในตัวเองเลยสักนิด ไม่ว่�จะเป็น ในที่ประชุม ที่ทำ�ง�น หรือเมื่อต้อง

พบเจอคนจำ�นวนม�กที่กำ�ลังแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเรื่องต่�งๆ วันนี้ Self Development จึงเตรียมส�ระดีๆ ม�เรียกคว�ม 

เชื่อมั่นเมื่อต้องเผชิญหน้�กับคนจำ�นวนม�กม�ฝ�กค่ะ

นึกถึงคว�มสำ�เร็จที่ผ่�นม�
บันทึกความสำาเร็จทุกอย่างที่คุณสามารถพิชิตได้ ไม่ว่าจะเป็น
ความสำาเร็จเล็กๆ ถึงความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ การได้รับเลือก
เป็นหัวหน้าห้อง ท่องเที่ยวต่างประเทศ  เลื่อนตำาแหน่งงาน ซึ่ง
ความสำาเร็จเหล่านี้จะเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งความภาค
ภูมิใจและเมื่อใดที่นึกถึง ความมั่นใจในตัวเองจะเพิ่มมากขึ้น 
แถมยังมีแรงผลักดันในการทำางานมากขึ้นอีกด้วย

โดดเด่นด้วย “จุดแข็ง”
จุดเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และเช่ือว่าทุกคนต่างมีจุดแข็ง 
เป็นอาวุธ อย่าลืมค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ และเมื่อพบ 
แล้วให้ใช้มันอย่างเป็นประโยชน์ แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นและ 
แน่นอนว่าทุกคนจะเชื่อใจและชื่นชมในตัวคุณอย่างแน่นอน

หมั่นเรียนรู้
เม่ือค้นพบจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ถึงเวลากลบจุดอ่อน โดยการ 
หมั่นศึกษาความรู้ในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัด เติมเต็มจุดบกพร่อง 
การเรียนรู้จะทำาให้คุณมั่นใจมากขึ้นเมื่อเข้าสังคม

เสริมบุคลิกภ�พ
เมื่อความมั่นใจจากภายในพร้อมแล้ว อย่าลืมเติมความมั่นใจ
ให้บุคลิกภายนอก ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตัวที่เหมาะสมกับ
โอกาส ทรงผม การวางตัว สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ยามพบปะผู้คนได้มากขึ้นอีกมากเลยทีเดียวค่ะ

ชื่นชมคว�มสำ�เร็จ 
เม่ือความสำาเร็จถึงเส้นชัย อย่าลืมบันทึกความภูมิใจ ให้รางวัล 
เป็นของขวัญแห่งความสำาเร็จ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณ 
เดินหน้า มั่นใจในเส้นทางแห่งอนาคต และก้าวเดินต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง

เรียกพลัง “มั่นใจ เกินร้อย”
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสย�ม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

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

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

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

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

ชัยรัชก�ร กรุงเทพ (บ�งบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชก�ร พระร�ม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มห�ชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพ�รักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปร�ก�ร  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9

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

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธย�  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธย�  อยุธย�  035-257-005-006

ภ�คเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำ�แพงเพชร  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

ชัยรัชก�ร เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

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

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

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่�น  น่�น  054-711-833

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

เชียงแสง พะเย�  พะเย�  054-484-282-3

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

ภ�คตะวันออก

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 พนมส�รค�ม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสย�ม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชก�ร ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46

มิตรสย�ม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ปร�จีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-200-593

   

ภ�คกล�ง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชก�ร เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

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

ตัวแทนจำ�หน่�ย

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคร�ช  นครร�ชสีม�  044-952-444

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

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

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

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

ช. ทวี ก�ฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  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  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

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

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคร�ช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

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

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

ภ�คใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชก�ร ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

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

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

ทักษิณยนตรก�ร 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 ห�ดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

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

ฮีโน่ ยะล�  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรก�ร ห�ดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ฮีโน่สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9
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