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	 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน	 กลับมาพบกับ	 	 ฉบับเดือนธันวาคม	 ซึ่งถือเป็น

ฉบับส่งท้ายปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยฉบับนี้เราได้เตรียมข่าวสารกิจรรมมาฝากอย่างอัดแน่น	 ไม่ว่า 

จะเป็น	การจัดฟุตบอล	The	2nd	Hino	President	Cup	2015	การประกาศผลลุ้นโชคเที่ยวโตเกียว 

Hino	United	Party	2015	แวะพูดคุยกับผู้บริหาร	บริษัท	สมพงษ์ลอจิสติกส์	จำากัด	รวมถึง	Hino	

Guru	และ	Self	Development	ที่รวบรวมเรื่องราวน่ารู้ไว้มากมาย

	 สุดท้าย	 หน่วยงานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายบริหารการขาย	ต้องถือโอกาสส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับ 

ปีใหม่	 ไม่ว่าจะไปที่ใดขออวยพรให้ชาวฮีโน่เดินทางอย่างปลอดภัย	 ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่

ทุกท่านที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	ได้ในฉบับถัดไป		



Hino President Cup

	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 จัดงาน The 2nd Hino President Cup 2015	 นำาโดยท่านกรรมการผู้จัดการใหญ ่

มร.ชิน	 นาคามูร่า	 ที่มีแนวคิดส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กร	 	 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนจำาหน่าย	 นอกจากนี้ยังเป็นการ 

ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพที่ดี	 ดังนั้น	 จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอล	 Hino	 President	 Cup	 เป็นครั้งที่	 2 

เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 สนามบุณยะจินดา	 สโมสรตำารวจ	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทั้งสิ้น	 8	 ทีม 

ประกอบด้วยผู้ชนะเลิศจากการคัดเลือกในภูมิภาคต่างๆ	จำานวน	6	ทีม	และตัวแทนจาก	บริษัท	ฮีโน่ฯ	จำานวน	2	ทีม	ดังนี้

ภูมิภาค ตัวแทน

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล บจก.	ชัยรัชการ	(กรุงเทพ)

ภาคกลาง บจก.	ฮีโน่กาญจนบุรี

ภาคตะวันออก บจก.นิวแมน	สาขาชลบุรี

ภาคเหนือ บจก.นิวแมน	สาขาสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หจก.	เจริญศรีเซลส์

ภาคใต้ บจก.	ฮีโน่ตรัง

บริษัท	ฮีโน่ฯ จำานวน	2	ทีม
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Hino President Cup

ผู้ชนะเลิศ

ตัวแทนจำาหน่าย ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 

 รองชนะเลิศอันดับ 1

ตัวแทนจำาหน่าย ฮีโน่ กาญจนบุรี

 รองชนะเลิศอันดับ 2

ตัวแทนจำาหน่าย  เจริญศรี สกล 

	 สำาหรับผลการแข่งขัน	 ทีมจากตัวแทนจำาหน่าย	 ชัยรัชการ	 (กรุงเทพ)	 สามารถคว้าแชมป์ได้สำาเร็จ	 โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งตลอดการแข่งขัน 
ซึ่งผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้	
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Event & Activities

ลุ้นโชคทัวร์โตเกียวกับฮีโน่

	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำ�กัด	 โดยฝ่�ยอะไหล่ได้จัดกิจกรรมมอบร�งวัล	 ลุ้นโชคทัวร์โตเกียว	
ประเทศญี่ปุ่น	ให้แก่ลูกค้�ฮีโน่	เมื่อวันที่	17	พฤศจิก�ยนที่ผ่�นม�		เพื่อคืนกำ�ไรให้กับลูกค้�ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันฮีโน่		
ส่งเสริมก�รข�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน	และสนับสนุนให้ลูกค้�ใช้บริก�รศูนย์บริก�รฮีโน่ม�กยิ่งขึ้น
		1	 โดยผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลทัวร์โตเกียว		ประเทศญี่ปุ่น	5	รางวัล		ประกอบด้วย	ลูกค้า	2	ที่นั่ง	และศูนย์บริการ	1	ที่นั่ง		ซึ่งราย
ชื่อผู้ได้รับรางวัลได้แก่
 1. บริษัท	เอเอจี	คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด	จากตัวแทนจำาหน่าย	บริษัท	ชัยรัชก�ร	(กรุงเทพ)	จำ�กัด	(ส�ข�วิภ�วดี) 
	 1/2	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจอมพล		เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
 2. คุณปัญญ�กรณ์	จันทร์ค้�ว	จากตัวแทนจำาหน่าย	บริษัท	มิตซุย	บุซซัน	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด  
	 19/4		หมู่	14		ถนนกิ่งแก้ว	ตำาบลราชาเทวะ		อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ		10540
 3. คุณนิยม	ตันลู่ม	จากตัวแทนจำาหน่าย	บริษัท	ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ	จำ�กัด 
	 222		หมู่	2		ถนนพหลโยธิน	ตำาบลนิคมสร้างตนเอง		อำาเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	15000																					
 4. เจตน์จำ�นงค์ขนส่ง	จำ�กัด	จากตัวแทนจำาหน่าย	บริษัท	เชียงแสง	(เชียงร�ย)	จำ�กัด
	 429		หมู่	6		ถนนสายเอเซีย	1	ตำาบลสันทราย		อำาเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	57000
 5. คุณสมควร	ศรีล�รักษ์	จากตัวแทนจำาหน่าย	บริษัท	เชียงแสง	(เชียงร�ย)	จำ�กัด
	 429		หมู่	6		ถนนสายเอเซีย	1	ตำาบลสันทราย		อำาเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	57000

ลุ้นโชคทัวร์โตเกียวกับฮีโน่
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 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 ตัวแทนจำ�หน่�ย	 เชียงแสน	 ลำ�พูน	 บริษัท	 พนัส	 แอสเซมบลีย์	 จำ�กัด	 และ	 ส.เจริญยนต์ 
ร่วมกันจัดโครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งให้แก่โรงเรียนในเขตชนบทที่ขาดแคลน	 สำาหรับการจัดโครงการ 
ในครั้งนี้	 นอกจากจะมีการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนทุ่งละคร	 อำาเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 แล้ว	 ยังมีการ
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ	 รวมถึงชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้	 อีกทั้งยังมีการจัดสันทนาการ	 ท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วย
ความอบอุ่นและความเป็นกันเอง	 ก่อนที่ในช่วงท้ายเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งละครจะได้ร่วมกันร้องเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณ	 3	 บริษัท	
ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ	 เรียกได้ว่าโครงการนี้ได้สร้างความประทับใจและรอยยิ้มกับผู้ร่วมโครงการ	 ทั้งยังเป็นการสานต่อความฝัน 
ของเด็กนักเรียนที่อยากได้เครื่องเล่นกลางแจ้ง	 เพิ่มศักยภาพในการศึกษา	 เปิดโลกกว้างแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งละคร	 รวมถึงยังเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชาวบ้านทุ่งละครอีกด้วย	

โครงการมอบชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง
อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนทุ่งละคร อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ 

Event & Activities

6



Hino United Party 2015Hino United Party 2015
 ก�รจัดง�น HINO UNITED PARTY 2015 ในเดือนพฤศจิก�ยนนี้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ 

ท�งตัวแทนจำ�หน่�ย ได้เดินท�งพบปะกับลูกค้�ผู้มีอุปก�ระคุณทุกท่�น ที่มอบคว�มไว้ว�งใจและสนับสนุนฮีโน่ด้วยดีเสมอม� 

ที่เร�จะ Drive to Victory ไปพร้อมกันในพื้นที่ของตัวแทนจำ�หน่�ยต่�งๆ พร้อมกิจกรรมสนุกสน�น

ม�กม�ย ซึ่งกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะสนุกขน�ดไหน ลองไปติดต�มพร้อมกันเลยค่ะ

	 เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคมที่ผ่านมา	บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย	ช.ทวี	 อุดร	 โดยท่านผู้บริหาร 
คุณสุรชัย	 ทวีแสงสกุลไทย	 ร่วมกันจัดงาน	 Hino	 United	 Party	 ณ	 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี	 จากแนวคิดของท่านผู้บริหารที่เน้น 
เอาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง	ตัวแทนจำาหน่าย	ช.ทวี	อุดร	ต้องการให้ผู้ใช้รถฮีโน่ที่เข้ารับบริการกับศูนย์	ไม่ว่าจะเป็นที่	อุดรธานี	เลย	
หนองคาย	หนองบัวลำาภู	และกาฬสินธุ์	ได้รับบริการสูงสุดตามมาตรฐานที่ฮีโน่กำาหนดไว้เท่ากันทุกศูนย์	ปัจจุบันนี้	ฮีโน่ขยายความหมายของ
คำาว่า	บริการมากกว่าการขายรถ	สำารองอะไหล่	และการบริการซ่อมบำารุงตามปกติ	แต่สิ่งที่เพิ่มเติม	คือตัวแทนจำาหน่ายต้องพร้อมดูแลลูกค้า 
หรือผู้ใช้รถให้ครอบคลุมมากขึ้น	 และตรงตามความต้องการของผู้ใช้รถแต่ละคนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ	 สุดท้ายนี้ท่านได้ทิ้งท้าย
ไว้ว่า	การจัดงาน	Hino	United	Party	ในครั้งนี้เพื่อขอบคุณทุกท่านที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจลูกค้าของทุกท่าน	ดังนั้นหากจะเลือกใช้
รถบรรทุกในวันนี้	หรือวันไหนก็ตาม	ขอให้ทุกท่านมั่นใจในฮีโน่ฯ

ช.ทวี อุดร
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Event & Activities

ฮีโน่พิษณุโลก

	 ความสนุกสนานยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	โดยเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	ตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่	พิษณุโลก	และฮีโน่จากสำานักงานใหญ่	ได้ร่วม 
จัดงานและถือเป็นโอกาสอันดีในการเล้ียงฉลองครบรอบวันเกิดของตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่พิษณุโลกมาอย่างยาวนานกว่า	 40	 ปี	 ด้วยความพร้อม 
ของทีมงานและนโยบายของท่านผู้บริหาร	คุณลัดดาวัลย์	ตันรัตนวงศ์	ท่ีมีจุดเด่นของการบริการและเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร	คือความพร้อม 
ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น	 สถานที่	 เครื่องมือ	 และเจ้าหน้าที่ที่ชำานาญงานด้านรถบรรทุก	 รวมทั้งการการันตีที่จะดูแลรถฮีโน่ของลูกค้าทุกท่าน 
ให้ดีที่สุด	และพร้อมที่จะดูแลรถทุกยี่ห้อ
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	 ต่อกันในพื้นที่ภาคอีสานของตัวแทนจำาหน่าย	ฮีโน่	มหาสารคาม	(เชียงยืน)	โดยเมื่อวันที่	11	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	ท่านผู้บริหารนำาโดย 
คุณวิวัฒน์	มัทวานนท์	และทีมงาน	ได้จัดงานเล้ียงขอบคุณลูกค้าคร้ังย่ิงใหญ่ท่ีให้การสนับสนุนตัวแทนจำาหน่าย	ฮีโน่	มหาสารคาม	(เชียงยืน) 
ด้วยดีเสมอมา	นอกจากน้ี	ยังได้รับเกียรติจาก	คุณหญิงสุดารัตน์	เกยุราพันธ์ุ	ให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วย	ซ่ึงภายในงานท่านผู้บริหารได้เน้นย้ำา 
ถึงการบริการหลังการขายที่มีความสำาคัญ	พร้อมการันตีว่ารถฮีโน่ไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่และการซ่อมบำารุง	 เนื่องจากบริษัทมีบุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้รถของลูกค้าทุกท่านพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ฮีโน่ มหาสารคาม 
(เชียงยืน)
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Customer Interview

ยกระดับโลจิสติกส์ 
สู่ AEC 2559 

   
 ฉบับนี้ ขอพ�ทุกท่�นไปทำ�คว�มรู้จัก บริษัท 

  สมพงษ์ลอจิสติกส์ จำากัด ผู้ให้บริก�รด้�นก�รขนส่งสินค้� ซึ่งเป็นที่ 

  รู้จักและเปิดให้บริก�รม�กว่� 20 ปี หนึ่งในหล�ยบริษัทท่ีมีคว�มมั่นใจ 

  เลือกใช้รถฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ

	 	 	 ก่อนจะมาเป็น	 บริษัท	 สมพงษ์ลอจิสติกส์	 จำากัด	 ได้ให้บริการอู่ซ่อม 
	 	 รถยนต์ให้กับหน่วยงานของรัฐ	 ต่อมาได้เข้าสู่ธุรกิจขนส่ง	 และมีโอกาส 
	 	 ร่วมงานกับหลากหลายบริษัทชั้นนำา	 อาทิ	 บริษัท	 บางกอกกล๊าส	 จำากัด 
   บริษัท	 บุญรอดบริวเวอรี่	 จำากัด	 บริษัท	 ซี.พี.อินเตอร์เทรด	 จำากัด	 เป็นต้น 
	 	 ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ	 สินค้านำาเข้า	 –	 ส่งออก 
	 	 ในประเทศและต่างประเทศ	 (จดทะเบียนในนาม	 หจก.	 สมพงษ์รุ่งเรือง 
ขนส่ง	 และ	 บริษัท	 สมพงษ์ลอจิสติกส์	 จำากัด)	 พรั่งพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการขนส่ง 
กว่า	200	ท่าน	และรถบรรทุกอันเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพกว่า	200	คัน	และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2558	ได้ขยายกิจการเข้าสู่กิจการคลังสินค้า	ก่อสร้างคลังสินค้าเนื้อที่	 25	 ไร่	บนถนนลำาลูกกา	

บริษัท สมพงษ์ลอจิสติกส์ จำากัด

จำ�นวนก�รซ่อมต่อปีน้อย ไร้ปัญห�จุกจิกกวนใจ 

ครองใจลูกค้ามากว่า 20 ปี

“ “

คุณสมพงษ์ ปัถวี  และคุณสมคิด ปัถวี     

กรรมก�รผู้จัดก�ร
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จังหวัดปทุมธานี	 มีพื้นที่การใช้งาน	 10,000	 	 ตารางเมตร	 	 อาคาร
สามารถผลิตแสงสว่างได้เอง	 โดยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้แสงสว่างภายในตัวอาคาร 
อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างพื้นที่แห่งใหม่ในอนาคตอีกด้วย

	 ในการขับเคลื่อนธุรกิจการขนส่งสินค้า	 แน่นอนว่าสมรรถภาพ
รถบรรทุกคือปัจจัยสำาคัญในการให้บริการ	 ดังนั้น	 บริษัท	 สมพงษ์ 
ลอจิสติกส์	 จำากัด	 จึงมั่นใจเลือกใช้รถฮีโน่	 โดยมีเหตุผลเพราะ 
ช่วงล่างรถบรรทุกและอะไหล่สามารถหาซื้อได้ง่าย	 ราคามาตรฐาน	
ขึ้นเขา-ลงเขา	 ให้กำาลังแรงดีทำาให้ผู้ขับขี่ประทับใจ	 ด้านตัวแทน
จำาหน่ายสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่เพราะมีสาขาเพียงพอ 
ส่งมอบรวดเร็วทันใจ	 จำานวนการซ่อมต่อปีน้อย	 ไร้ปัญหาจุกจิก 
กวนใจ	 และในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่	 AEC	 อย่าง 
เต็มตัว	นั่นจึงทำาให้รถฮีโน่เป็นตัวเลือกยอดเยี่ยมในการดำาเนินธุรกิจ
ขนส่ง	 โดย	 บริษัท	 สมพงษ์ลอจิสติกส์	 จำากัด	 มีความมุ่งมั่นที่จะ 
ยกระดับการขนส่งและบุคลากร	เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่	AEC	

	 สุดท้�ยท่�นผู้บริห�รได้ทิ้งท้�ยถึงหลักก�รดำ�เนินธุรกิจท่ี
ส�ม�รถครองใจลูกค้�ม�กว่�	20	ปี	นั่นคือ	คว�มซื่อสัตย์	ขยัน	
อดทน	 อีกทั้งก�รตรงต่อเวล�ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รขนส่ง
สินค้�	 อันจะทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มประทับใจและไว้ว�งใจใน
บริษัท 

อะไหล่ห�ซื้อได้ง่�ย ร�ค�ม�ตรฐ�น ขึ้นเข�-ลงเข� ให้กำ�ลังแรงดี

ทำ�ให้ผู้ขับขี่ประทับใจ

รถฮีโน่ ตัวเลือกยอดเยี่ยมในการดำาเนินธุรกิจขนส่ง
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Eat & Travel

ขอขอบคุณข้อมูล  www.paiduaykan.com  www.sanook.com  www.painaidii.com

อิ่มบุญ อิ่มท้อง ส่งท้ายปีที่ ‘ปทุมธานี’‘ปทุมธานี’

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ทุกท่�น ก้�วสู่เดือนสุดท้�ยของปี พ.ศ. 2558 แล้วนะคะ ช�วฮีโน่หล�ยท่�นอ�จเหน็ดเหนื่อยกับก�รทำ�ง�น 

ม�ตลอดทั้งปี วันหยุดช่วงปีใหม่ก็อย่�ลืมห�เวล�พักผ่อน ซึ่งแน่นอนว่� 
 
ได้จัดเตรียมสถ�นที่ท่องเที่ยวม�ฝ�ก

อย่�งเช่นเคย แถมครั้งนี้ขอชวนทุกท่�นเที่ยวสบ�ยไม่ไกลกรุงเทพฯ โดยจุดหม�ยปล�ยท�งอยู่ที่จังหวัดปทุมธ�นี รับรองว่�ทริป

ส่งท้�ยปีเก่�นี้จะได้อิ่มบุญอิ่มท้องไปต�มกัน

	 เร่ิมต้นจุดหมายแรก	ขอพาชาวฮีโน่เพ่ิมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง	ด้วยการแวะไหว้พระ	ณ	วัดโบสถ์	กราบไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ 
ปางเทศนาธรรม	 ความสูง	 28	 เมตร	 โดยหลังจากนมัสการหลวงพ่อโตแล้ว	 บริเวณวัดก็มีแหล่งให้อาหารปลา	 เรียกว่าได้ทั้งทำาบุญและ 
ทำาทานอย่างครบครัน	

	 สำาหรับใครท่ีช่ืนชอบความอลังการ	แนะนำาให้เดินทางต่อไปยังวัดเจดีย์หอย	 ชมเจดีย์ท่ีสร้าง 
ขึ้นจากเปลือกหอยนางรม	 ซึ่งขุดพบในบ่อบริเวณวัด	 โดยซากของเปลือกหอยนางรมยักษ์มีอายุ
ประมาณ	8	ล้านปี	 นอกจากนี้	 ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าเก็บวัตถุโบราณต่างๆ	 เช่น	 โอ่ง	
ไห	ถ้วยชามดินเผา	และเครื่องใช้มากมายอีกด้วย

	 ออกจากวัดมาเพียงไม่นาน	แวะเติมท้องให้อิ่มกันที่	ตล�ดร้อยปีระแหง	แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานี	 ตลาดเก่าที่รวบรวมสินค้าพื้นบ้านหลากหลายและอาหารเลิศรส 

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ 
นครธรรมะ พระตำาหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา 

ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

 วัดโบสถ์

 วัดเจดีย์หอย

 ตลาดร้อยปีระแหง

นานาชนิด	 โดยสองฝั่งคลองถูกปลูกสร้างด้วยห้องแถวไม้เป็นทางยาว	 สำาหรับเมนูที่ห้ามพลาด	
คือ	 ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ	 ไอศกรีมกะทิ	 ขนมหวานรสชาติกลมกล่อมที่ชาวฮีโน่ต้องซื้อกลับ 
ไปฝากคนที่บ้านอย่างแน่นอน

 หลังจ�กที่ได้พักผ่อนหย่อนใจกันไปแล้ว  เชื่อว่�หล�ยท่�นน่�จะ 

มีพลังเดินหน้�ทำ�ง�นต่อในปีหน้� สุดท้�ยนี้คงต้องส่งท้�ยด้วยคำ�ว่� ‘สวัสดีปีใหม่’ 

เดินท�งไปไหนอย่�ลืมใช้คว�มระมัดระวังนะคะ
 ไอศกรีมกะทิ

 ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
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รอบรู้เรื่อง ‘น้ำ�หนักรถบรรทุก’

Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.motorway.go.th

รอบรู้เรื่อง ‘น้ำาหนักรถบรรทุก’

CERTIFIED SCALES

ลักษณะยานพาหนะ น้ำาหนักรถ

2	เพล�	4	ล้อ	ใช้ย�ง	4	เส้น		(2	เพลา	4	เส้น) 9.50	ตัน

2	เพล�	4	ล้อ	ใช้ย�ง	6	เส้น		(2	เพลา	6	เส้น) 15	ตัน

3	เพล�	6	ล้อ	ใช้ย�ง	10	เส้น		(3	เพลา	10	เส้น) 25	ตัน

4	เพล�	8	ล้อ	ใช้ย�ง	8	เส้น		(4	เพลา	12	เส้น) 30	ตัน

รถกึ่งพ่วง	2	เพล�	4	ล้อ	ใช้ย�ง	8	เส้น		(4	เพลา	14	เส้น) 35	ตัน

รถกึ่งพ่วง	2	เพล�	4	ล้อ	ใช้ย�ง	8	เส้น		(5	เพลา	18	เส้น) 45	ตัน

รถพ่วง	2	เพล�	4	ล้อ	ใช้ย�ง	8	เส้น		(5	เพลา	18	เส้น) 47	ตัน

 กลับม�พบกับ Hino Guru ฉบับส่งท้�ยปี โดยแน่นอนว่�  ได้เตรียมส�ระน่�รู้ม�ฝ�กอีกเช่นเคย คร�วนี้เป็น 

คิวของเร่ืองน้ำ�หนักก�รบรรทุก ซ่ึงทุกท่�นรู้หรือไม่คะว่�รถแต่ละประเภทจะมีเกณฑ์น้ำ�หนักสำ�หรับก�รบรรทุกส่ิงของแตกต่�งกัน 

และรถแต่ละประเภทจะมีลิมิตในก�รบรรทุกม�ก-น้อย ขน�ดไหน ลองติดต�มกันได้เลยค่ะ 

	 เม่ือทร�บแบบน้ีแล้ว	อย่�ลืมปฏิบัติและดูแลรถบรรทุกของคุณอย่�งเคร่งครัดนะคะ										เพร�ะนอกจ�กจะช่วยยืดอ�ยุก�รใช้ง�นแล้ว 
ก�รไม่บรรทุกน้ำ�หนักเกินม�ตรฐ�นยังช่วยประหยัดน้ำ�มันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobsdb.com

5 คำาถาม
ประเมินตัวเอง
ก่อนพ้นปี 2558

 สวัสดีค่ะ ช�วฮีโน่ทุกท่�น กลับม�พบกับ 

 ฉบับสุดท้�ยของปี พ.ศ. 2558 

และเนื่องในโอก�สเป็นฉบับส่งท้�ยปี เร�จึงขอ 

ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ เอ�ใจคนทำ�ง�น 

  Question 1 : อะไรคือความสำาเร็จในปีนี้?

	 	 ผ่านมาแล้ว	 365	 วัน	 ลองพิจารณาดูนะคะว่าใน	 1	 ปีที่ผ่านมา	 คุณทำาอะไรสำาเร็จไปแล้วบ้าง	 จำาไว้ว่า 
ความสำาเร็จของคุณสามารถเป็นได้ท้ังเร่ืองเล็กและเร่ืองใหญ่	 พอนึกได้แล้วลองเขียนลงกระดาษและอย่าลืมช่ืนชมตัวเอง 
ในความสำาเร็จเหล่านั้น	เพื่อจะได้มีแรงใจเดินหน้าต่อในปีถัดไป

  Question 2 : พัฒนาตัวเองเรื่องใดบ้าง?

	 	 คนเราไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเองในทุกๆ	ด้าน	ดังนั้น	ลองคิดดูสิคะว่าในปี	พ.ศ.	2558	คุณได้มีการพัฒนาตนเอง
ในเรื่องใดบ้าง	 และในอนาคตคุณอยากพัฒนาสิ่งใดเพิ่มเติม	 เชื่อได้เลยค่ะว่าหากคุณแน่วแน่และให้ความสำาคัญกับ 
การพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ	ความสำาเร็จจะอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน

  Question 3 : สิ่งใดที่ผิดพลาดและต้องปรับปรุง?

	 	 ทุกคนในโลกต่างก้าวสู่ความผิดพลาดได้ทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้นอย่าท้อใจหากได้ทำาอะไรผิด	 แต่จงเก็บความ 
ผิดพลาดเหล่านั้นเป็นบทเรียนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นดีกว่าค่ะ

  Question 4 : 365 วันที่ผ่านมา บริหารเวลาดีแค่ไหน?

	 	 เราทุกคนต่างมีเวลาวันละ	 24	 ชั่วโมงเท่ากัน	 แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะสามารถบริหารเวลาให้คุ้มค่ามากแค่ไหน	
หากพิจารณาดูแล้วพบว่าในปีนี้คุณบริหารเวลาให้ตัวเอง	ครอบครัว	และการทำางาน	ยังไม่ค่อยดีนัก	ลองจัดการตัวเอง
เสียใหม่และเริ่มต้นอีกครั้งในปีหน้านะคะ

  Question 5 : เป้าหมายสูงสุดในปีถัดไป? 

	 	 หลังจากที่ได้พิจารณาการใช้ชีวิตตลอดปี	พ.ศ.	2558	กันไปแล้ว	ก็ถึงเวลากำาหนดเป้าหมายสูงสุดของปีถัดไป 
ลองถามตัวเองดูนะคะว่าในปี	 พ.ศ.	 2559	 เป้าหมายที่คุณอยากพุ่งชนคืออะไร	 บางคนอยากมีบ้าน	 บางคนอยากมีรถ	
บางคนอยากเลื่อนตำาแหน่งงาน	ฯลฯ	แต่ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใด	หากคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้ว	  
เชื่อว่าสักวันต้องประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอนค่ะ	...	สวัสดีปีใหม่นะคะ

ด้วยก�รพ�ช�วฮีโน่ทำ� Check List 5 คำ�ถ�ม ประเมินตัวเองก่อนสิ้นปี เพื่อให้คุณมีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ตัวเอง

ในปีถัดไปนั่นเองค่ะ
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

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

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

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

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

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

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  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

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  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

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 แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833

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

เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3

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

ภาคตะวันออก

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 พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

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

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

ทักษิณยนตรการ 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 หาดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

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

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

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

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

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  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 มุกดาหาร  มุกด�ห�ร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

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

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