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ฮีโน่...แบรนด์ที่อยู่ในใจตลอดมา
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำากัด
ผลการประกวด

Hino President Cup 2014



Editor’s Talk

 สวัสดีค่ะ ครอบครัวฮีโน่ที่รักทุกท่าน ถือเป็นการทักทายกันครั้งที่ 2 ของนิตยสาร 

    ซ่ึงในฉบับน้ี เราจะมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี จังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย 

และหากพูดถึงตัวแทนจำาหน่ายช่ือดังในจังหวัดน้ี ต่างต้องนึกถึง บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด 

ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารท่ีมีบุคลิกร่าเริง ชอบพูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง รวมถึง 

คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ผู้บริหาร บริษัท ยงเฮ้าส์ จำากัด ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างที่มีชื่อเสียง

ในจังหวัดกาญจนบุรี

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมน่าติดตามอีกมากมาย อาทิ ผลการประกวดผู้ชนะเลิศ “Hino 

Photo Contest 2014” คร้ังท่ี 1 ประจำาปี พ.ศ. 2557 งาน Big Motor Sale 2014 การแข่งขัน 

ฟุตบอล The 1st President Cup รวมถึงข่าวสารน่าสนใจที่เตรียมมาเพื่อชาวฮีโน่โดยเฉพาะ

 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย หวังเป็นอย่างย่ิงว่านิตยสาร

จะเป็นสื่อกลางในการนำาข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มานำาเสนอให้กับทุกท่านอีกครั้งในเดือน

ต่อไป

พบกันใหม่ในฉบับหน้า…ขอบคุณค่ะ
บรรณาธิการ

Contents

03
04
06
07

08
10

12

13

14
15

คณะผู้จัดทำา
 หน่วยงานประชาสัมพันธ์    แผนกการตลาด    ฝ่ายบริหารการขาย

 Hino 300
 Customer Interview : บริษัท ยงเฮ้าส์ จำากัด 

 Customer Interview : บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด

 Hino Guru

กลเม็ด เคล็ด (ไม่) ลับ สำาหรับนักขับรถ (บรรทุก)

 Hino Photo Contest
 Event & Activities

Big Motor Sale 2014 / Creating Trust & Confidence / Hino President Cup

 Eat & Travel
เสน่ห์เมืองกาญจน์ ‘กิน เที่ยว ช้อป’ ครบรส

 Company Internal Activities

ประกวดผลงาน QCC รอบชิงชนะเลิศ ประจำาปี พ.ศ. 2557

  Self Development : 5 เทคนิค พิชิตการทำางาน! 

 Dealer Network





 หากพูดถึงศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีตในจังหวัดกาญจนบุรี 

เชื่อว่าหลายท่านต่างต้องนึกถึง บริษัท ยงเฮ้าส์ จำากัด ที่ดำาเนินกิจการมากว่า 50 ปี

สู่รุ่นที่ 3 ภายใต้การบริหารงานของ คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการ 

ผู้จัดการ ซึ่งการบริหารธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจค้าวัสดุ 

ก่อสร้างตกแต่งบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวก 

ในการเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านอย่างครบครัน และกลุ่มโรงงานผลิตคอนกรีต 

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย คาน เสาสำาเร็จรูป ร้ัวสำาเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพ้ืน 

สำาเร็จรูปท้องเรียบ และท่อคอนกรีตอัดแรง ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองจาก 

กระทรวงอุตสาหกรรม คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งผู้บริหารท่านนี้ 

ได้กล่าวถึงการทำางานและวัฒนธรรมภายในองค์กรว่าบริษัทได้ให้ความสำาคัญ 

เรื่องการทักทายเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาใน ยงเฮ้าส์ จะเห็นพนักงานที่ยิ้มแย้ม

ต้อนรับลูกค้าด้วยความสดใส และบรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมคำากล่าวที่ว่า 

‘ยงเฮ้าส์สวัสดีครับ ยงเฮ้าส์สวัสดีค่ะ’

Customer Interview

ฮีโน.่..แบรนด์ที่อยู่ในใจตลอดมา
“เราเลือกใช้ฮีโน่ เพราะคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

และเป็นรถบรรทุกเบอร์หนึ่งในประเทศไทย”
คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร

ผู้บริหารบริษัท ยงเฮ้าส์ จำากัด
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 “ผมเริ่มจากการสวัสดีพนักงานก่อนทุกเช้าและเย็น พร้อมกับ 
ทักทายคำาว่า ‘สวัสดีครับ’ เวลาประชุมผมก็ยกมือไหว้พนักงานก่อน 
อันท่ีจริงมันไม่ยากหรอกแต่ข้ึนอยู่ท่ีว่าใครจะทำารึเปล่า จะเห็นได้ว่า 
เราทำางานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน วางตัวให้เหมือน ‘พี่’ แล้ว 
พนักงานทุกคนจะรู้สึกเป็นกันเอง”

 นอกจากนี้ คุณสรรเพชญ ยังกล่าวถึงความสำาคัญในการเลือก 
ใช้รถบรรทุกว่า “สินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีน้ำาหนักมาก ดังนั้น 
เราต้องเลือกใช้รถบรรทุกที่มีคุณภาพ แข็งแรง แรงดี นั่นทำาให ้
เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของฮีโน่    กิจการของเรามีรถฮีโน่เกือบ 100 คัน 
ซึ่งฮีโน่ทำาให้เรามั่นใจท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและ 
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

 “สำาหรับการดูแลรักษารถ บริษัทของเรามีการสร้างระบบรถ 
สายตรวจที่มีหน้าที่ตรวจเช็คสุขภาพของรถ ทั้งลมยาง ไส้กรอง 
แบตเตอรี่ รวมทั้งการติดตั้ง GPS ในการควบคุมอัตราความเร็วของ 

ผู้ขับขี่ไว้ที่ 60-65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ซึ่งหากคนขับขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ก็จะได้รับ 
โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผมยังให้ความสำาคัญกับการอบรม 
การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยการพูดคุยกับผู้ขับขี่ด้วยตนเอง ต้อง 
ทำาให้เขาคิดว่ารถเป็นของเขาไม่ใช่ของผม เพราะผมไม่เคยขึ้นไป 
นั่งหรือขึ้นไปขับ หากรถคุณเสียก็หมดโอกาสในการทำารายได้ เสีย 
อนาคต สินค้าส่งไม่ตรงตามเวลา และหากเกิดอุบัติเหตุก็จะส่ง 
ผลกระทบต่อส่วนรวมและสังคม การช่วยลดอุบัติเหตุจึงถือเป็น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ดังนั้น เราต้องตระหนักและให ้
ความใส่ใจผู้ขับรถในบริษัทของเราอย่างเต็มที่”

 สุดท้าย คุณสรรเพชญยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า “การขนส่ง 
สินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างตรงเวลา ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และสังคม
นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องคำานึงถึง ดังนั้น ผมจึงเลือกใช้รถบรรทุกท่ี 
มีสมรรถภาพแข็งแรงทนทาน รถฮีโน่จึงเป็นรถบรรทุกเบอร์หน่ึง 
และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของบริษัทยงเฮ้าส์ตลอดมา”

OCTOBER 2014 5



Dealer Interview

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด
‘จริงใจ ซื่อตรง และดูแลลูกค้าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน’

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกคร้ังในฉบับท่ี 2 
ซ่ึงฉบับน้ีเราขออาสาพาทุกท่านไปทำาความรู้จักกับตัวแทน 
จำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส ์
(ประเทศไทย) จำากัด ให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน ่
แห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี ‘บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด’ 

 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด เดิมช่ือ ห้างหุ้นส่วนจำากัด ยงวัฒนา 
บริการ กาญจนบุรี และหลังจากเปิดให้บริการได้เพียง 2 ปี จึงได้ 
รับแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่แห่งแรกในจังหวัด 
กาญจนบุรี ก่อนจะเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ยงวัฒนาธุรกิจ จำากัด และ 
บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด ตามลำาดับ ปัจจุบันมีสำานักงาน 
เลขท่ี 111/1 หมู่ 3 ตำาบลตะคร้ำาเอน อำาเภอท่ามะกา จังหวัด 
กาญจนบุรี ภายใต้การดูแลของ คุณสิทธิชัย บุญทอง กรรมการ 
อาวุโส และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ 3S ได้แก่ คุณนรฤทธิ ์
ม้าบุญสง่า (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย) คุณเกรียงศักด์ิ มาไพศาลสิน 
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการ) และคุณวิลาวัลย์ กาญจนพาณิชยกุล 
(รักษาการผู้จัดการฝ่ายอะไหล่)
 ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ในการให้บริการและดูแลลูกค้า 
อย่างดีเย่ียม บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด ได้ทำากลยุทธ์และการ 
ส่งเสริมการขายโดยให้ความสำาคัญด้านความจริงใจ ซื่อตรง และ 
ดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงผู้บริหารได้เล่าว่า
การให้บริการหลังการขาย คือ จุดแข็งของบริษัท น่ันคือ การมีทีมงาน
ต้อนรับ สถานท่ีสะอาด สะดวกสบาย พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มชูกำาลัง กาแฟ รวมถึง ‘บริการซ่อมด่วน 
(Quick Bay) 29 นาที ไม่ติดพักเท่ียง’ และซ่อมเสร็จภายในคร้ังเดียว 
รวมถึงการติดตามหลังการซ่อม เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ 
ลูกค้า ซึ่งการให้ความสำาคัญด้านบริการจะทำาให้ลูกค้าบอกต่อ ซึ่ง 
นั่นจะสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ ไม่เพียงเท่านั้น ยังเน้น 
การทำางานเป็นทีม บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เร่ิมต้น 
ต้ังแต่ลูกค้าสนใจเข้ามาท่ีโชว์รูม โดยมีการต้อนรับ การเปิดการขาย 
การจอง การส่งมอบ การดูแลหลังการส่งมอบ ตลอดจนขั้นตอน 
การนำารถเข้าซ่อม
 นอกจากน้ี ยังมีการจัดแคมเปญด้านบริการหลังการขายตลอดปี
โดยปัจจุบันมีรายการส่งเสริมการขาย คือ ดาวน์ 9% และซื้อฮีโน ่
1 คัน แถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์ Honda ZOOMER-X หรือประกันภัย 
ช้ัน 1 ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 รวมถึงการออกเย่ียม
ลูกค้าตลอดปี และแจ้งรายการส่งเสริมการขายผ่านพนักงานขาย เพ่ือ 
สร้างความสัมพันธ์และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา โดย 
ความมุ่งมั่น ตั้งใจบริการ ส่งผลให้ บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด 

เป็นเจ้าของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัลตัวแทนจำาหน่าย 
ยอดเย่ียม 5 ปีซ้อน (President  Award) จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์
(ประเทศไทย) จำากัด รางวัล Thailand Kaizen Award 2013 จาก 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 
ฝีมือช่างตัวแทนจำาหน่ายรถฮีโน่ท่ัวราชอาณาจักร รางวัลท่ี 1 ประจำาปี 
2556 ด้าน ‘กิจกรรมสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการ’ และประกาศ 
เกียรติคุณการทำายอดขายได้ตามเป้าหมาย อีกด้วย
 ไม่เพียงแต่กลยุทธ์และการส่งเสริมการขายท่ีผู้บริหารได้ให้ 
ความสำาคัญเท่าน้ัน เพราะในอนาคตอันใกล้ท่ีประเทศไทยจะมีการ 
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คุณสิทธิชัย ยังเตรียมความ 
พร้อมเพื่อรองรับและพัฒนาการให้บริการ โดยการปรับปรุงโชว์รูม 
ใหม่ทั้งหมด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ฮีโน่เป็นโชว์รูมทันสมัย การ 
ปรับปรุงศูนย์บริการ เพื่อรองรับการซ่อมรถของลูกค้าที่จะมีการ 
ใช้งานในกลุ่ม AEC มากข้ึน นอกจากน้ี ยังจัดเตรียมบุคลากรท่ีมี 
ความชำานาญ ลงทุนเคร่ืองมือให้ทันสมัย เพ่ือลดระยะเวลาการซ่อม 
รวมถึงการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยเคร่ืองด่ืม อาหารว่าง
ห้องน้ำาสะอาด พร้อมทีมงานทุกฝ่ายท่ีให้บริการดุจญาติมิตร
 สุดท้ายนี้ ผู้บริหารยังฝากขอบคุณลูกค้าฮีโน่และครอบครัว 
ชาวฮีโน่ทุกท่านว่า “ขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจกับ
ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งของฮีโน่ ซึ่งผมขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และขอให้เช่ือม่ัน 
ว่าเราจะทำาหน้าที่ดูแลผู้ใช้รถฮีโน่ตลอดไป”

ซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร คุณสิทธิชัย บุญทอง กรรมการอาวุโส ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
แผนการส่งเสริมการขาย และแนวคิดดีๆ ในการทำาการตลาดรถบรรทุกค่ะ

การให้บริการหลังการขาย คือจุดแข็งของบริษัท
นั่นคือ การมีทีมงานต้อนรับ สถานที่สะอาด  สะดวกสบาย 
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มชูกำาลัง  

กาแฟ รวมถึงบริการซ่อมด่วน (Quick Bay) 29 นาที 
ไม่ติดพักเที่ยง และซ่อมเสร็จภายในครั้งเดียว

รายการส่งเสริมการขาย คือ ดาวน์ 9%
และซื้อฮีโน่ 1 คัน แถมฟรีรถมอเตอร์ไซค์ 
Honda ZOOMER-X หรือ ประกันภัยชั้น 1 
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
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กลเม็ด เคล็ด (ไม่) ลับ
สำาหรับนักขับรถ (บรรทุก)

Hino Guru

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาทักทายกันเป็นฉบับที่ 2 ซึ่งแน่นอนว่า Hino Guru เตรียมพร้อมจัดเต็มสาระความรู้แก่ 

ชาวฮีโน่อีกเช่นเคย และฉบับนี้เราขอนำาเสนอเทคนิคขั้นเทพที่จะช่วยดูแล รักษา รวมถึงยืดอายุการใช้งานรถบรรทุกคันโปรด 

ของคุณอีกด้วยค่ะ

  
  เริ่มต้นจากการสตาร์ตเครื่องยนต์ หากสตาร์ตเครื่องยนต์ไม่ติดในครั้งแรก ควรอดใจรอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้แบตเตอรี่ 
  พร้อมจ่ายไฟอีกครั้ง โดยเทคนิคยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกทำาได้ง่ายๆ จำาไว้เสมอว่าการสตาร์ตเครื่องยนต์แต่ละครั้งไม่ควร 
  ใช้เวลาเกิน 10 วินาที แต่ถ้าในบางวันที่อากาศเย็นทำาให้รถบรรทุกสตาร์ตไม่ติด ก็สามารถเหยียบคันเร่งได้เล็กน้อย แต่ถึงอย่างนั้น 
  ก็ไม่ควรเหยียบคันเร่งมากเกินไป เพราะจะทำาให้เกิดควันดำา ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศค่ะ

  ‘ยาง’ ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้าม เพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจลมยางเป็นประจำา โดยล้อหน้าไม่เกิน 105 ปอนด์ 
  ต่อตารางนิ้ว และล้อหลังไม่เกิน 116 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนั่นเองค่ะ

  สำาหรับการใช้งานทุก 5,000 กิโลเมตร ผู้ขับขี่ควรหมั่นสลับตำาแหน่งยาง และตรวจสอบยางอะไหล่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  ซึ่งการสึกหรอของยางนั้นจะช้าหรือเร็วขึ้นกับสภาพถนน การบรรทุกสิ่งของ และการเบรก

  สำาหรับรถที่ถูกใช้งานครบระยะเวลาบำารุงรักษา ควรให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนน้ำามันหล่อลื่นเป็นประจำานะคะ โดยเฉพาะ 
  น้ำามันเครื่อง น้ำามันเกียร์ ที่สำาคัญอย่าลืมเลือกให้เหมาะสมกับรถบรรทุกของคุณค่ะ

  หลีกเลี่ยงการบรรทุกสิ่งของที่สูงหรือหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะแน่นอนว่าเวลารถเลี้ยวอาจทำาให้เสียการทรงตัวและอาจเกิด 
  อุบัติเหตุพลิกคว่ำาได้อีกด้วย

  อีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆ ผู้ขับขี่ไม่ควรวางเท้าบนแป้นคลัตช์ระหว่างขับรถ เนื่องจากจะทำาให้อายุการใช้งานของคลัตช์ลดน้อยลงค่ะ

  เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย อย่าเพิ่งใจร้อนดับเครื่องยนต์เชียวนะคะ ผู้ขับขี่ควรปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาประมาณ 3 – 5 นาทีก่อน 
  เพื่อคลายความร้อนของระบบหล่อเย็นและระบบหล่อลื่นนั่นเอง
  
 เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำาหรับเคล็ด (ไม่) ลับ ที่เรานำามาฝากนักขับรถบรรทุก รับรองว่าหากชาวฮีโน่สามารถปฏิบัติตามเทคนิค 

เหล่านี้ได้ รถบรรทุกคันโปรดของคุณจะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนฉบับหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรมาฝากนั้น 

อย่าลืมติดตามเชียวนะคะ

1

3

2
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Event & Activities

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด จัดกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ 
กับฮีโน่ 4 หัวข้อ 4 สไตล์ ส่ง 1 ภาพ 1 ความประทับใจ เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2557 และสิ้นสุดในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลทั่วไปกับฮีโน่ ซึ่งภาพทั้งหมดจะถูกนำามาจัดทำาปฏิทินฮีโน่ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อแจกให้กับลูกค้าและครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน  
ภายใต้แนวคิด 4 หัวข้อ คือ

1.  Strengthen Power & Tough Truck (ฮีโน่แข็งแกร่งทุกสถานการณ์ ทรหดขั้นเทพ )

2. Hino Beauty Salon Truck (สีสันสดใส สะดุดตา เป๊ะเวอร์ !)

3.  Hino Beside Your Business (ผลผลิตมากมาย ต้องให้ฮีโน่เป็นผู้ช่วยสำาคัญ)

4.  Hino Along with the Thai Cultural (ฮีโน่กับสถานที่สำาคัญ เสน่ห์ของความต่าง)

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย

ได้แก่ คุณทนงศักดิ์ หาระคุณโน

ได้รับรางวัล Canon EOS 6D พร้อมเลนส์

ผมนึกถึงตอนผมเป็นเด็กที่นั่งรถคันนี้ไป-กลับ

โรงเรียน เวลาผ่านไปหลายปี รถคันนี้ก็ยังรับ-ส่ง

นักเรียน มันเป็นมากกว่าการไปส่งไปรับ

มันเป็นความมั่นใจในความตรงต่อเวลา

ความคิดถึงในวันนั้น ผมเชื่อว่าเด็กเป็นอนาคต

ที่สำาคัญของบ้านเมือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ คุณกฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ

ได้รับรางวัล Canon EOS 70D พร้อมเลนส์

ฮีโน่ ทรหด แข็งแกร่ง ลุยได้ทุกฤดูกาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คุณยงยุทธ คงมหาพฤกษ์

ได้รับรางวัล Canon EOS 70D พร้อมเลนส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 : คุณทศพร สโรภาพ

ได้รับรางวัล Canon EOS 1200D พร้อมเลนส์

ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

ให้มั่นคงยั่งยืน

ฮีโน่เห็นแล้ว...จี๊ด
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 : คุณพอ อังคุระษี 

ได้รับรางวัล Canon EOS 1200D พร้อมเลนส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 : คุณยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์

ได้รับรางวัล Canon EOS 1200D พร้อมเลนส์

รถโดยสารฮีโน่เป็นรถที่อยู่มาเคียงคู่กับเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย เป็นเสน่ห์

ของการเดินทางท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสุโขทัย และในบางครั้งก็เป็นรถโดยสาร

ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยในการเดินทางไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ

แม้รถจะเก่า แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับเมืองเก่าสุโขทัย

มรดกโลกของเรานั่นเอง

ฮีโน่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน จวบจนปัจจุบันและอนาคต

รางวัลชมเชย

คุณประสบชัย จันดก

สวย แกร่ง แรง ไม่ใช่แค่แกร่งและแรง

แต่ฮีโน่นิยมตกแต่งให้สวยงามด้วย

พร้อมใช้ทุกสถานการณ์

คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบมา

ให้มีกำาลังเกินพิกัด อีกทั้งการออกแบบ

ที่เหนือชั้น ฮีโน่จึงกลายเป็นรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง สามารถบรรทุกและ

ขับเคลื่อนได้ทุกสภาพถนนโดยไร้ขีดจำากัด

คุณมาลิก เจ๊ะแฮ

ก็เพราะฮีโน่นี่แหละที่ทำาให้เรา

ดำาเนินชีวิตครอบครัวและส่งเสริม

พลังงานทดแทนในอนาคต

คุณฟาซีลา แวดาย๊ะ

ฮีโน่ ณ โซนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา

คุณเอกชัย วังทะพันธ์

หนักแค่ไหน ฮีโน่ไม่หวั่น

คุณชลทิศ ดีสาระ

ฮีโน่กับงานบุกตะลุยเหมืองถ่านหิน

ไม่ว่าเหมืองจะลึกและโหดแค่ไหน

ฮีโน่ก็พร้อมตะลุยบุกเบิกทำางานได้

ด้วยพลังที่แข็งแกร่ง
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 เม่ือวันท่ี 16-24 สิงหาคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าร่วมมหกรรมยานยนต์
Big Motor Sale ที่ถูกจัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา โดยในงานมีกิจกรรมการออกบูธ นำาเสนอการขาย ไม่ว่าจะเป็น 
การแนะนำาผลิตภัณฑ์ การมอบของที่ระลึก และการเล่นเกมส์ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ความสุข และรอยยิ้ม 
แก่ลูกค้าที่สนใจรวมถึงบุคคลทั่วไปอีกด้วย

Big Motor Sale 2014 Big Motor Sale 2014

Creating Trust & Confidence Creating Trust & Confidence

 เมื่อวันที่15 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 
จำากัด นำาสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยเยี่ยมชมโรงงานฮีโน่ ณ อมตะนคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ความพึงพอใจสูงสุด และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย 
TPRO ซึ่งทุกท่านสามารถเรียนรู้ทักษะการขับรถได้จากการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้ตระหนักและสร้างจิตสำานึก 
ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ 

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยเยี่ยมชมโรงงานฮีโน่ อมตะนคร และศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย TPRO

Event & Activities
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 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดกิจกรรม Hino President Cup ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2557 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กร เชื่อมความสามัคคีระหว่างตัวแทนจำาหน่ายและบริษัทฮีโน่ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำาลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ ซ่ึงการแข่งขันคร้ังน้ีมีตัวแทนจำาหน่ายท่ัวประเทศเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลประเภท 11 คน รวมถึงการประกวดกองเชียร์ 
โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย โดยในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม จาก 
ตัวแทนทั่วประเทศ สามารถแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 7 กันยายน 2557 ณ สนาม 
ฟุตบอล เดอะ รีเจนท์ สคูล กรุงเทพฯ ผู้เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย 
  บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด
  บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำากัด
  บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด

 ภาคตะวันออก

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 7 กันยายน 2557 ณ สนาม
ฟุตบอล เดอะ รีเจนท์ สคูล กรุงเทพฯ ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
  บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำากัด
  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาชลบุรี)

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 14 กันยายน 2557 ณ สนาม 
ฟุตบอล ม.บัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
  บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด
  ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจริญศรีเซลส์
  บริษัท อุบลเมืองทอง จำากัด
  บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำากัด
  บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำากัด

 ภาคกลาง

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 21 กันยายน 2557 ณ สนาม 
ฟุตบอล สปอร์ตพาราไดซ์ อยุธยา ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
  บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด
  บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด
  บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำากัด
  บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด
  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสิงห์บุรี)

 ภาคเหนือ

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 5 ตุลาคม 2557 ณ สนาม 
ฟุตบอล Phit Club พิษณุโลก ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
  บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด
  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสุโขทัย)
  บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำากัด
  บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาเชียงใหม่)
  บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด

 ภาคใต้

 รอบคัดเลือกจัดการแข่งขันวันท่ี 12 ตุลาคม 2557 ณ สนาม 
กีฬากลาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย
  บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำากัด
  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ลีมอเตอร์เซลส์
  บริษัท ฮีโน่ตรัง จำากัด

ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 อย่าลืมติดตามกันนะคะ
ว่าทีมใดจะได้เป็นแชมป์ Hino President Cup ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2557

Hino President CupHino President Cup
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‘กิน เที่ยว ช้อป’ ครบรส
เสน่ห์เมืองกาญจน์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
 www.sanook.com  www.paiduaykan.com  www.edtguide.com  www.pixpros.net  kan-travel.blogspot.com

Eat & Travel

 สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ และฉบับนี้เราขอเสิร์ฟ
เรื่องราวชิลๆ ไปกับทริป ‘กิน เที่ยว ช้อป’ แบบครบรส บนดินแดน 
อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ ‘กาญจนบุรี’ ซึ่งรับรองว่าใครได้เยือนเป็นต้อง
ติดใจ หากพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่า!

‘กิน’ ของอร่อยเมืองกาญจน์

 เพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ดังนั้น ขอเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการ 
แนะนำาเมนูเด็ดสุดเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ‘แกงป่าเมืองกาญจน์’ ที่ได้ยินแค่ 
ชื่อก็การันตีความแซ่บว่าต้องอร่อยเหาะ นอกจากนี้ เมนูสารพัดปลา 
ก็ไม่น้อยหน้า เรียงรายให้เลือกทั้งปลาคัง ปลากด ปลายี่สก ซึ่งคัดมา
แบบสดๆ จากแม่น้ำาแควกันเลยทีเดียว

‘เที่ยว’ สถานที่ยอดฮิต

 หลังจากอิ่มท้องก็ถึงเวลาออกเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวยอดฮิต 
ซึ่งได้แก่ ‘สะพานข้ามแม่น้ำาแคว’ สัญลักษณ์ของเมืองกาญจน์ หรือ 
หากอยากเที่ยวแบบได้บุญ ขอแนะนำา ‘วัดถ้ำาเสือ’ ซึ่งมีพระพุทธรูป 
ปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี และหลังจากเที่ยว 
เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล ซึ่งที่พักก็มีให้
เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮ้าส์ ราคาก็มี 
ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ที่โดดเด่นคงหนีไม่พ้น Lake Heaven
Resort เจ้าของฉายามัลดีฟส์น้ำาจืดแห่งแรกของเมืองไทย การันตีว่า 
สวยแถมด้วยบรรยากาศดีเลิศอย่าบอกใครเชียวล่ะ

‘ช้อป’ ของที่ระลึก

 มาถึงเมืองกาญจน์ท้ังที อย่าลืมช้อปของฝากกลับบ้านเชียวนะคะ 
ของท่ีข้ึนช่ือ คือ ‘อัญมณี เพชร พลอย’ พร้อมให้คุณเลือกสรรมากมาย 
ณ อำาเภอบ่อพลอย คุณสาวๆ สามารถเลือกเป็นเจ้าของ หรือหนุ่มๆ 
จะเลือกช้อปให้คนรู้ใจก็เก๋ไก๋ไม่แพ้กัน นอกจากนี้ ยังมี ‘ผ้าขาวม้า’ 
สีสันสดใสจากบ้านหนองขาว ให้ชาวเราได้ช้อปกลับบ้านกันอีกด้วย

 จัดเต็มกันอย่างครบรสกับเสน่ห์ของเมืองกาญจน์ ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องกิน เรื่องเที่ยว หรือเรื่องช้อป วันหยุดที่จะถึงนี้ หากท่าน 

ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหน อย่าลืมเที่ยวเมืองไทย สัมผัสมนต์เสน่ห์

เมืองกาญจน์นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์
  มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำาแคว
                  แหล่งแร่น้ำาตก
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We love Hino

ประกวดผลงาน
รอบชิงชนะเลิศ
      ประจำาปี พ.ศ. 2557

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาองค์กร จัดการ 
ประกวดผลงานกิจกรรม QCC ประจำาปี พ.ศ. 2557 เพื่อตอบสนองนโยบายการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพพนักงานของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยการ 
ประกวดผลงานรอบแรกมีกลุ่ม QCC จากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประกวดจำานวนทั้งสิ้น 
34 กลุ่ม และมีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ รางวัล 
ชนะเลิศ ทีม V for Training 2013 จากฝ่ายบริการ ในหัวข้อกิจกรรม ‘ลดเวลาในการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานฝึกอบรม’ รางวัลรองชนะเลิศ เป็นของทีมพุทธบูชา 
จากฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน สถานีบริการธารทิพย์ ในหัวข้อกิจกรรม ‘เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการถอด-ใส่จานเบรกรถ AK 176’ และทีม Service Mind จากฝ่ายบริการ ในหัวข้อ 
กิจกรรม ‘ลดเวลาในการประเมินราคาการซ่อมบำารุงตามระยะทาง’
 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยการประกวดผลงานรอบสุดท้าย ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล 
ได้แก่ ทีม M.B. 2014 จากฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน สถานีบริการมีนบุรี ในหัวข้อกิจกรรม 
‘ลดเวลาในการตรวจเช็คไมล์ไม่ขึ้น’ ทีม ยูโร 99 จากฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน สถานี 
บริการคลองเตยแอร์ ในหัวข้อกิจกรรม ‘ลดเวลาในการถอดประกอบแอร์ดรายเออร ์
HU3K-RU1J’ และทีมลูกอ๊อดคลองหลวง จากฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน ในหัวข้อกิจกรรม 
‘ลดระยะเวลาในการค้นหาจดหมายออก’ ต้องบอกว่างานนี้แต่ละทีมต่างโชว์ผลงาน 
กันอย่างเต็มที่และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมอีกครั้งค่ะ

QCCQCC

รางวัลชนะเลิศ :

ทีม V for Training 2013

ฝ่ายบริการ

หัวข้อกิจกรรม :

ลดเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สิน

ของหน่วยงานฝึกอบรม

  ดีใจมากครับที่กลุ่มเราได้แชมป์อีก 1 สมัย

เพราะแน่นอนครับ กลุ่มที่เคยเป็นแชมป์

   ต้องเคยได้ยินคำาว่า การที่จะเป็นแชมป์นั้น

     ว่ายากแล้ว แต่การรักษาแชมป์ให้

      ยาวนานนั้นยากกว่า แต่กลุ่มเราก็

         สามารถจับมือกันก้าวผ่านไปได้

            ดีใจมากครับ

ดับเบิ้ลแชมป์

รู้สึกมีความสุขที่ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย

และรู้สึกยินดีที่ฮีโน่จัดกิจกรรม QCC ขึ้น

ซึ่งทำาให้แผนกฝึกอบรมของพวกเรา

 มีความสามัคคีกันมากขึ้น สุดท้ายนี้

  พวกเราจะรักษาความเป็นที่ 1

   แบบนี้ตลอดไป

V are แชมป์

     ผมก็รู้สึกดีใจมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ครั้งที่กลุ่มเราประสบความสำาเร็จในการ

ทำา QCC และต้องขอบคุณ

คณะกรรมการ รวมถึงผู้ ใหญ่

ทุกท่านที่คอยให้คำาแนะนำา

จนทำาให้ทีมเราก้าวมาถึง

   จุดนี้ได้

คุณเอกพันธ์ สุดเพาะ
หัวหน้ากลุ่ม คุณสุรศักดิ์ ศรีมะโรง คุณสรวิชญ์ เที่ยงธรรม

มันยอดมาก
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Self Development

 เผลอไม่นานก็เดินทางเข้าสู่เดือนที่ 10 ของปีแล้วนะคะ เชื่อว่าหลายท่านคงกำาลัง 

ตั้งหน้าตั้งตาทำางานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2557 แต่สำาหรับใครที่กำาลังย่อท้อต่อ 

การทำางาน ลองมาดู 5 เทคนิค ที่จะทำาให้คุณมีไฟและประสบความสำาเร็จในหน้าที ่

การงานได้ง่ายๆ

1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
แน่นอนค่ะว่าคนเราต่างต้องมีจุดเด่นและจุดด้อยอยู่ด้วยกัน 
เสมอ สำาหรับใครที่ค้นพบจุดเด่นในตัวเองแล้ว อย่าลืมแสดง 
มันออกมาและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากคุณค้นพบจุดด้อยก ็
อย่าย่อท้อค่ะ ให้เร่งปรับปรุงจุดด้อย ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพียงเท่านี้อนาคตอันใกล้คุณก็จะกลายเป็นดาวเด่นในหน้าที่
การงานแล้วล่ะค่ะ

2. เพิ่มพูนทักษะ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ต่างมองหาพนักงานที่มีทักษะการทำางาน 
หลากหลาย เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น ดังนั้น จงอย่า 
ทำาตัวเป็นน้ำาที่เต็มแก้ว แต่ควรเปิดกว้าง ปรับตัวให้พร้อมสำาหรับ 
สิ่งใหม่ กระตือรือร้นอยู่เสมอและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี 
อยู่ตลอดเวลาค่ะ

3. อดทนไม่ย่อท้อ
ความอดทนถือเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญย่ิงในการทำางาน เพราะแต่ละวัน ทุกคน 
ต้องอดทนต่อหน้าที่ อดทนต่อคำาพูด อดทนต่อเพื่อนร่วมงาน แต่เชื่อเถอะค่ะ 
ว่าหากคุณอดทนแล้ว ความอดทนจะทำาให้คุณฝ่าฟันสถานการณ์ตึงเครียด 
และค้นพบทางออกได้ในที่สุด

4. มีใจรักในงาน
ความรักในสิ่งที่ทำา เปรียบเสมือนบันไดขั้นสำาคัญที่จะทำาให ้
ประสบความสำาเร็จ ดังนั้น อย่าลืมตรึกตรองว่าคุณรักในสิ่งที่ 
ทำามากแค่ไหน เพื่อที่คุณจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำา 
นั่นเอง

5. การจัดการเป็นเลิศ
คนที่จะประสบความสำาเร็จได้นั้น คือ คนที่วางแผน ทำางาน
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพราะฉะนั้นลองหาเวลาว่าง 
ทบทวนแผนงานอย่างถ่ีถ้วนและดำาเนินงานตามแผน 
ที่วางไว้ รับรองว่าเพียงเท่านี้ ชีวิตก็เลิกสับสนวุ่นวาย 
แถมพิชิตงานให้สำาเร็จได้ง่ายอีกด้วย!

5 เทคนิค พิชิตการทำางาน!5 เทคนิค พิชิตการทำางาน!
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Dealer Network

ภาคใต้

บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำากัด  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล  สุราษฎ์ธานี  077-200-755-9

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำากัด  สุราษฎ์ธานี  077-951-555-9

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทักษิณยนตรการ (นคร)  นครศรีธรรมราช  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 ์  สงขลา  074-364-078-80

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  ปัตตานี  073-319-170-4

   ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขายะลา)   

   ยะลา  073-241-534-5

บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำากัด 

  สงขลา  074-457-802-7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด  นครราชสีมา  044-296-304-12

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด (สาขาปากช่อง)  นครราชสีมา  044-328-888 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี  อุดรธานี  042-340-400-4

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย)  หนองคาย  042-990-699-700

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวลำาภู)  หนองบัวลำาพู  042-378-051-2

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)  กาฬสินธุ์  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  อุบลราชธานี  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  นครราชสีมา  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  มหาสารคาม  043-777-840

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำากัด  มหาสารคาม  093-527-2277, 88

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด  สมุทรปราการ  02-784-5999 

บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จำากัด  ปทุมธานี  02-516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำากัด  ปทุมธานี  02-516-5050-7

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด  สมุทรปราการ  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)  สมุทรสาคร  034-441-555

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด  สมุทรสาคร  02-895-5240-5

บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำากัด  สมุทรปราการ  02-752-5100

บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จำากัด  สมุทรสงคราม  034-713-900-4

บริษัท สหพัฒนพันธ์ จำากัด  นครปฐม  034-254-035-8

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม  034-254-272

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)   

 อยุธยา  035-200-988-90

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)  ฉะเชิงเทรา  038-553-500

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

ภาคกลาง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด  ลพบุรี  036-785-334-7

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาอ่างทอง)  อ่างทอง  035-850-700-2

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด  สระบุรี  036-329-300-2

บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำากัด  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด  กาญจนบุรี  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)  ราชบุรี  032-316-900-2

ภาคเหนือ

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

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

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขากำาแพงเพชร)  กำาแพงเพชร  055-799-534-5

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาตาก)  ตาก  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  ลำาปาง  054-325-271-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาเถิน)  ลำาปาง  054-244-172-3

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาน่าน)  น่าน  054-711-833

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด  เชียงราย  053-774-995-6

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

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำากัด  ลำาพูน  053-552-226-8

ตัวแทนจำาหน่าย
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