
ฉบับที่ 24  มกราคม-มีนาคม 2560

ทำ�บุญต้อนรับปีใหม่  อบรมก�รขับขี่เพื่อก�รประหยัดพลังง�น



Contents

03
04
06
07

08
10
12
13

14
15

คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

Editor’s Talk

 Event & Activities : ฮีโน่ จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมว�ร ถว�ยในหลวงรัชก�ลที่ 9/

เสียงจริงจ�กผู้ทดลองขับ Hino 300 INNOVATOR : บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน) /   

 President Talk : คุยกับท่�นประธ�น มร. ชิน น�ค�มูร่�

 Event & Activities : บริษัท เรือเร็วลมพระย� จำ�กัด มั่นใจ เลือกใช้บริก�ร

ฮีโน่สุร�ษฎร์ธ�นี รับมอบรถโดยส�รปรับอ�ก�ศ 5 คัน /ล็อตเต้ เรนท์-อะ-ค�ร์ (ไทยแลนด์)

เดินหน้�รุดธุรกิจ ว�งใจเลือกใช้รถฮีโน่ 30 คัน /ฮีโน่ ตอกย้ำ�คว�มแกร่ง ส่งมอบ

Hino 500 Victor /ฮีโน่ ผนึกกำ�ลังตัวแทนจำ�หน่�ย เตรียมคว�มพร้อมเดินหน้�ธุรกิจ 2560

  กิจกรรมฝึกอบรม “ก�รขับขี่รถบรรทุกเพื่อก�รประหยัดพลังง�น”

  Eat & Travel : JAPAN TRIP

 Hino Guru : ข้อควรรู้ในก�รติดตั้ง

คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอ�ก�ศกับรถ Hino RK

 Self Development : New Year’s Resolutions เป็นคนใหม่ที่ดีกว่�เดิม!

 Dealer Network

	 ทักทายฉบับแรกของปีด้วยคำาว่า	“สวัสดีปีใหม่”	กับศักราชใหม่	2560	ซึ่งปีนี้เชื่อว่า 

จะต้องเป็นปีที่ดีสำาหรับชาวฮีโน่ทุกท่านค่ะ

	 สำาหรับ	
 
ฉบับต้อนรับปี	2560	แน่นอนว่าทีมงานได้เตรียมข่าวสารกิจกรรม

น่าสนใจมาเพื่อผู้อ่านที่รัก	 เริ่มต้นกันที่การพาไปฟังเสียงจริงจากผู้ทดลองขับ	 Hino	 300 

Innovator	จากตัวแทน	บริษัท	ธนพิริยะ	(จำากัด)	มหาชน	รวมถึงข่าวสารการส่งมอบรถฮีโน่จาก

ลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้ฮีโน่ในการดำาเนินธุรกิจ	 และเนื่องในโอกาสเดินทางเข้าสู่ปีใหม่	 ฮีโน่ 

จึงได้จัดการประชุมเดินหน้ารุดธุรกิจปี	 2560	 ผนึกกำาลังกับตัวแทนจำาหน่ายในการก้าวต่อไป 

อย่างมั่นคงแข็งแรง	 นอกจากนี้	 ฉบับนี้ยังเตรียมความพิเศษ	 โดยการพาท่านผู้อ่านไปร่วม 

พูดคุยกับ	มร.	ชิน	นาคามูร่า	แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น	ติดตามได้ในฉบับค่ะ

	 สุดท้าย	หน่วยงานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายบริหารการขาย	ขออวยพรให้ครอบครัวฮีโน่มีความสุข 

ตลอดศักราชใหม่	กลับมาพบข่าวสาร	รวมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ในฉบับถัดไป		

พบกันใหม่ฉบับหน้� ขอบคุณค่ะ 

บรรณาธิการ



Event & Activities

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	5	มกราคมที่ผ่านมา	บริษัท	ฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
นำาโดย	มร.	ชิน	นาคามูร่า	กรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำาลังใจในการทำางาน
แก่พนักงานฮีโน่ทุกท่าน	รวมถึงการแถลงนโยบายของบริษัทฯ	และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจในปีท่ีฮีโน่ประเทศไทยจะมีอายุครบ	55	ปี 
ณ	สำานักงานใหญ่	บริษัท	ฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	และในวันที่	19	มกราคม	2560	เป็นการทำาบุญครบกำาหนดสตมวาร	
(100	วัน)	ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

ฮีโน่ ประเทศไทย 
จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมว�ร ถว�ยในหลวงรัชก�ลท่ี 9
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Event & Activities

เสียงจริงจากผู้ทดลองขับเสียงจริงจ�กผู้ทดลองขับ

บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน)บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน)

 อีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจของฮีโน่ที่ บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน) ได้มอบคว�ม 

ไว้ว�งใจเลือกรถบรรทุกฮีโน่ในก�รเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ พร้อมก�รันตีคุณภ�พจ�ก

ก�รทดลองขับจริงโดย คุณอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร 

คว�มเป็นม�ของบริษัท

	 ก่อตั้งธุรกิจเมื่อปี	 พ.ศ.	 2508	 เริ่มต้นจากการเป็นร้านของชำาแผงลอยในเทศบาลเชียงราย	
ภายใต้ชื่อ	 “โง้วทองชัย”	ซึ่งก่อต้ังโดยครอบครัวพุฒิพิริยะ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2534	ได้พัฒนา 
ให้เป็นมินิมาร์ตแบบทันสมัยภายใต้ชื่อ	 “พิริยะมินิมาร์ท”	 และในปี	 พ.ศ.	 2543	 ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนเป็น	 “ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 ธนพิริยะ”	 และใช้ชื่อสถานประกอบการเป็น	 “ธนพิริยะ”	 โดยมี
สำานักงานใหญ่ตั้งที่ตำาบลรอบเวียง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	

	 บริษัท	ธนพิริยะ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ไม่รวมอาหารสด	ภายใต้ชื่อ	“ธนพิริยะ”	โดยรายได้จากการขายมาจาก	2	ส่วน	คือ	รายได้จาก
การขายผ่านสาขา	 และรายได้จากการขายผ่านสำานักงานใหญ่	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีสาขารวม 
ทั้งสิ้น	11	สาขา	แบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต	10	สาขา	และศูนย์ค้าส่ง	1	สาขา	ซึ่งทุกสาขามีที่ตั้ง
ในจังหวัดเชียงราย	 รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างการมีสินค้าท่ี
หลากหลายและราคาย่อมเยาแบบโมเดิร์นเทรด	 แต่มีความสะดวกแบบร้านสะดวกซื้อ	 ซึ่ง 
ธนพิริยะมีความตั้งใจที่จะเป็นร้านค้าชุมชนเชื้อสายไทยที่จำาหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ	ให้บริการ

คุณอมร พุฒิพิริยะ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน)
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ท่ีอบอุ่น	 และรู้ใจผู้บริโภค	 อีกท้ังทำาเลร้านค้ายังง่ายต่อการสัญจร
ทำาให้ลูกค้าประหยัดเวลาและสะดวกสบายในการเดินทาง

	 สำาหรับการเลือกใช้รถฮีโน่ในการขนส่งสินค้าน้ัน	คุณอมร 
พุฒิพิริยะ	 ผู้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	
ได้ให้เหตุผลในการเลือกใช้รถฮีโน่ว่าเหมาะกับการใช้งาน	 อีกทั้งยัง
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ	ทำาให้มั่นใจในทุกครั้งที่เลือกใช้

	 “เลอืกย่ีห้อนีเ้พราะคำาบอกเล่าจากคนทีใ่ช้งานมาก่อน	ถามสบิคน 
เก้าคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	 คือ	 ฮีโน่	 น่ันทำาให้คันแรกท่ีเรา
เลือกใช้คือรถของฮีโน่	เป็นแบบสี่ล้อเล็ก	เพราะเหมาะกับการใช้งาน	
นัน่จงึเป็นจดุเริม่ต้นให้เราเลอืกใช้รถฮโีน่	 เคยมคีรัง้หนึง่ใช้รถย่ีห้ออืน่ 
เพราะอยากทดลองประสิทธิภาพ	 จากน้ันก็ได้เกิดอุบัติเหตุทำาให ้
เกือบเสียพนักงานไป	 พนักงานบอกว่ารถคันน้ันการเข้าโค้งทำาได้ 
ไม่ดี	นั่นจึงทำาให้ซ้อเลือกใช้รถฮีโน่มาโดยตลอด”

	 นอกจากสมรรถนะรถฮีโน่ท่ีสามารถชนะใจเจ้าของธุรกิจได้แล้ว	
บริการหลังการขายก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ทำาให้คุณอมร	เลือกใช้บริการ
ศูนย์ฮีโน่	โดยเฉพาะศูนย์บริการฮีโน่	บจก.เชียงแสง	(เชียงราย)

	 “ปัจจัยอีกอย่างหน่ึงท่ีช่วยส่งไม่ให้ซื้อย่ีห้ออื่นน่ันก็คือบริการ
หลงัการขาย	เพราะเราอยากให้เขาดูแลรถเราเหมอืนรถของเขา	ถ้าเรา 
มีปัญหาเรื่องรถ	 ให้มองว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจของลูกค้า	 และต้อง
เข้าใจว่างานต้องด่วนยังไง	ต้องดียังไง	ต้องมีคุณภาพยังไง	อันนี้คือ
ข้อดีของเชียงแสนที่ทำาให้ซ้อประทับใจมาโดยตลอด”

	 นอกจากน้ี	 การได้ทดลองขับ	 Hino	 300	 INNOVATOR	 ด้วย 
ตัวเอง	 ยังทำาให้คุณอมร	 ประทับใจในการขับเคลื่อนและสมรรถนะ
ของฮีโน่มากขึ้นอีกด้วย

	 “ซ้อมีโอกาสได้ข้ึนไปขับและด้วยความท่ีไม่คิดว่ารถบรรทุกจะ 
มีเกียร์ออโต้	 การได้ทดลองขับครั้งน้ีจึงทำาให้รู้สึกว่าง่ายขึ้น	 น้องที่
ลองขับก็รู้สึกว่าสามารถขับวิ่งในที่คับแคบได้อย่างสบาย	หมดกังวล
เรื่องเข้าซอย	 อีกอย่างมันคือการสร้างโอกาส	 เพราะเราก็ไม่จำาเป็น
จะต้องรอผู้ชาย	 เราสามารถทำาเองได้	 และมีโอกาสที่จะพัฒนา
แรงงานผู้หญิงได้อีกด้วย”

	 ทิ้งท้ายจากคุณอมร	 กับหัวใจของการทำาธุรกิจให้ประสบความ
สำาเร็จ

	 “อะไรที่เป็นปัญหำของลูกค้ำก็คือปัญหำของเรำ	เรำไม่เคย
ลังเลที่จะแก้ไข	อันนี้คือหัวใจของธุรกิจที่ท�ำให้เรำเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน”	

  ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างย่ิง	 ที่มั่นใจ
เลือกใช้รถฮีโน่ในการเติมเต็มธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงไปพร้อมกัน

ไม่คิดว่�จะมีรถเกียร์ออโต้

ทำ�ให้ก�รขับง่�ยขึ้น
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President Talk

คุยกับท่�นประธ�น

มร. ชิน นาคามูร่า

  ได้ยินมำว่ำปีน้ีเป็นปีท่ีก่อต้ังบริษัทในประเทศไทยครบ	55	ปี
	 บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	 1962	 ปีนี้ก็ครบ	 55	 ปีครับ	 มีกำาหนด 

การว่าจะจัดงานครบรอบ	 55	 ปี	 หรือรถรุ่นพิเศษด้วยนะครับ	 เรามี 
ประวัติศาสตร์ยาวนาน	 แต่น่าประหลาดใจท่ีว่าเร่ืองท่ีเราเป็นบริษัท 
ในเครือโตโยต้ากรุ๊ปยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก	 ผมจะดีใจมากถ้าตลาด 
รับรู้ว่าเราเป็นบริษัทในเครือที่รับผิดชอบรถสำาหรับการพาณิชย์	 (รถ
บัส-รถบรรทุก)	นะครับ	
	 นอกจากนี้เรายังดูแลซ่อมแซมรถโดยสารประจำาทางของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(BMTA)	ประมาณ	800	คัน	ท่ีให้บริการ 
อยู่ในปัจจุบันครับ	 ซ่ึงพนักงานท่ีดูแลเร่ืองรถโดยสารประจำาทางมีอยู่ 
กว่าครึ่งของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ	 500	 คน	 รถของเรา
แข็งแรงทนทาน	 ถ้าเห็นรถประจำาทางท่ีว่ิงอยู่ในเมืองก็จะเข้าใจนะครับ 
มีรถโดยสารของเราจำานวนมากท่ีแม้ว่าสภาพภายนอกจะเก่ามาก
แล้วแต่ก็ยังวิ่งได้ดีอยู่นะครับ	 ตั้งแต่ทำาสัญญามาก็	 40	 ปีแล้วครับ	
เพราะว่าไม่เพียงแค่เรื่องความทนทาน	 แต่เรายังดูแลเรื่องการซ่อม
บำารุงด้วย

  ดูเหมือนว่ำรัฐบำลไทยก�ำลังพิจำรณำเร่ืองกำรน�ำเข้ำ	EV	Bus
		ครับ	 รถบัสรุ่นเก่ามีชิ้นส่วนอะไหล่หลายตัวที่เลิกผลิตแล้ว	 ทุก

คร้ังต้องผลิตอะไหล่ท่ีจำาเป็นข้ึนมาเอง	 ทำาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมบำารุงสูงขึ้น	 คิดว่าคงมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนรถบัสใหม่ใน
อนาคตอันใกล้นี้แล้วครับ	ตอนนี้ธุรกิจรถ	EV	Bus	ของจีนแข็งแกร่ง
มาก	 แต่ว่าการนำาเข้ามานั้นจะต้องมีการติดตั้ง	 Charge	 Station	
สำาหรับชาร์จไฟฟ้าด้วย	ซึ่งเครื่องชาร์จ	1	เครื่องก็มีราคาแพง	ดังนั้น
ในช่วงแรกจึงต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล	 แต่ถ้าเป็นรถ	 Hybrid	 Bus	
ของฮีโน่เราจะสามารถใช้ทั้งน้ำามันดีเซลและไฟฟ้าร่วมกัน		สามารถ
เก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้	 ถึงแม้ว่าส่วนที่เป็นไฟฟ้าจะเสียก็ยังสามารถ
วิ่งได้	 จึงเหมาะจะเป็นรถสำาหรับการพาณิชย์มากกว่าจริงไหมครับ	
วันก่อนผมได้มีโอกาสเข้าพบพลเอกประยุทธ์	 นายกรัฐมนตรี	 และ
ได้มีโอกาสเล่าถึงความเยี่ยมยอดและข้อดีของรถ	Hybrid	 Bus	 ให้
ท่านฟังโดยตรง	หวังว่ารถบัสของเราจะได้วิ่งในกรุงเทพฯ	นะครับ

		คำดหวังว่ำกำรขนส่งจะเพิ่มขึ้นหลังจำกเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)

		ก็อย่างท่ีทราบกันว่า	การเปิด	AEC	ทำาให้อุตสาหกรรมการผลิต
เริ่มกระจายตัวออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางส่วน	 ซึ่งก็เริ่มมีการ
เคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับ	 โดยเฉพาะการเชื่อมต่อภาค 
ตะวันตกกับตะวันออกระหว่างไทยกับฮานอยหรือดานัง	 ก็ได้ยิน 
มาว่าการขนส่งเพิ่มขึ้น	ก็เลยคิดว่าจะลองสังเกตการณ์ดูครับ	เพราะ
การตรวจสอบว่ารถบรรทุกของฮีโน่เราวิ่งไปบนถนนแบบไหนก็ 
เป็นเรื่องสำาคัญ	 และเพื่อเป็นการเตรียมตัวรองรับความต้องการรถ
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	เราวางแผนไว้ว่าจะเพิ่มดีลเลอร์ในประเทศไทย
จากที่มีอยู่	91	แห่งในขณะนี้	ให้เป็น	100	แห่ง	ครับ

  มีกำรเพ่ิมฝ่ำยรถบรรทุกขนำดเล็ก	และเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ 
อย่ำงต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ

		ที่ญี่ปุ่นมีประโยคฮิต	“Ton	Ton	Ton	Ton	Hino	2	Ton”	(จาก 
โฆษณาทางโทรทัศน์)	 ทำาให้รถบรรทุกขนาดเล็กของเราที่นำาเข้ามา 
กว่า	10	ปี	สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึงเกือบ	30%	นอกจากน้ัน 
ในปี	 2015	 ก็ได้มีการเปิดตัวรถบรรทุกขนาดกลางรุ่นใหม่ท่ีเป็น	 Full 
Model	Change	หลังจากไม่มีการออกรุ่นใหม่มา	12	ปี	ในช่ือ	VICTOR 
และในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็มีการเปิดตัวรถรุ่น	 SPLENDOR	
นอกจากน้ี	เรายังร่วมกับบริษัท	YAZAKI	ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตเคร่ืองมือ 
ระดับโลกที่ญี่ปุ่นภาคภูมิใจ	 ในการพัฒนา	 GPS	 และ	 Digital 
tachograph	แบบ	2	in	1	ท่ีเป็นระบบการควบคุมการเดินรถ	ท่ีเรียกว่า 
iQsan	 (อิคคิวซัง)	 ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วนะครับ	 ระบบนี้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานที่จะติดในรถขนาดกลางและขนาดใหญ่	แต่ก็ยังสามารถ
นำาไปติดในรถส่วนบุคคลหรือรถของบริษัทอื่นได้ด้วยครับ	 หรือพูด 
อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมาตรฐานสากล	 การควบคุมการเดินรถมี 
ประโยชน์ในการลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ	 และช่วยประหยัด 
น้ำามันด้วยครับ
	 ในอีกด้านหน่ึง	บริษัทคู่แข่งของเราปีน้ีก็มีกำาหนดการจะเปิดตัว 
รถรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน	 จึงออกแคมเปญลดราคารถรุ่นปัจจุบัน	 ฮีโน่
ก็ต่อสู้อย่างยากลำาบากมากครับ	แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นไทยฮีโน่
เราก็ได้ตั้งปณิธานบริษัทว่า	“เป็นฮีโน่ที่ได้รับควำมรักจำกทุกคน”	
เรามีการพัฒนาบริการหลังการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอย่าง
ต่อเนื่อง	เช่น	การจัดโปรแกรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคนขับรถ	
การบำารุงรักษาตามระยะ	 หรือบริการฟื้นฟูเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ	
เป็นต้น	ซึ่งเราพยายามทำาให้ลูกค้าไว้วางใจเรามากยิ่งขึ้น

		ได้ยินว่ำมีควำมผูกพันกับประเทศไทยใช่ไหมครับ
		ที่จริงแล้วตอนที่	 ไทยฮีโน่	 เพิ่งก่อตั้งในประเทศไทยในช่วงแรก 

พ่อของผมเป็นประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่รุ่นที่	 3	 ตอนนั้น
ครอบครัวผมก็อาศัยในประเทศไทย	 และเข้าเรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่น	
หลายสิบปีหลังจากนั้นผมก็ได้มาทำางานท่ีน่ีอีกครั้งตอนที่เปลี่ยน
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรุ่นที่	 12	 จึงรู้สึกว่ามีความผูกพันกับ 
ประเทศไทยมาก	ปลายปีที่แล้ว	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	10 
เสด็จขึ้นครองราชย์	 ประเทศไทยก็กำาลังเข้าสู่แผ่นดินใหม่	 ปีนี้ฮีโน่
เราเองก็ครบ	55	ปี	ผมก็คิดว่าอยากจะพัฒนาธุรกิจของเราไปพร้อม	ๆ  
กับมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศครับ

ข้อมูล  แปลจาก บทสัมภาษณ์ในนิตยสาร WISE ฉบับที่ 538 วันที่ 11 มกราคม 2560 ประเทศญี่ปุ่น6



	 เม่ือวันท่ี	12	ตุลาคมท่ีผ่านมา	บริษัท	ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล	จำากัด	(ฮีโน่สุราษฎร์ธานี)	นำาโดย	คุณญาณเวทย์		ศีลประชาวงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ	 พร้อมคณะทีมงานและพนักงาน	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถโดยสาร 

ปรับอากาศ	38+1	ที่นั่ง	จำานวน	5	คัน	ซึ่งผลิตจากแชสซีรถบัสฮีโน่	RM1ESKU	380	แรงม้า	แก่	บริษัท	 เรือเร็วลมพระยา	จำากัด	ที่เชื่อมั่น 

ในสมรรถนะรถโดยสาร	รวมถึงชื่นชมการให้บริการของทีมงานฮีโน่สุราษฎร์ธานี	ทีมงานฮีโน่	ขอขอบพระคุณท่านลูกค้า	มอบความไว้วางใจ

และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกฮีโน่

บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำากัด ม่ันใจ เลือกใช้บริการ ฮีโน่สุราษฎร์ธานี
รับมอบรถโดยส�รปรับอ�ก�ศ 5 คัน

ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) 
เดินหน้�รุดธุรกิจ ว�งใจเลือกใช้รถฮีโน่ 30 คัน

	 เม่ือวันท่ี	1	ธันวาคมท่ีผ่านมา	ฮีโน่ร่วมส่งมอบรถบรรทุก	Hino	Victor 

รุ่น	FL8JT1A-SGT	จำานวน	13	คัน	แก่	บริษัท	ลินฟ้อกซ์	ทรานสปอร์ต	

(ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มั่นใจในสมรรถนะและ

การให้บริการระดับมาตรฐานของฮีโน่

	 เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	ฮีโน่ร่วมส่งมอบรถโดยสาร	

31	ที่นั่ง	 จำานวน	30	คัน	แก่	 บริษัท	 ล็อตเต้	 เรนท์-อะ-คาร์	 (ไทย

แลนด์)	 จำากัด	 ณ	 Lotte	 Car	 Park	 ซอยอ่อนนุช	 51	 สำาหรับให้

บริการด้วยมาตรฐานที่คุณวางใจ	 ซึ่งการส่งมอบรถในครั้งนี้	 นับ

เป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของฮีโน่ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำาเนินธุรกิจ

ฮีโน่ ตอกย้ำาความแกร่ง ส่งมอบ  
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ฮีโน่ ผนึกกำ�ลัง ตัวแทนจำ�หน่�ย
เตรียมคว�มพร้อมเดินหน้�ธุรกิจ 2560
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	 เมื่อวันที่	24	มกราคม	2560	ทางบริษัท	ฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	
ได้จัดงานประชุมจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่	 ประจำาปี	 2560	 โดยการประชุมนี้จัดเป็น 
ครั้งที่	 50	 ณ	 AVANI	 RIVERSIDE	 BANGKOK	 HOTEL	 ในช่วงเช้ามีการสัมมนา 
ECONOMICS	REVIEW	2017	มีแขกรับเชิญพิเศษ	อาทิ	คุณกนกศักดิ์	 โมกขมรรคกุล 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ผู้อำานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง	นครหลวง	ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด 
(มหาชน)	 คุณสัญญวิทย์	 เศรษฐโภคิน	 นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 
คุณมนตรี	 วงศ์ท่าเรือ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานบริหารสาขา	 บริษัท	 อาคเนย์
ประกันภัย	 (จำากัด)	มหาชน	คุณวสันต์	 เบนซ์ทองหล่อ	ประธานกลุ่มเบนซ์ทองหล่อ	 
สำาหรับการประชุมในปีน้ี	จะเป็นการช้ีแจงนโยบายต่าง	ๆ	เก่ียวกับการดำาเนินงาน	ระหว่าง 
บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	และท่านตัวแทนจำาหน่าย	ยังมีการมอบ 
รางวัลต่าง	ๆ	ซ่ึงแสดงถึงความสำาเร็จอันยอดเย่ียมของทุก	ๆ	ตัวแทนจำาหน่าย	บรรยากาศ 
เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานจากหนูนา	 -	 หนึ่งธิดา	 โสภณ	 ที่มามอบ 
ความสุขให้ถึงที่	
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กิจกรรมฝึกอบรม

“การขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน”

	 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับบริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม	“กำรขับขี่รถบรรทุกเพื่อกำรประหยัดพลังงำน”	ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกรวม	200	คน	ใน	2	ภูมิภาค	ได้แก่ 

ภาคเหนือ	 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 และภาคกลาง	 ศูนย์ฝึกอบรมทีโปร	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยกิจกรรมฝึกอบรม 

ดังกล่าว	อยู่ภายใต้โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง	(Logistics	and	Transport	Management	:	LTM)	ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน		กระทรวงพลังงาน

“การขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน”
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 เน่ืองจากพฤติกรรมการขับข่ีเป็นปัจจัยหลักของการใช้พลังงานในการขนส่ง								การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องด้านการขับข่ีอย่างประหยัด 

พลังงานแก่พนักงานขับรถจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญ	 แต่การที่ผู้ประกอบการจะส่งพนักงานเข้าอบรมนั้น	 อาจมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง	 ทาง

โครงการจึงได้วางแผนสนับสนุนการจัดอบรมขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น	 และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถ 

ส่งพนักงานขับรถบรรทุกเข้าร่วมอบรมได้ฟรี	 โดยมีเป้าหมายในการเชิญชวนพนักงานขับรถบรรทุกจากสถานประกอบการขนส่งเข้าร่วม

อบรมไม่น้อยกว่า	 200	คน	 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ	 โดยแบ่งเป็นทั้งหมด	10	 รุ่น	 (อบรมรุ่นละประมาณ	20	คน)	 เพื่อเป็นการ

พัฒนาบุคลากรภาคขนส่งให้มีความรู้และทักษะด้านการขับขี่รถบรรทุกอย่างประหยัด	พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำาคัญของการใช ้

พลังงานอย่างรู้คุณค่า	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	 การจัดอบรมขับขี ่

รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน	ภายใต้โครงการฯ	

	 ทางสถาบันพลังงานฯ	 ได้ออกแบบโปรแกรมการอบรม	2	 วันต่อรุ่น	 โดยเป็นการอบรมเชิงทฤษฎี	และเชิงปฏิบัติ	 ครอบคลุมเนื้อหา

การขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน	 และการขับขี่รถบรรทุกเพื่อ

ความปลอดภัยเบื้องต้น	 ซึ่งสถานประกอบการสามารถส่งพนักงานขับรถ

เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านอื่น	ๆ 	ดังนี้ 

	 1.	เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนสำาหรับการเดินทางเข้าร่วมอบรม

	 2.	ที่พัก	(โดยสถาบันพลังงานฯ	เป็นผู้จัดหาให้)

	 3.	อาหาร	(โดยสถาบันพลังงานฯ	เป็นผู้จัดหาให้)
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Eat & Travel

	 เรียกได้ว่าเป็นผู้โชคดีจริง	ๆ	สำาหรับ	 คุณแสนรัก	มำละศรี	ที่ได้รับรางวัล 
ท่องเทีย่วประเทศญ่ีปุน่	 2	 ทีน่ั่ง	 จากการจดังาน	 Sport	 Day	 ซึง่ทรปินีฮ้โีน่ได้นำา 
ผูโ้ชคดบีนิตรงสูแ่ดนอาทติย์อทัุย	ชมซากุระสสีวย	ตืน่ตาตืน่ใจกับเทศกาลประดบั
ไฟฤดหูนาว	 งานจดัแสดงไฟอนัย่ิงใหญ่ของญ่ีปุน่	 นมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคำา	
วัดอาซากุสะ	 เย่ียมชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงช้อปป้ิง
ย่านดงัต่าง	ๆ	ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลีย่นสขีองประเทศญ่ีปุน่โดยคุณแสนรกั 
ผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัลท่องเท่ียวครั้งน้ีได้เล่าถึงความประทับใจอกีด้วยว่า

	 “การไปเที่ยวครั้งนี้ประทับใจทุกอย่าง	 เพราะ
บ้านเมอืงสวย	 สะอาด	 วันทีไ่ปดภููเขาไฟฟูจโิชคดี
มากทีห่มิะตก	 ดใีจมากทีไ่ด้เหน็หมิะเป็นครัง้แรก	
ถ้ามโีอกาสก็อยากกลบัมาเทีย่วอกีครัง้”

	 นอกจากน้ีคุณแสนรัก	 ยังได้เล่าอีกด้วยว่า	
ตอนท่ีเขียนชื่อลงไปน้ันได้อธิฐานขอให้ได้ร่วมเดินทางไปเท่ียวญ่ีปุ่นในครั้งนี	้
และหลังจากท่ีทราบว่าตนเองเป็นผูโ้ชคดีก็รูสึ้กดีใจเป็นอย่างย่ิง

 
 ต้องขอแสดงควำมยินดีกับผู้โชคดี	 อย่ำลืมติดตำม

กิจกรรมดี	ๆ		กับฮีโน่ได้ในโอกำสต่อไป

 เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

 วัดอาซากุสะ

 ปราสาทโอซาก้า

 ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 วัดคิโยะมิซุ

ผู้โชคดีจากงาน Sport Day 

   เที่ยวญี่ปุ่นฟรีกับฮีโน่
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Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  บริษัท สหมณฑลโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

	 ก่อนอื่นเราควรรู้ว่าเครื่องยนต์	 J08EUD	 ที่ติดตั้งมากับแชสซีส์รุ่น	 RK8J	 น้ันมีขนาด	 251	 แรงม้า	 ท่ีเครื่องยนต์หมุน	 2,500 

รอบ/นาที	เป็นชนิดเครื่องยนต์อยู่ท้าย	เมื่อประกอบตัวถังแล้วมีความยาว	12	เมตร	และเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งมีความสามารถ 

ในการท�าความเย็นไม่น้อยกว่า	120,000	บีทียู/ช่ัวโมง	ดังน้ัน	คอมเพรสเซอร์ท่ีติดตั้งกับเคร่ืองยนต์เป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่	

การติดตั้งจึงต้องมีความส�าคัญ	เรามาดูว่าจะพิจารณาปัจจัยด้านเทคนิคอะไรบ้าง	?

  แรงม้าในการฉุดคอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองยนต์

	 	 เราพิจารณาจากภาพรวมท้ังหมด	 เริ่มต้นจากการคำานวณด้วยนำ้าหนักตัวรถท้ังหมดลบด้วยขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์	 (นิยมใช้
หน่วย	 KW)	 ต่อจากน้ันก็เอาแรงม้าท่ีสูญเสียในการขับคอมเพรสเซอร์และอัลเตอร์เนเตอร์มาหักลบออกอีกที	 ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้ควรจะรวม 
ค่าเผื่อที่เรียกว่า	safety	factor	เข้าไปด้วย

  ลักษณะการติดต้ัง

	 	 การตดิตัง้คอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น	2	ลกัษณะหลกั	ๆ	คอื	ตดิตัง้บนเครือ่งยนต์	(Engine	mounting)	และตดิตัง้บนแชสซส์ี	(Chassis 
mounting)	ทั้งสองแบบมีข้อจำากัดในการติดตั้งที่แตกต่างกันออกไป	เช่น	พื้นที่ในการติดตั้ง	ขนาดของอุปกรณ์	ตำาแหน่งการจับยึดเบ็คเก็ต	
ชนิดและการส่งกำาลังของสายพาน	รวมถึงความยากง่ายในการซ่อมบำารุง	เป็นต้น

  การกำาหนดอัตราทดและความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์

	 	 เมื่อต้องกำาหนดอัตราทดของคอมเพรสเซอร์	เราพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของรถ	เช่น	รถวิ่งระหว่างจังหวัด	ที่ใช้ความเร็วเฉลี่ย
ค่อนข้างสูง	 หรือรถว่ิงในเมืองท่ีมีการจราจรแออัด	 ใช้ความเร็วตำ่า	 ส่ิงสำาคัญคือคอมเพรสเซอร์จะต้องรักษาความเย็นในห้องโดยสารได ้
ดีเยี่ยม	มีความเร็วรอบที่เหมาะสม	จะต้องคำานึงถึงรูปแบบการขับขี่	(Driving	pattern)	ตามเหตุผลที่กล่าวมา

  อัลเตอร์เนเตอร์

	 	 ส่วนนี้เราคำานึงถึงกระแสไฟ	 (มีหน่วยเป็นแอมแปร์)	 ที่ต้องจ่ายให้กับระบบ
ปรับอากาศเป็นหลัก	 โดยเฉพาะช่วงที่เครื่องยนต์ทำางานรอบเดินเบา	 เนื่องจาก
กระแสที่อัลเตอร์เนเตอร์ทำาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วรอบ	 เราควรจะกำาหนด 
อัตราทดให้สอดคล้องกับอัตราสิ้นเปลืองกระแสท่ีระบบต้องการ	 เพ่ือหลีกเล่ียง
ปัญหาการชาร์จไฟไม่พอนั่นเอง

	 อันที่จริงแล้ว	องค์ประกอบอีกหลายข้อในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เท่าที่กล่าวมาข้างต้นเฉพาะส่วนของงานติดต้ัง

คอมเพรสเซอร์	ท่านผู้อ่านคงได้รับประโยชน์	ในโอกาสต่อไปอาจจะได้แบ่งปัน

ความรู้ในส่วนอื่นเพิ่มเติม	หวังว่าคงได้พบกันอีก

ข้อควรรู้ ในก�รติดตั้ง
คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอ�ก�ศกับรถ Hino RK
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.dooddot.com

 เริ่มต้นศักร�ชใหม่ทั้งที แน่นอนว่� Self Development ได้คัดสรรเรื่องร�วดี ๆ ม�ฝ�กช�วฮีโน่ที่รักอย่�งแน่นอน และสำ�หรับ

ฉบับต้นปีแบบนี้เร�จึงขอชวนผู้อ่�นทุกท่�นตั้งเป้�หม�ยใหม่สำ�หรับปี 2560 เพื่อพัฒน�และเนรมิตตัวเองให้เป็นคนใหม่ ซึ่งรับรอง

ว่�ต้องไฉไลกว่�เดิม!

อาหารมากประโยชน์  อาจไม่ต้องถึงขั้นทานคลีน	แต่ใช้วิธีเลือกทานอาหาร	เน้นที่มีประโยชน์	ลดของทอด	งดของมันกันดีกว่า

เป้าเหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม  ลองหาเป้าหมายใหม่ท่ีใหญ่ข้ึนอีกข้ันเพ่ือท้าทายตัวเอง	 แถมการต้ังเป้าหมายจะทำาให้คุณเป็นคน 
ใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายอีกด้วย

สร้างเพื่อนใหม่  ออกไปเปิดโลกกว้างเพื่อเจอผู้คนให้เยอะขึ้น	อย่าลืมว่าการได้พบปะคนเยอะ	ๆ	จะช่วยเปิดมุมมองและการเรียนรู้ใหม่
นั่นเอง

Chat อย่างเหมาะสม  แม้จะเป็นเรื่องยากในยุคโซเชียลแบบน้ี	 แต่อย่ามัวก้มเล่นโทรศัพท์มือถือจนลืมคนข้าง	 ๆ	 ใส่ใจคนตรงหน้า 
ให้มาก	วางโทรศัพท์มือถือลงบ้าง	ถือว่าเป็นการพักสายตาก็ได้นะ

คืนสู่เหย้า  ใครที่อยู่ห่างไกลคุณพ่อ-คุณแม่	หรือครอบครัว	พยายามหาเวลากลับไปเยี่ยมคนเหล่านั้นบ่อย	ๆ	เพราะนี่คือกำาลังใจที่ดีที่สุด
เชียวล่ะ

เติมแรงบันดาลใจ  อย่าปล่อยให้ชีวิตขาดรสชาติ	 อ่านหนังสือเพิ่มความรู้	 เช่น	บทสัมภาษณ์จากคนเก่งที่จะทำาให้คุณได้มุมมองที่ต่าง
ไปจากเดิม

เดินทางเสียหน่อย  เข้าใจเลยว่าบางคนติดบ้านแต่ควรหาเวลาออกไปท่องโลกกว้างบ้างจะดีกว่า	เพราะประสบการณ์บางอย่างซื้อด้วย
เงินไม่ได้หรอกนะ

บริหารการเงินให้ดี  บางคนอาจเป็นนักช้อปตัวยง	 ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด	 ถ้าคุณสามารถจัดการเงินในกระเป๋าเพื่อรองรับความจำาเป็นใน
อนาคตได้

ออกกำาลังกายให้ฟิต  ใครที่ตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะลดนำ้าหนักหรือดูแลสุขภาพกายมากขึ้น	ถ้าล้มเลิกไปเสียแล้ว	ปีใหม่นี้เรียก
พลังตัวเองขึ้นมาใหม่	หาเวลาออกกำาลังกายมากขึ้น	เพื่อจะได้อยู่กับคนที่เรารักต่อไปนาน	ๆ

ออกกำาลังใจให้มากขึ้น  กายพร้อมแล้ว	ต่อไปก็ถึงขั้นตอนดูแลใจบ้าง	หมั่นใช้ชีวิตให้มีความสุข	ไม่เครียด	เพื่อสุขภาพจิตที่ดีระยะยาว

Self Development ขอเป็นกำ�ลังใจแก่ช�วฮีโน่ทุกท่�น ปีใหม่นี้เร�ม�เป็นคนใหม่กันดีกว่�ค่ะ

New Year’s Resolutions เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม!New Year’s Resolutions เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม!
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5199  

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

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

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257005-006

ฮีโน่ นครนายก  นครน�ยก 037-311-615-6

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 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 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

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุรี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุรี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุรี  เพชรบุรี  032-425-925

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

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 หนองบัวลำาภ ู  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  045-475555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

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

ฮีโน่ ชัยภูม ิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

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

เมืองทอง สุรินทร ์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย ์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-933

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  043-370-488

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  075-420-602-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-260-880-2

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

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่  สงขล�  074-457-800-5

ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519

นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5272

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666

มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ ปราจีนบุรี 304  ปร�จีนบุรี  037-625-235

นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5
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