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

 Do you know? :

รู้ไหมว่�ทั่วโลก...มีผู้แทนจำ�หน่�ยรถฮีโน่อยู่กี่ประเทศ ??
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Logistics Land 2015 Touch a Truck “Fin” Nomenon /

ง�นประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี สม�คมผู้ประกอบก�รรถเครน

 Eat & Travel : แบกเป้ คล�ยร้อน ตะลุยเมืองร้อยเก�ะ

 Hino Guru :  4 จุดบอดรถบรรทุก  

  Self Development : ทำ�อย่�งไรให้โดดเด่นในที่ทำ�ง�น

 Dealer Network

Editor’s Talk

	 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาพบกับข่าวสารที่มาพร้อมสาระดีๆ ที่คัดสรรมาเพื่อ 

ชาวฮีโน่โดยเฉพาะ ซึ่ง  จัดเต็มเนื้อหาอีกเช่นเคย โดยฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่าน 

เท่ียวไกล เพ่ือเดินทางไปทำาความรู้จักผู้บริหาร บริษัท	บ้านส้องแก๊ส	จำากัด	และ	ทรงพร	สุราษฎร ์

ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการบริหาร นอกจากนี้ 
 

ยังพาทุกท่านแบกเป้ 

คลายร้อน	ตะลุยเมืองร้อยเกาะ พร้อมอัพเดตข่าวสารที่น่าสนใจมากมาย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Do you know?

       ทราบกันหรือไม่คะว่า รอบโลกของเรามีผู้แทนจำาหน่ายรถฮีโน่ตั้งอยู่กี่ประเทศ ก่อนอื่นเรามาดูในโซนเอเชียกันก่อนค่ะ หากพิจารณา
ดูในแผนที่ถือได้ว่า    เอเชียเป็นโซนที่มีผู้แทนจำ�หน่�ยรถฮีโน่ตั้งอยู่ม�กที่สุด ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน  
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม 

  โซนเอเชียกล�ง มี 1 ประเทศ ได้แก่  ปากีสถาน  

  โซนยุโรป มี 2 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม และรัสเซีย 

            โซนอเมริก�เหนือ มี 2 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา และอเมริกา  

             โซนอเมริก�กล�งและแถบแคริบเบียน มี 3 ประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย เวเนซุเอลา และเม็กซิโก 

  โซนโอเชียเนีย มี 1 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 

 นับได้ว่าบริษัทฮีโน่ได้กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่การขายและบริการจำานวนทั้งสิ้น 15 ประเทศ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นานา
ประเทศทั่วโลก จากอดีตถึงปัจจุบันฮีโน่มีอายุรวมกว่า 69 ปี หากเปรียบเทียบอายุของบริษัทกับอายุของคน ถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เปี่ยม 
ไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้าเป็นสำาคัญ 
โดยเฉพาะในสิ้นปีนี้ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประโยชน์สำาหรับการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า
ข้ามแดนเป็นจำานวนมาก ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับ 4 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และ
มาเลเซีย  ประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งท้ังทางบก ทางน้ำา และทางอากาศ ท่ีเอ้ืออำานวยทำาให้สามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศอ่ืน 
ได้ไม่ยากนัก เช่น เวียดนาม จีน สิงคโปร์  เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยสามารถอาศัยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ 
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์อาเซียนในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกและไปยังตลาดโลกในอนาคต โดยรถบรรทุกฮีโน่
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนลูกค้าทุกท่านในระบบการจัดการโลจิสติกส์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้า
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
   เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ หากชาวฮีโน่ทุกท่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวตามประเทศต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่าลืม 

แวะชมผู้แทนจำาหน่ายรถฮีโน่ที่ตั้งอยู่บนทำาเลประเทศต่างๆ กันนะคะ

่อยกี่ประเทศ ??

รู้ไหมว่�ทั่วโลก...
      มผีู้แทนจำ�หน่�ยรถฮีโน ่
                    อยู่กี่ประเทศ ??
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Customer Interview

คุณอัคระ  ลักษณา
ผู้บริห�ร บริษัท บ้�นส้องแก๊ส จำ�กัด

“ม่ันใจเลือกฮีโน่เป็นส่วนหน่ึงในธุรกิจ

เพ่ือคว�มก้�วหน้� และประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเน่ือง”

ฮีโน่...สุดยอดเทคโนโลยี สมรรถนะและคว�มปลอดภัย

 ด้วยคว�มมั่นใจในสมรรถนะ คุณลักษณะของรถ และคว�มปลอดภัย นั่นทำ�ให้ คุณอัคระ  

ลักษณา ผู้บริห�ร บริษัท บ้�นส้องแก๊ส จำ�กัด มั่นใจเลือกฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ เพื่อคว�ม

ก้�วหน้�อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่อง 

 บริษัท	 บ้านส้องแก๊ส	 จำากัด ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับธุรกิจก๊าซหุงต้ม ตั้งอยู่เลขที่ 64/2 

หมู่ 8 ตำาบลเวียงสระ อำาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท 

บ้านส้องแก๊ส จำากัด ได้ประกอบธุรกิจจนประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

กระทั่งขยายสำานักงานอีก 2 สาขา ณ อำาเภอพุนพิน และอำาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พร้อมทีมงานคุณภาพที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงกว่า 100 ชีวิต
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ยังต้องประกอบไปด้วย คุณธรรมทำาดี	และไม่กลัวความล้มเหลว 

เพราะความล้มเหลวนั้นเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ ทุกอย่างย่อมเป็น

เหตุเป็นผล ซึ่งผู้ที่ประสบความสำาเร็จนั้น ย่อมเคยล้มเหลวมาแล้ว

ทั้งนั้น

 นอกจากนี้ ท่านผู้บริหารผู้มากความสามารถ ยังได้ทิ้งท้าย

ความประทับใจเกี่ยวกับฮีโน่อีกด้วย

 

 “สมรรถนะ และคว�มปลอดภัย คือ ปัจจัยหลักท่ีทำ�ให้บริษัทฯ 

เลือกใช้ฮีโน่ โดยเร�มีรถฮีโน่ จำ�นวน 31 คัน เป็นกระบะบรรทุก 

มีข้�งเสริมบรรทุกก๊�ซหุงต้ม เพร�ะเร�ให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง 

กับปัญห�ส่ิงแวดล้อม ระบบคว�มปลอดภัย และก�รจัดจำ�หน่�ย 

อย่�งมีระบบ เพื่อบรรลุสู่คว�มุ่งมั่นที่จะก้�วไปข้�งหน้�อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ รถบรรทุกฮีโน่เป็นรถท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�ร 

โดยรวมทั้งหมด”

 ด้วยความได้เปรียบด้านทำาเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่บริเวณย่านธุรกิจของ 

อำาเภอเวียงสระ ทำาให้บริษัทฯ ได้บรรจุก๊าซส่งภายในอำาเภอเวียงสระ 

และอำาเภอใกล้เคียง โดยได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน 

บรรจุก๊าซหุงต้มใส่ถังบรรจุก๊าซขนาดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัท 

ในเครือ ได้แก่ บริษัทอ่าวลึกแก๊ส จำากัด บริษัท พนมก๊าซปิโตรเลียม 

จำากัด และบริษัทกระบี่แก๊ส 2013 จำากัด

 

 สำาหรับเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ ท่านผู้บริหารได้เล่าว่าได้ใช ้

การบริหารงานตามแนวคิดทฤษฎีวงล้อเดมม่ิง	PDCA	ซ่ึงข้ันตอน 

ทั้ง	4	ประกอบด้วย	การวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อการปฏิบัติ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	จากน้ันจึงตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน	 วิธีการ 

ปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน	หากว่า

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการใหม่หรือ 

พยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยเคล็ดลับความสำาเร็จในการทำางาน 

“เร�ให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงกับปัญห�ส่ิงแวดล้อม

ระบบคว�มปลอดภัย และก�รจัดจำ�หน่�ยอย่�งมีระบบ 

เพ่ือบรรลุสู่คว�มุ่งม่ันท่ีจะก้�วไปข้�งหน้�

อย่�งมีประสิทธิภ�พ”
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Dealer Interview

  
ฉบับน้ี ขอพ�ช�วฮีโน่เดินท�งไปทำ�คว�มรู้จัก 

ทรงพร สุราษฎร์ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) ท่ีวันน้ีผู้บริห�รได้ม�ร่วม 

บอกเล่�กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดในก�รครองใจลูกค้�ม�ตลอด 

ระยะเวล�กว่� 20 ปี และยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ก�รบริก�รเพื่อเอ�ใจ

ลูกค้�อย่�งต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล  (ฮีโน่ 

สุราษฎร์ธานี) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย คุณทินกรและคุณศรีพิจิตร 

ศีลประชาวงศ์ โดยเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจจำาหน่ายอะไหล ่

รถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งนับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี 

ภายใต้ชื่อ “ร้านทรงประจักษ์” ก่อนจะก้าวสู่การเป็นตัวแทนจำาหน่าย 

รถบรรทุกฮีโน่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะความม่ันใจในคุณภาพ 

และความทนทานของผลิตภัณฑ์รถบรรทุกฮีโน่น่ันเอง

ฮีโน.่..ครองใจลูกค้�ม�กว่� 20 ปี

ผู้บริห�ร

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ทรงพรเจริญก�รเกษตรและจักรกล(ฮีโน่สุร�ษฎร์ธ�นี)

‘ใกล้ชิดถึงบ้�น บริก�รถึงที่ ฮีโน่สุร�ษฎร์ธ�นี ยินดีบริก�ร’
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 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล  (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) ต้ังอยู่เลขท่ี 

38/2-10 หมู่ที่ 2 ตำาบลวัดประดู่ ถนนสุราษฎร์-พุนพิน อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัจจุบันมีทายาทธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงการดำาเนินงาน โดย 

ทีมงานผู้บริหาร 3S คือ ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์ ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คุณญาณเวทย์ 

ศีลประชาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และบริการ คุณกัญญาวีร์ เดชานันท์ ผู้จัดการ 

ฝ่ายขาย ท่ีมาพร้อมกลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ ได้แก่ ‘Hi	SMART	SERVICE	(HSS)’ 

อันได้แก่ 

 Hi การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 

	 SMART การใช้ความรู้ ความสามารถควบคู่กับเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 

	 SERVICE การให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์

 ไม่เพียงแต่กลยุทธ์ ‘Hi	 SMART	 SERVICE	 (HSS)’	 เพราะผู้บริหารและทีมงาน 

ยังเน้นการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าเสมือนหนึ่งเพื่อนคู่คิด ประกอบกับการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรมขับขี่ประหยัดน้ำามันอย่างมืออาชีพ กิจกรรม

สานสัมพันธ์ลูกค้าฮีโน่ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมแรลลี่ 

สมทบทุนจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์  และสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนทางการศึกษา ส่งผล 

ให้ยอดขายรถเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี จึงได้มีการขยายสาขาในพื้นที่อำาเภอเวียงสระ ในนามบริษัท ทรงพรเจริญ 

(ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำากัด ตั้งอยู่เลขที่  89 หมู่ที่ 2 ตำาบลเขานิพันธ์ อำาเภอเวียงสระ จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เพื่อสนองนโยบายของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ในการดูแลพ้ืนท่ีฝั่งทะเลอันดามันและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีแผน 

การเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้

 จากความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้ารถบรรทุกฮีโน่ดังสโลแกน ‘ใกล้ชิดถึงบ้าน	

บริการถึงที่	ฮีโน่สุราษฎร์ธานี	ยินดีบริการ’ ทาง ทรงพร สุราษฎร์ มีความตั้งใจ จริงใจ 

และยึดถือความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจเป็นที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนความ

ไว้วางใจแก่ลูกค้าที่มีให้กันตลอดมา
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Event & Activities

  
ฉบับน้ี ขอเก็บตกภ�พบรรย�ก�ศง�น Hino United Party จ�กจังหวัดต่�งๆ โดยกิจกรรมในช่วงเช้�เป็นก�รทำ� 

CSR Activity ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดที่จัดง�น นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดกิจกรรม Clinic Football โดยคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 

และคุณศรราม เทพพิทักษ์ ที่จะม�สอนเทคนิคก�รเล่นฟุตบอลให้กับน้องๆ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬ� สำ�หรับช่วงกล�งวัน 

เป็นก�รแข่งขันช่�งเทคนิคก่อนปิดท้�ยง�นในช่วงค่ำ�ด้วยง�นเลี้ยงขอบคุณลูกค้� ก�รประก�ศผู้เข้�รอบก�รแข่งขัน และมอบ 

ร�งวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ รวมท้ังมินิคอนเสิร์ตจ�กศิลปินช่ือดัง ก�รมอบของร�งวัลโดยผู้บริห�รจ�กฮีโน่และตัวแทนจำ�หน่�ย เพ่ือมอบ 

คว�มสนุกสน�น คว�มสุข และรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมง�นทุกท่�น 

Hino United Party 2015Hino United Party 2015

ชัยรัชก�รเชียงใหม่ (30 มกร�คม)

ชัยรัชก�รชุมพร (7 กุมภ�พันธ์)
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ฮีโน่ชัยภูมิ  (14 กุมภ�พันธ์) 

อลีนกิจ เพชรบูรณ์ (17 กุมภ�พันธ์)
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Event & Activities

Touch a Truck “Fin” Nomenon
Logistics Land 2015 
Touch a Truck “Fin” Nomenon

 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ได้จัดงานประชุมสามัญประจำาปี ภายใต้ชื่องาน 
Logistics	Land	2015	Touch	a	Truck ในธีม “ Fin “  Nomenon ณ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ อำาเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยเป็นการประชุม ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าด้วยรถยนต์บรรทุก เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
การพัฒนาสูงสุด  ภายในงานมีบูธและกิจกรรมมากมาย  อาทิ บูธแสดงสินค้าด้านขนส่งและโลจิสติกส์ บูธการวิจัย  โครงการ
ต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เป็นต้น
 
 กิจกรรมในครั้งนี้ ฮีโน่ได้เข้าร่วมสนับสนุนและได้นำารถออกโชว์ในงานดังกล่าวจำานวน 4 คัน ได้แก่ XZU600R-4W,	
XZU720R,	FG8JPLG และ FM2PNMD โดยมีโปรโมชั่นราคาพิเศษ โปรโมชั่นซื้อรถบรรทุกฮีโน่แถมทองและลุ้นรับของรางวัล
มากมายจากฮีโน่
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 เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้ออกบูธโชว์รถในงานประชุมใหญ่สามัญประจำา
ปีของสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ณ โรงแรม โอเช่ียน มาริน่า ยอร์ช คลับ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงงานน้ีนับเป็นโอกาสอันด ี
ที่ผู้แทนองค์กรสมาคมต่างๆ และผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ รวมถึงประชาสัมพันธ์รถบรรทุกฮีโน่ เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การขาย โดยในงานนี้ทางฮีโน่ได้นำารถโชว์จำานวน 2 คัน  ได้แก่ HINO	 300	 XZU720R และ HINO500	 รุ่น	 FG8JPLG ร่วมกับ
ตัวแทนจำาหน่ายจาก สหกล ชลบุรี และ นิวแมน ชลบุรี ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำา ให้คำาปรึกษา 
เกี่ยวกับตัวรถ การเล่นเกมส์ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน โดยฮีโน่เป็นผู้สนับสนุนหลักและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน 
เป็นอย่างยิ่ง

สมาคมผู้ประกอบการรถเครน
ง�นประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 
สม�คมผู้ประกอบก�รรถเครน
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Eat & Travel

ขอบคุณข้อมูล  www.painaidii.com

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 
หอยใหญ่ ไข่แดง 
แหล่งธรรมะ

  สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาพบกันฉบับน้ี ขอบอกก่อนว่าอย่าลืมพก 

 ครีมกันแดด ชุดว่ายน้ำาสวยๆ และหมวกเก๋ๆ ให้พร้อม เพราะ 
 

 จะพาทุกท่านแบกเป้ไปคลายร้อน พร้อมตะลุยน้ำาใสในเมืองร้อยเกาะ ณ จังหวัด 

	 สุราษฎร์ธานี จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ หากพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลย 

    เก�ะสมุย

  สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งแรกท่ีใครมาต้องมาเยือน เพราะเกาะสมุยเป็นเกาะท่ี 

 ได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น ‘สวรรค์กลางอ่าวไทย’ เพราะโดดเด่น 

ด้วยชายหาดทอดยาวขาวบริสุทธิ์ น้ำาทะเลใส ปะการังสวย แถมยังเที่ยวได้ตลอดปี โดยเฉพาะ

ซัมเมอร์นี้ ห้ามพลาดเชียวนะคะ

    เก�ะพะงัน

 เอาใจนักท่องเที่ยวที่รักการปาร์ตี้เป็นชีวิตจิตใจด้วยการพาเยือนเกาะพะงัน เพราะที่นี่มี ‘Full 

Moon	Party’ ที่แสนจะขึ้นชื่อ โดยจะถูกจัดขึ้นทุกวันพระจันทร์เต็มดวง หรือหากใครไม่ได้หลงใหล

ในการปาร์ตี้มากนัก เกาะพะงันก็ยังมีชายหาดสวยทอดยาวพร้อมน้ำาทะเลสีครามให้นักท่องเที่ยว

ได้ชิลกับบรรยากาศงดงามภายในเกาะได้เช่นกัน

    เก�ะเต่�

 เกาะขนาดเล็กที่ทัศนียภาพไม่เล็กตามไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ทำาให้ในอดีตเป็น

สถานที่ที่เต่าจำานวนมากมาวางไข่ ทำาให้ถูกเรียกขานว่าเกาะเต่า โดยเกาะเต่าโดดเด่นเรื่องแหล่ง

ดำาน้ำาสวยงาม	 ซึ่งนักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลแวะมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย จุดดำาน้ำาที่ได้รับ

ความนิยม ได้แก่ เขาชุมพล สวนญี่ปุ่น หินขาว หินแดง เป็นต้น

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะ หลังจ�กท่ี  พ�เท่ียวแบบเรียกน้ำ�ย่อยไป 3 เก�ะ 

ร้อนน้ีอย่�ลืมห�เวล�ว่�งไปพักผ่อนท่�มกล�งทะเลใส รับรองได้เลยว่�เท่ียวไทยจะไม่มีผิดหวัง 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ

แบกเป้ คลายร้อน
ตะลุยเมืองร้อยเก�ะ
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4 จุดบอดรถบรรทุก

Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.thaiemsinfo.com

 Hino Guru ฉบับน้ี ขอเอ�ใจนักขับรถบรรทุกอีกเช่นเคย 

ด้วยส�ระอันเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยให้ช�วฮีโน่ใช้รถใช้ถนน

พร้อมดูแลรักษ�รถบรรทุกได้อย่�งม่ันใจ สำ�หรับคร�วน้ีขอพ� 

ช�วฮีโน่ไปทำ�คว�มรู้จักกับ 4 จุดบอดของรถบรรทุก 

เพ่ือเพ่ิมคว�มระมัดระวังและม่ันใจในก�รขับข่ีม�กย่ิงข้ึน

 จุดท่ี 1 : ด้�นหน้�ของรถบรรทุก
 จุดบอดอันน่าเหลือเช่ือ เพราะใครจะคิดว่าบริเวณด้านหน้ารถ 
จะกลายเป็นจุดบอดท่ีก่อให้เกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนน  
เพราะบริเวณด้านหน้ารถจะเกิดเงาดำาทำาให้ประสิทธิภาพในการ
มองเห็นของนักขับลดลง ดังน้ัน ผู้ขับข่ีควรเว้นระยะห่างจากรถคัน
ข้างหน้าประมาณ 3 - 4 ช่วงคันรถน่ันเอง

 จุดท่ี 2 : ด้�นขว�ของรถบรรทุก
 นับเป็นอีกหน่ึงตำาแหน่งท่ีเกิดเงาดำาทำาให้คนขับรถบรรทุก
อย่างเราอาจมองไม่เห็นรถคันอ่ืนท่ีว่ิงขนาบด้านข้าง เว้นเสียแต่ว่า
รถคันน้ันจะขับแซง ดังน้ัน ผู้ขับข่ีรถบรรทุกควรให้ความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะยามที่ต้องการเปลี่ยนเลน เพราะอาจทำาให้เบียดรถ 
คันด้านข้างได้

 

 จุดท่ี 3 : ด้�นซ้�ยของรถบรรทุก
 นับเป็นจุดท่ีอันตรายท่ีสุดเน่ืองจากเป็นจุดบอดท่ีนักขับ
สามารถมองเห็นเป็นมุมเล็กน้อยเท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นฝ่ังไกลคนขับ 
จังหวะเปล่ียนเลนจึงควรต้องระมัดระวังให้มากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้เกิด
อันตรายแก่รถท่ีขับมาด้านข้าง

 

 จุดท่ี 4 : ด้�นหลังของรถบรรทุก
 เป็นจุดบอดที่ผู้ขับขี่จะมองไม่เห็นอะไรเลย เนื่องจากห้อง 
โดยสารรถบรรทุกที่สูงหรืออาจบรรทุกสิ่งของจำานวนมาก ดังนั้น 
ความระมัดระวังต้องอยู่ท่ีรถคันหลังท่ีขับตามมา ถึงอย่างน้ันผู้ขับข่ี
รถบรรทุกก็ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะยาม 
ถอยรถ เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายต่อรถด้านหลัง

4 จุดบอดรถบรรทุก

1

2

3

4
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobdb.com

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน ฉบับน้ี Self Development ม�พร้อมกลเม็ดท่ีจะทำ�ให้คุณโดดเด่นในท่ีทำ�ง�น แถมยัง 

เข้�ต�กรรมก�รอย่�งเจ้�น�ย เพร�ะอย่�ลืมว่�ในชีวิตการทำางานคนที่จะมีโอกาสก้าวหน้า คือ คนที่สามารถแสดง

ศักยภาพและทำาตัวมีคุณค่าแก่องค์กร ห�กพร้อมแล้วเร�ลองไปดูกลเม็ดสุดเจ๋งกันได้เลย

ทำาอย่างไรให้ โดดเด่น ในที่ทำางานทำ�อย่�งไรให้ โดดเด่น ในที่ทำ�ง�น

1.	รู้จุดอ่อน – จุดแข็ง ของตัวเอง 
 คนเราจะโดดเด่นได้น้ันต้องเร่ิมต้นจากการรู้จักตัวเอง
เสียก่อน ลองพิจารณาจุดอ่อน – จุดแข็งของตัวเอง และ
เม่ือพบจุดอ่อนก็อย่าลืมพัฒนาให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน ในทาง
เดียวกันหากคุณมีจุดแข็งก็อย่าลืมใช้มันให้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าในด้านท่ีเช่ียวชาญน่ันเอง

2.	ประชาสัมพันธ์ตัวเอง
 การที่เจ้านายมองข้ามคุณไปนั้น อาจเป็นเพราะคุณ
ประชาสัมพันธ์ตัวเองน้อยเกินไป ดังน้ัน หาโอกาสอัพเดต
ความรับผิดชอบที่คุณกำาลังทำาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
ผู้เป็นนายรู้ว่าคุณเองไม่ได้อยู่เฉยเสียเม่ือไหร่

3.	เพ่ิมบทบาทด้วยไอเดียสุดเจ๋ง
 กลเม็ดน้ีจะแสดงออกมาได้ดีท่ีสุดเม่ืออยู่ในห้อง 
ประชุม พยายามอย่าน่ังเงียบเพราะจะทำาให้ทุกคนมองข้าม 
คุณไป ดังนั้น หากคุณมีไอเดียดีๆ ก็อย่าลืมแชร์เพื่อน 
ร่วมงานหรือเจ้านาย หรือหากเพื่อนร่วมงานต้องการ 
ความช่วยเหลือก็อย่าลืมย่ืนมือเข้าช่วย เพ่ือให้พวกเขาได้ 
รู้ว่าคุณเองก็ยังมีไฟอยู่ไม่น้อย 

4.	ช่วยองค์กรประหยัด
 ในยุคท่ีต้องรัดเข็มขัด ทุกองค์กรจำาเป็นจะต้องลดค่า
ใช้จ่าย ดังน้ัน คุณเองก็เป็นหน่ึงในการช่วยองค์กรรัดเข็มขัด
ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ อาทิ การประหยัดน้ำา ประหยัด
ไฟ การลดใช้กระดาษ ส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให้คุณเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีแก่คนในองค์กร เข้าตาเพ่ือนร่วมงาน แถมยังพิชิตใจ 
เจ้านายได้อย่างง่ายดาย
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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  02-895-5240-5

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

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 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  053-774-995-6

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 

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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