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Hino Emblem

 สัญลักษณ์มีความหมาย คือ สัญลักษณ์ทรงโค้งรูปตัว H แสดงออกในความเป็น Hino ที่ต้องการสื่อถึงการเคลื่อนไหวอย่างไม่ส้ินสุด 
และความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่อนาคต ภาพที่ปรากฏอีกมุมหนึ่ง สื่อถึงดวงอาทิตย์ที่กำาลังพ้นจากเส้นขอบฟ้า เป็นการเริ่ม
วันใหม่ ส่วนโค้งซ้ายและขวาที่เกือบจะเป็นรูปทรงรีนั้น แสดงถึงความต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมีเส้นตรงกลางเชื่อมโยงเพื่อนำาไปยัง
จุดหมายเดียวกัน ดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และสิ่งแวดล้อมปรากฏผ่านเส้นโค้งที่สมมาตรกันทั้งซ้ายและขวา เส้นโค้งรูปตัว H 
เปรียบเสมือนหัวลูกศร อันแสดงถึงพลังอันย่ิงใหญ่ท่ีพร้อมจะแผ่ขยายออกไปเคียงคู่กับเส้นทางการขนส่งอันเป็นหน่ึงในพันธะสัญญาของเรา 
นอกจากนี้ลูกศรที่แผ่ขยายออกไปนั้น ยังเป็นการยืนยันถึงข้อบัญญัติฮีโน่อันยาวนาน ในการเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อความ
ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทาง
 The Hino symbol id full of meaning. The curved H represents the company’s endless movement and readiness to move 
ahead and notch new successes. The half sun rising above the horizon signals the dawn of a new day. The curved lines to 
right and left that almost form an oval denote the desire for unity while the central cross bar directs attention to the seme 
destination. The symmetry of the curves conveys the balance between modern technolygy and the environtment. The curves 
can also be seen as arrow heads indicating the company’s powerful moves outwarding along multiple routes and also its 
commitment to producing trucks and buses that are safe wherever they serve.

คุณรู้ไหม...ว่าฮีโน่เปลี่ยนสัญลักษณ์ตั้งแต่ปีไหนกันนะ...

Endless movement & Readiness to move ahead

The Hino SymbolThe Hino Symbol

 ฮีโน่ได้เปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งในปีนั้นเราได้
เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ตระกูล “เสี่ยไฮเทค” และ “ซูเปอร์ไฮเทค” 
ท่ีได้มาตรฐานยูโร 1 และฉลองความเป็นผู้นำาด้านยอดขายอันดับหน่ึง 
3 ปีซ้อน ด้วยยอดขายรวมสะสม 150,000 คัน 
 จากสัญลักษณ์ปีกนกเปลี่ยนเป็น H มาร์ค จากวันนั้นถึงวันนี้
ก็เป็นเวลากว่า 19 ปี ที่เรายังคงใช้ตัว  ที่แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ 
ที่บริษัทฮีโน่ของเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและ

การให้บริการหลังการขายที่ดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความ 
พึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ
 1996 Hino logo was recreated New truck of ‘Sia Hi-Tech’ 
and ‘Super High-Tech’ models in compliance with Euro 1 
standards were introduce. Hino celebrated the top leader 
of sales volume for consecutive 3 years with accumulated 
sales of 150,000 vehicles.
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Hino Promotion

ผลที่ได้จ�กโปรแกรม Save Plus Maintainance

 ฟื้นฟูประสิทธิภ�พของเครื่องยนต์

 ลดอัตร�ก�รกินน้ำ�มันเชื้อเพลิง

 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รเผ�ไหม้ให้สมบูรณ์

 ลดควันดำ�และควันข�ว

 ลดก�รสั่นของเครื่องยนต์

ผลทดสอบอัตร�ก�รประหยัดเชื้อเพลิง

	 	อ้างอิงผลจากการทดสอบรถฮีโน่รุ่น	FM1AKLA/	เลขไมล์	121,294	กม./GCW=50.5	ตัน

ก่อน หลัง

ระยะทาง/ปี (โดยประมาณ) 100,000 กม.

อัตราการสิ้นเปลือง 2.30 กม./ลิตร 2.44 กม./ลิตร

สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง/ปี 43,478 ลิตร 40,984 ลิตร

ราคาน้ำามันดีเซล (17-3-56) 26.89 บาท/ลิตร

ค่าเชื้อเพลิง/ปี 1,169,123 บาท 1,102,060 บ�ท

โปรแกรม Save Plus Maintainance

  ร�ยก�ร 1 : ปรับตั้งว�ล์ว

  ร�ยก�ร 2 : ตรวจสอบฝ�หม้อน้ำ�

  ร�ยก�ร 3 : ทำ�คว�มสะอ�ดหม้อน้ำ�

  ร�ยก�ร 4 : ทำ�คว�มสะอ�ดอินเตอร์คูลเลอร์

  ร�ยก�ร 5 : เปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง

  ร�ยก�ร 6 : เปลี่ยนกรองน้ำ�มันเครื่อง

  ร�ยก�ร 7 : เปลี่ยนกรองน้ำ�มันเชื้อเพลิง

  ร�ยก�ร 8 : เปลี่ยนกรองอ�ก�ศ

  ร�ยก�ร 9 : ทำ�คว�มสะอ�ดระบบเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

วันนี้ -30 ก.ย.58

สนใจติดต่อโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ

ประหยัดน้ำามันมากขึ้น ต้นทุนลด...กำาไรเพิ่ม
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 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ฮีโน่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เอส อ�ร์ โยธ�กิจ ผู้ให้บริการถมดิน 

ระดับมืออาชีพ  ขอพาชาวฮีโน่ไปทำาความรู้จัก

ผู้บริหาร คุณณัฐวุฒิ แสงอรุณ ที่วันนี้จะมาบอกเล่าเทคนิค

การครองใจลูกค้า รวมถึงเกร็ดความรู้ และความประทับใจ 

ที่มีต่อฮีโน่ค่ะ

 

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส อาร์ โยธากิจ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 

โดยเริ่มต้นธุรกิจจำาหน่ายหิน ดิน ทราย และรับถมที่ ด้วยรถคันแรก 

นั่นคือ Hino FF 3HGLD กระทั่งปัจจุบันได้กลายเป็นผู้รับเหมา 

ที่มีความพร้อม ความชำานาญ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในการถมท่ีดิน เพ่ือสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น องค์กร สถาปัตยกรรม บริษัท เป็นต้น เรียกได้ว่า 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส อาร์ โยธากิจ ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านหิน ดิน ทราย สามารถให้คำาปรึกษา รวมถึงคำาแนะนำาด้านต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำาเนินงานระดับมืออาชีพ เพ่ือให้ 

ทุกโครงการสำาเร็จอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการ 

เลือกชนิดของดิน และการลงมือถมที่ ดูแลทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจ

ว่าลูกค้าจะได้รับการถมที่ดินในมาตรฐานที่ดีที่สุด

 

 นอกจากนี้ คุณณัฐวุฒิ ยังได้เล่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถมดิน

ว่าควรเลือกถมช่วงก่อนหน้าฝน เนื่องจากฝนที่ตกลงมาจะช่วยให้

ดินอัดแน่นขึ้น โดยปัจจุบันนิยมการถมยกระดับถนนกันมาก ดังนั้น 

ควรทำาให้ระดับดินใกล้เคียงกับพื้นที่รอบๆ เพื่อความปลอดภัยของ

โครงสร้างรั้วและการระบายน้ำา นอกจากนี้ การถมเพื่อทำาผิวถนน

คอนกรีตควรใช้ดินลูกรังที่สามารถบดอัดได้ดี เพราะเมื่อบดอัดแล้ว

จะแน่นแข็ง ซึ่งไม่เหมาะใช้ในการทำาสวน 

 

 สำาหรับปรัชญาการทำางาน ท่านผู้นำาคนเก่งได้กล่าวว่า ความขยัน 

อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้ทำาให้ ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

เอส อาร์ โยธากิจ มีความโดดเด่นและภูมิใจในทุกโครงการที่ทำาให้ 

ลูกค้าไว้ใจคุณภาพการบริการ รวมทั้งการเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน ่

ในการขนดิน หิน ทราย  ซ่ึงแน่นอนว่ารถฮีโน่เป็นรถท่ีมีความทนทาน 

ประหยัดน้ำามัน ขึ้นเขาดี ลุยหน้างานเยี่ยม และเมื่อถมเสร็จแล้ว 

ยังช่วยถอยทับให้ดินแน่นขึ้นอีกด้วย

 

 “ด้วยความชำานาญและประสบการณ์ยาวนานท่ีเก่ียวกับ

เรื่องหิน ดิน ทราย และการรับถมที่ บวกกับคุณภาพความ

ทนทานของฮีโน่ ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้เราม่ันใจว่าจะสามารถดูแล

พื้นที่ทุกรูปแบบ เพราะเราคือ ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส อาร์ 

โยธากิจ ที่ให้บริการระดับมืออาชีพ”

Customer Interview

ทนทาน ข้ึนเขาดี ลุยหน้างานเย่ียม ต้องฮีโน่

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เอส อาร์ โยธากิจห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เอส อ�ร์ โยธ�กิจ
คุณณัฐวุฒิ แสงอรุณ
ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
เอส อาร์ โยธากิจ
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Dealer Interview

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เอส อ�ร์ โยธ�กิจ “เดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 

 ฉบับน้ี พาชาวฮีโน่ไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร 

และทำาความรู้จัก ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ปัตต�นี คอมเมอร์เชียล  

ตัวแทนจำาหน่ายรถฮีโน่รายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์การขายและ

เปิดให้บริการมากว่า 40 ปี 

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล เปิดให้บริการคร้ังแรก 

ในปี พ.ศ. 2515 และได้มีการขยายกิจการ เพิ่มพื้นที่ให้บริการ 

กว้างขวางด้วยพื้นที่ 294 ตารางเมตร บนทำาเล เลขที่ 52 หมู่ 4 

ถนนเพชรเกษม ตำาบลดอนรัก อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ 

มีการเพิ่มสาขาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าอีก 2 สาขา ได้แก่ 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  สาขายะลา และ ห้างหุ้นส่วน 

จำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขาสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดย

มีหุ้นส่วน ได้แก่ คุณอมร  ชคทิศ คุณอมรรัตนฬ์  ชคทิศอมรณีอ์ 

คุณณัฐวุฒิ ชคทิศ คุณโสภณ ชคทิศ  คุณอัมพร ชคทิศ รวมถึง 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบทั้ง 3S คือ คุณอับดุลรอเซะ ดอเลาะ 

หัวหน้าฝ่ายขาย คุณวิรัตน์ เพ่งพัตรา หัวหน้าฝ่ายบริการ และ 

คุณรอฮานี แวดราแม หัวหน้าฝ่ายอะไหล่

 แม้จะเป็นระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษท่ี ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานี 

คอมเมอร์เชียล ได้มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 

ผู้บริหารยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดย้ัง รวมถึงยัง 

เดินหน้าทำาการตลาดเชิงรุกอีกด้วย

 “ปีนี้เราได้มีแนวคิดในการรุกตลาดเพ่ือเข้าหาลูกค้ารายใหม่ 

รวมถึงยังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิมอย่างต่อเนื่อง 

โดยให้พนักงานขายออกไปเยี่ยมลูกค้า พบปะพูดคุย พร้อมแจก 

วารสารหรือของสมนาคุณจากฮีโน่ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและประเมิน 

ความพร้อมของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำาเป็นในการนำาเสนอขาย

อะไหล่และรถบรรทุกในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีนโยบายก่อสร้าง

ป้ายโฆษณากึ่งถาวรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตอกย้ำาและประชาสัมพันธ์

รถบรรทุกฮีโน่อีกด้วย”

 ไม่เพียงแต่การทำาการตลาดเชิงรุก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าภายใน 

ประเทศเท่าน้ัน เพราะท่านผู้บริหารยังเตรียมความพร้อม เพ่ือต้อนรับ 

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยได้เล่าว่า ภาคใต้ 

ตอนล่างมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียและมีที่ตั้งใกล้กับ

ทางเข้า - ออก เพื่อขนส่งสินค้าผ่านด่านต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้เอื้อ

ต่อการดำาเนินธุรกิจในอนาคตจึงได้เล็งเห็นศักยภาพหลังการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้วางแผนขยาย 2 สาขา ได้แก่ 

อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล เพื่อรองรับ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม กลุ่มลูกค้าใหม่ และรองรับการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเอง

 ด้านการทำากิจกรรมเพ่ือสังคม บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญโดยการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร่วมบริจาคส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย การจัดกิจกรรมวันเด็ก การร่วมสมทบทุนกับ

มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  เป็นต้น

 สุดท้าย ท่านผู้บริหารยังได้กล่าวถึงทิศทางการตลาด 

รถบรรทุกว่า ในปีน้ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉพาะ 

จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการ

คมนาคมขนส่ง การสร้างถนน การลงทุนจากรัฐวิสาหกิจที่

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนแนวโน้มธุรกิจรถบรรทุก 

ให้เติบโตมากกว่าปีท่ีผ่านมา สำาหรับภาคใต้น้ัน ราคายางและ 

พืชผลทางเกษตรท่ีตกต่ำายังคงเป็นข้อจำากัดต่อการฟื้นตัว 

ทำาให้ผู้ประกอบการในภาคใต้ชะลอการลงทุน โดยเฉพาะ 

ในธุรกิจรถบรรทุกท่ียังคงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยน้ี 

ด้วยนั่นเอง

ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
ปัตต�นีคอมเมอร์เชียล

คุณอมร ชคทิศ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

คุณอมรรัตนฬ์ ชคทิศอมรณีอ์ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

คุณณัฐวุฒิ ชคทิศ 
ผู้บริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล
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Event & Activities

Hino Motors Sales Thailand : Japan Trip 2015Hino Motors Sales Thailand : Japan Trip 2015

 นับเป็นอีกครั้งที่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้พาคณะดีลเลอร์ไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 

วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2558 ส่วนการเดินทางครั้งนี้ ฮีโน่จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลยค่ะ
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 เริ่มต้นวันแรกด้วยการรวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าและเหินฟ้าสู่แดนปลาดิบ ก่อนจะถึง
ประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพ และหลังจากเดินทางกันมาเหนื่อยๆ คณะดีลเลอร์ก็เดินทาง
ไปยังโรงแรม Imperial Hotel Tokyo ซึ่งเป็นที่พักสำาหรับคืนแรกนั่นเอง

 หลังจากพักเต็มอิ่มก็ถึงเวลาท่องเที่ยวในวันที่สอง เริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางโดยรถไฟ
ชินคันเซ็น สายโฮคุริคุ เพลิดเพลินไปกับความงดงามแห่งธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์
ทาเตยาม่า-คุโรเบะ ตามด้วยการนั่งกระเช้าลอดภูเขา สัมผัสหิมะบนเส้นทางที่สองข้างทาง
เต็มไปด้วยภูเขาหิมะสูงชัน ซึ่งถือว่าเป็นการปิดท้ายวันอย่างน่าประทับใจ

 ต่อกันวันท่ีสาม เร่ิมต้นช่วงเช้าด้วยการชมสวนเคนโระคุเอ็น จากน้ันชมปราสาทคานาซาว่า 
อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคานาซาว่า ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่ 21 
และเดินทางสู่วาคุระออนเซ็นที่เก่าแก่กว่า 1,200 ปี 

 สำาหรับวันที่สี่ ออกเดินทางสู่เมืองอิชิกาว่า ชมกระเบื้องเคลือบลงลายพื้นเมืองทันสมัยที่ 
Kutani Mangetsu ชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นที่จัดแสดงรถยนต์หลากหลาย 
รูปแบบ ก่อนเอาใจนักช้อปด้วยการเดินทางสู่อาเมโยโกะ สถานที่ที่รวบรวมร้านค้า 
กว่า 400 ร้าน เรียกได้ว่าเป็นวันที่ได้เที่ยวและช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

 ความสนุกยังมีต่อเนื่องในวันที่ห้า เพราะเป็นวันที่เหล่าดีลเลอร์ได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง
อิสระตามสถานที่สำาคัญ อาทิ สะพานสายรุ้ง พาเลตทาวน์ และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

 เข้าสู่วันสุดท้ายของการเดินทาง ก่อนเดินทางกลับเราได้พาทุกท่านเดินทางลอดอุโมงค์
ใต้ทะเล โตเกียว เบย์ อควาไลน์ แวะจุดชมวิว Tokyo Bay Oasis จากนั้นได้เดินทางสู่
ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

  
เช่ือว่า การเดินทางคร้ังน้ี ทุกท่านต่างได้รับความประทับใจกลับไป 

แบบเต็มๆ สำาหรับปีหน้าครอบครัวฮีโน่จะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนั้น อย่าลืม

ติดตามกันนะคะ

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6
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Event & Activities

 เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดกิจกรรมออกบูทงาน ‘HINO 300 Regional 
Mini Motor Show’ ณ บริเวณตลาดศรีนคร ตำาบลปากน้ำาโพ อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายรถบรรทุก HINO 300 ให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสรถบรรทุกฮีโน่ 300 Expert อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้รถบรรทุกก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีการโชว์รถจำานวน 5 คัน ที่มีทั้งรุ่นและขนาดให้เลือกใช้ตาม 
ความต้องการที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจการ โดยแต่ละรุ่นต่างมีจุดเด่นอันแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น ความประหยัด รองรับงานบรรทุก
ที่หลากหลาย และความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
 
 นอกจากนี้สำาหรับในช่วงบ่าย บริษัทฯ และตัวแทนจำาหน่ายไทยฮีโน่ นครสวรรค์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงและ
รถบรรทุกวิ่งรอบเมืองหรือตามชุมชนต่างๆ ส่วนในช่วงเย็นมีการออกบูทโชว์รถ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับตัวรถ พร้อมกิจกรรมสร้างความ
สนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการมอบของที่ระลึกมากมายให้กับลูกค้าที่ให ้
การสนับสนุนฮีโน่เป็นอย่างดีเสมอมา

แหลมฉบัง โลจิสติกส์แฟร์ 2015Hino 300 Regional Mini Motor Show
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 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ‘แหลมฉบัง โลจิสติกส์แฟร์ 
2015’ ท่ีถูกจัดข้ึน ณ พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำาเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเรือแหลมฉบัง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสมาคมผู้ประกอบการ 
ขนส่งแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมด้วยบริษัทรถยนต์  รถบรรทุก จากทั่วประเทศ  
พร้อมทั้งเป็นกลุ่มผู้สั่งซื้ออุปกรณ์  และสินค้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีเป็นจำานวนมาก  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการขนส่ง และ 
การเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC รวมทั้งเป็นการให้ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพได้รับรู้ว่า ระบบการขนส่งทั้งทางเรือและ
ทางบกของแหลมฉบังชลบุรี ได้พัฒนาก้าวไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘การเตรียมตัว
ก่อนเข้า AEC ของผู้ประกอบการขนส่ง’ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
 
 นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการโชว์รถของแต่ละค่ายรถบรรทุก โดยได้รับเกียรติจากท่านประธาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมเยี่ยมชม 
บูทต่างๆ และถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน โดยงานนี้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย นิวแมน ชลบุรี ตัวแทนจำาหน่าย สหกลชลบุรี และตัวแทนจำาหน่าย มิตรสยามชลบุรี ร่วมจัดแสดงรถจำานวน 3 คัน 
ได้แก่ HINO300 รุ่น XZU720R, HINO500 รุ่น FG8JPLG และ FM2PNLD ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที่จำานวนมาก

แหลมฉบัง โลจิสติกส์แฟร์ 2015แหลมฉบัง โลจิสติกส์แฟร์ 2015
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Event & Activities

 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ได้จัดให้มีการทำาบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อต้ังปีท่ี 53 ช่วงเช้า 
มีการไหว้ศาลพระภูมิและทำาบุญเล้ียงพระ โดยได้รับเกียรติจากคุณชิน นาคามูร่า 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเข้าร่วมพิธีกันอย่าง 
พร้อมเพรียง หลังพิธีสงฆ์ บริษัทได้จัดพิธีมอบของท่ีระลึกให้แก่พนักงานท่ีทำางาน 
ครบ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 ปี และมูลนิธิไทยฮีโน่จัดพิธีมอบทุน 
การศึกษาแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 

 ตลอดระยะเวลา 53 ปีที่ผ่านมา บริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พร้อมกับคุณภาพ 
การบริการท่ียอดเย่ียมแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจ ท้ังน้ี ฮีโน่ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีความก้าวหน้า 
ขึ้นไป เพื่อทำาให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
งานทำาบุญครบรอบ 53 ปี
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด
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ยินดีกับสุดยอดแชมป์ตัวแทนจ�กฮีโน่
เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน

Hino Champion

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงานสมุทรสงคราม 
ร่วมกับ เทศบาลตำาบลอัมพวา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และชมรมคนรักอัมพวา 
ได้จัดงาน “เมืองไทย – ตลาดน้ำาอัมพวา เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
ประชาชนทั่วไปออกกำาลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำาอัมพวา และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
ภายในจังหวัดสมุทรสงครามให้มากยิ่งขึ้น 
 สำาหรับกิจกรรมในคร้ังน้ี ผู้ท่ีเข้าเส้นชัยเป็นลำาดับท่ี 1 คือ คุณทาเคฮิโระ โนนะกะ จากฮีโน่ มอเตอร์ส 
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นตัวแทนจากบริษัทฮีโน่ โดยเม่ือวันท่ี 26 เมษายนท่ีผ่านมา 
คุณโนนะกะ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขัน “เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” เพื่อสนับสนุนให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัว ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถ ี
ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ และได้เข้าเส้นชัยเป็นลำาดับที่ 3 โดยคุณโนนะกะยังได้เผยเคล็ดลับในการ 
วิ่งมาราธอน คือ ต้องดื่มน้ำาให้เพียงพอ อย่าวิ่งเร็วเกินความสามารถของตนเอง และที่สำาคัญที่สุด 
คือ อย่าลืมพาคนรู้ใจไปวิ่งด้วยนั่นเอง

	 HINOth.のteamとして走り、そして、勝てたことはとても嬉しいで
す。私にとってタイの暑さの中でレースやトレーニングをするのはとて
も大変です。トレーニングする時間も少ないので、効率の良い方法を探
すのにも苦労しています。しかし、今後のレースでも、良い結果を沢山
出したいです。		   
 ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนของฮีโน่ในการเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนและชนะ 
การแข่งขัน สำาหรับผมแล้วอุณหภูมิความร้อนของประเทศไทยในช่วงการแข่งขัน และการฝึกฝน
ถือเป็นเรื่องลำาบากเพราะเวลาการฝึกซ้อมมีน้อยจึงทำาให้หาวิธีการดีๆ ที่ทำาให้เกิดผลเป็นเรื่องยาก 
แต่ก็อยากทำาให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดครับ
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10 วิธ ีรัดเข็มขัด ประหยัดเชื้อพลิง 

Hino Guru

 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน สำาหรับ Hino Guru ฉบับน้ี กลับมาพร้อมเกร็ดความรู้เพ่ือเอาใจนักขับรถบรรทุกเช่นเคย โดยคร้ังน้ี 

เราขอพาชาวฮีโน่ไปรัดเข็มขัด ประหยัดการใช้เช้ือเพลิง ด้วยเทคนิคสุดเจ๋งท่ีทำาตามได้ง่ายๆ เรียกว่าอินเทรนด์สุดๆ ในช่วงท่ีน้ำามัน 

กำาลังข้ึนราคาเลยทีเดียวค่ะ

 
 เทคนิคพ้ืนฐานท่ีช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างดีเย่ียม 
นั่นคือ หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
สำาคัญมากคือการเติมลมยางให้พอเหมาะ ไม่อ่อนหรือแข็ง
จนเกินไป รวมถึงการปรับตำาแหน่งล้อให้อยู่ในแนวตรงขนาน
กับพื้นถนน 

 
 รักษาตัวถังรถให้ลู่ลมตามหลักพลศาสตร์ เพราะเช่ือกันว่า 
การติดตั้งฝาครอบในส่วนท้ายรถบรรทุกจะช่วยลดแรง 
ต้านลม เน่ืองจากอากาศจะไหลผ่านตัวรถได้ง่าย ดังน้ัน จึงไม่ควร 
นำาสินค้ามาวางไว้ที่ชั้นหลังคารถ เนื่องจากจะเกิดแรงต้านจน
ทำาให้ใช้เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น 

 
 รักษาความเร็วบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำาให้
ง่ายต่อการออกตัวและการเบรก

 
 เลือกใช้เชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ โดยสามารถ
อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือเลือกซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพ เพื่อรักษา
ให้เครื่องยนต์สะอาดอยู่เสมอ

 
 หากพบการจราจรที่ติดขัดเกินกว่า 10 นาที แนะนำาให้
ดับเครื่องยนต์ หรือแวะพักเครื่องยนต์หากเดินทางระยะยาว

 
 วางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อเลือกเส้นทางที่
เหมาะสม หลีกเลี่ยงพื้นที่จราจรติดขัด 

 
 ทราบหรือไม่ว่าการเปิดแอร์จะทำาให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เป็นอย่างมาก ดังนั้น หากไม่อยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด 
ควรเปิดกระจกรับอากาศภายนอก หรือเวลาจอดรถในที่ร้อน 
อย่าลืมลดกระจกลงเล็กน้อย เพราะจะช่วยให้อากาศภายใน
รถไม่ร้อนจนเกินไป

 
 วางแผนการเดินทางให้สามารถทำาธุระทุกอย่างได้ครบ
ในครั้งเดียว

 
 บรรทุกสัมภาระเท่าที่จำาเป็น เพราะจะช่วยให้รถน้ำาหนัก
เบาขึ้น ส่งผลต่อการลดใช้เชื้อเพลิงอีกด้วย

 
 แนะนำาให้ใช้ระบบคาร์พูล (Car Pool) หรือการรวมกลุ่ม
คนจำานวนหนึ่ง เพื่อเดินทางไปยังสถานที่เดียวกัน และสำาหรับ
ชาวฮีโน่แล้วหากต้องบรรทุกสิ่งของไปยังท่ีเดียวกันก็อย่าลืม
บริหารจัดการ เพื่อให้สำาเร็จในการเดินทางครั้งเดียวนั่นเองค่ะ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

วิธีที่ 4

วิธีที่ 5

วิธีที่ 6

วิธีที่ 7

วิธีที่ 8

วิธีที่ 9

วิธีท่ี 10
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Eat & Travel

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำาตก นกเขาดี    

  ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

เสน่ห์วัฒนธรรมชาวใต้...

                      ปัตตานี

 ข้าวยำา

 ลูกหยี

 หอยแครง

 โรตีกรอบ

 ชาชัก

ขอขอบคุณข้อมูล  thai.tourismthailand.org

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ทุกท่�น กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคอลัมน์เอาใจคน 

ชอบเที่ยว ซึ่งฉบับนี้เราจะพาทุกท่านเที่ยวไกลถึงจังหวัดปัตตานี จังหวัดที่เต็มไปด้วย

เสน่ห์ของวัฒนธรรมชาวใต้ รวมถึงหาดทรายขาวสะอาดอันเป็นเอกลักษณ์ประจำา

แดนใต้นั่นเอง 

 ศาลหลักเมือง
 ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิอันเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวปัตตานีและนักท่องเท่ียว 
ดังนั้น ใครที่มาเยือนปัตตานีเป็นต้องแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งนอกจาก
ศาลหลักเมืองจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกครองและ
พัฒนาบ้านเมืองอีกด้วย

 มัสยิดกรือเซะ
 ตั้งอยู่ที่บ้านกรือเซะ ทำาเลห่างจากตัวเมืองประมาณ  7 กิโลเมตร ถือเป็นมัสยิดเก่าแก่
อายุกว่า 200 ปี ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบเสากลม ลักษณะแบบเสาโกธิคของยุโรป 
นับเป็นสถานท่ีเก่าแก่ท่ีนักท่องเที่ยวแวะมาซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ียังคงความ
งดงามกระทั่งปัจจุบัน

 หาดแฆแฆ
 เมื่อมาเยือนแดนใต้แล้วจะไม่แวะชมความงดงามของชายหาดเมืองใต้ก็คงจะรู้สึก
เหมือนมาไม่ถึง ดังนั้น ชาวฮีโน่อย่าลืมแวะชิลที่หาดแฆแฆ ชายหาดซึ่งมีความสวยงาม
และน่าเที่ยวที่สุดแห่งหน่ึงของปัตตานีที่ไม่เพียงมีดีแค่ชายหาดสวยและน้ำาทะเลใสเท่าน้ัน 
เพราะชายหาดแห่งนี้ยังมีโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาจำานวนมากท่ีเกิดข้ึนเอง 
ตามธรรมชาติ จนมีลักษณะคล้ายสวนหินอันงดงาม
 หลังจากแวะเที่ยวจนหนำาใจแล้ว อย่าลืมแวะช้อปของฝากกลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็น 

ลูกหยีหรือหอยแครงสดอันขึ้นชื่อ ให้สมกับที่ได้มาเยือนปัตตานีตามคำาขวัญของ

จังหวัดนะคะ 

 หาดแฆแฆ
 ศาลหลักเมือง

 มัสยิดกรือเซะ
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.everydaymethailand.com

5 กลิ่นหอมสำ�หรับคนทำ�ง�น5 กลิ่นหอมสำ�หรับคนทำ�ง�น

 หลังจากที่หลายท่านต้องสละแรงกายแรงใจเพื่อการทำางานมาตลอดทั้งเดือน Self Development ฉบับนี้จึงขอพาชาวฮีโน ่

ไปผ่อนคลายกับ 5 กลิ่นหอม ที่ไม่เพียงช่วยปรับสมดุลทั้งร่�งก�ยและจิตใจ แต่ยังช่วยให้คุณมีพลังเดินหน้�เพื่อสร้�งสรรค์ 

ผลง�นอีกด้วย

   กลิ่นกุหล�บ

   หากคุณต้องการผ่อนคลายความเครียด อย่าลืมนึกถึงกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยทำาให้อารมณ์ของคุณผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วย 
   ให้มีสมาธิกับงานมากขึ้น

   กลิ่นส้ม

   ถือเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่สามารถปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมทำาให้จิตใจสงบ มีพลังในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ 
   มาเติมแต่งผลงานชิ้นโบว์แดง

   กลิ่นดอกมะลิ

   กลิ่นหอมอันแสนอ่อนโยนของมะลินอกจากจะช่วยขจัดอารมณ์ตึงเครียดแล้ว ยังสามารถผ่อนคลายอาการกล้ามเนื้อตึง 
   ที่เกิดขึ้นระหว่างทำางานได้อีกด้วย
   
   กลิ่นมะน�ว

   กลิ่นเปรี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์จะช่วยคืนความกระปรี้กระเปร่าสู่ร่างกาย พร้อมทั้งทำาให้สมองปลอดโปร่ง แต่สามารถกระตุ้น 
   พลังแห่งการทำางานและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม

   กลิ่นค�โมม�ยล์

   ปิดท้ายวันทำางานด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆ จากคาโมมายล์ที่มีสรรพคุณช่วยทำาให้จิตใจสงบ คลายกังวล หลับสนิทตลอดคืน  
   กระทั่งตื่นมารับวันทำางานวันใหม่ได้อย่างสดใส
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสย�ม กิ่งแก้ว  สมุทรปราการ  02-784-5999  

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

นิวแมน รังสิต  ปทุมธานี  02-516-5050-7

ชัยรัชก�ร กรุงเทพ  สมุทรปราการ  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  สมุทรสาคร  034-441-555

ซุ่นหลี มห�ชัย  สมุทรสาคร  02-895-5240-5

ซุ่นหลี เทพ�รักษ์  สมุทรปราการ  02-752-5100

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

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธย�  อยุธยา  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธย�  อยุธยา  035-257-005-006

ภ�คเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค ์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำ�แพงเพชร  กำาแพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ตาก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชก�ร เชียงใหม ่  เชียงใหม่  053-248-464

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

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

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่�น  น่าน  054-711-833

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

เชียงแสง พะเย�  พะเยา  054-484-282-3

เชียงแสง ลำ�พูน  ลำาพูน  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  ฉะเชิงเทรา  038-553-500

มิตรสย�ม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ภ�คกล�ง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชก�ร เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

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

ภ�คใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชก�ร ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุร�ษฎร ์  สุราษฎร์ธานี  077-200-755-9

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

ทักษิณยนตรก�ร ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  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 ่  สงขลา  074-364-078-80

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

ฮีโน่ ยะล�  ยะลา  073-241-534-5

ทักษิณยนตรก�ร ห�ดใหญ่  สงขลา  074-457-802-7

ตัวแทนจำ�หน่�ย

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคร�ช  นครราชสีมา  044-952-444

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

ช. ทวี อุดร  อุดรธานี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

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

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

ช. ทวี ก�ฬสินธุ ์  กาฬสินธุ์  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  อุบลราชธานี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

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

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคร�ช  นครราชสีมา  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

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

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