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Promotion

Editor’s Talk

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ

	 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกับ  ที่มาพร้อมสาระดีๆ 

เอาใจสาวกฮีโน่โดยเฉพาะ เริ่มต้นฉบับนี้ด้วยการพาเที่ยวไกลถึงจังหวัดเชียงราย แวะทักทาย 

ผู้บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำากัด (มหาชน) ก่อนติดตามข่าวสารการประกาศผล Thailand 

Kaizen Award การเปิดตัว HINO 500 VICTOR ที่ไปไกลถึงจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม ่

รวมถึง Hino Guru และ Self Development ที่มาพร้อมสาระน่ารู้เพื่อชาวฮีโน่อีกเช่นเคยค่ะ

 

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

    กลุ่มอะไหล่รณรงค์การขายราคาพิเศษ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2558
กลุ่มอะไหล่ที่เข้าร่วมรายการ

1.	กระจกมองข้าง 7.	ปะเก็นฝาสูบ-ยางฝาครอบวาล์ว

2.	ชุดซ่อมแอร์ดรายเออร์ 8.	ผ้าเบรก

3.	ถังน้ำามัน 9.	แผ่นคลัชต์

4.	ชุดน็อตล้อ 10.	สลักแหนบ

5.	น้ำายาหม้อน้ำา 11.	สายเกียร์

6.	บูชเพลาแหนบ-บูชเพลาโบกี้ 12.	กรองอากาศ

ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่องฮีโน่

“สะดวก ครบครัน ในกล่องเดียว”

สนใจโปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยฮีโน่ใกล้บ้�นท่�น



Hino Promotion

ลุ้นโชคทัวร์ โตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น

ลุ้นโชคแพ็คคู่ มาด้วยกัน ไปด้วยกัน
ตะลุยกินเที่ยวเมืองโตเกียว
จำานวน 5 รางวัล 
(รางวัลละ 3 ที่นั่ง ลูกค้า 2 ที่นั่ง ศูนย์บริการ 1 ที่นั่ง)

กติกา

1. ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายหรือซื้อน้ำามันเครื่องรับคูปองชิงโชค ดังนี้

 - นำารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง (Di Diesel หรือ Premium NGV) 1 คัน รับคูปอง 1 ใบ

 - นำารถมาเปลี่ยนน้ำามันเกียร์ และน้ำามันเฟืองท้าย (Gear Oil ทุกรุ่น) 1 คัน รับคูปอง 1 ใบ

 - ซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำามันเกียร์, น้ำามันเฟืองท้าย, Di Diesel หรือ Premium NGV 1 ลัง รับคูปอง 1 ใบ

 - ซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำามันเกียร์, น้ำามันเฟืองท้าย, Di Diesel หรือ Premium NGV 1 ถัง (200L) 

  รับคูปอง 5 ใบ

2. กรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตามรายละเอียดในคูปองชิงโชคให้ครบ

3. ส่งชิ้นส่วนที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ ศูนย์บริการ ได้ถึง 31 ตุลาคม 2558

 จับชิ้นส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2558

4. เดินทางช่วง ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ผู้ ได้รับรางวัลจะต้องนำาเอกสารมาเป็นหลักฐาน เพื่อรับรางวัลที่บริษัทภายใน 7 วัน หลังได้รับการติดต่อกลับไป

- ผู้ ได้รับรางวัลจะต้องชำาระค่าภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล

- รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
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Kaizen Award

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา Thailand Kaizen Award 2015 ได้มีการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา โดย บริษัท	ไทยฮีโน่	 (นครสวรรค์)	จำากัด	ทีม	Service	Center	เจ้าของผลงาน	‘ลดเวลาการจ่ายอะไหล่	
Quick	ให้ศูนย์บริการ’	ที่ส่งเข้าแข่งขันในกลุ่ม	Kaizen	for	Office	สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ	1	Gold	Award

 

Award 2015
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 Kaizen ถือได้ว่าเป็นตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารให้ประสบความสำาเร็จและยั่งยืน เป็นการมุ่งเน้นด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำาหรับผู้ที่มีผลงาน 
Kaizen ดีเด่น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen ภายใต้รางวัล Thailand Kaizen Award 
ทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่นำา Kaizen เข้าไปช่วยในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำางาน (Process Improvement) ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่
เครื่องจักรกล ช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติให้ประสบความสำาเร็จอีกด้วย
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Customer Interview

	 นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่	 	ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณธวัชชัย	พุฒิพิริยะ 

หนึ่งในตำาแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนพิริยะ จำากัด (มหาชน)	 ที่มาร่วม 

พูดคุยแนวคิดการบริหารงานให้ประสบความสำาเร็จ	พร้อมความม่ันใจในการเลือกใช้รถบรรทุก 

ฮีโน่ในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

 บริษัท	ธนพิริยะ	จำากัด	(มหาชน) ผู้ดำาเนินธุรกิจร้านค้าชุมชนที่มุ่งเน้นการผสมผสานที่ลงตัว
ระหว่างราคาที่คุ้มค่าแบบ Modern Trade และความสะดวกสบายแบบร้านสะดวกซื้อ โดยมีการ
จำาหน่ายสินค้าปลีก-ส่ง เป็นร้านค้าชุมชนเชื้อสายไทยที่บริการอบอุ่นรู้ใจผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด 
‘ราคาถูกจริง	ช้อปปิ้งถูกใจ	อยู่ใกล้บ้านคุณ’

 “บริษัทได้มีการนำาประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับความต้องการของลูกค้า
มาพัฒนารูปแบบร้านธนพิริยะ โดยมุ่งเน้นการบริการที่ดีและการวางผังร้านค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ลูกค้าสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งทำาเลที่ตั้งร้านค้ายังง่ายต่อการสัญจร นอกจากนี้ ยังมีการ 
ให้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในบริเวณกว้างขึ้น รวมทั้งรองรับ
ผู้ประกอบการที่อยู่ห่างไกล โดยมีบริการจัดส่งสินค้าต่างอำาเภอ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วย”

 สำาหรับการขนส่งหลากหลายสินค้าไปยังผู้ประกอบการต่างๆ ผู้บริหารได้เล่าให้ฟังว่า มั่นใจ 
ในบริการและคุณภาพของรถบรรทุกฮีโน่ที่มีตัวแทนจำาหน่ายพร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยัง 
มาพร้อมคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน นั่นจึงทำาให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

รถบรรทุกฮีโน่	ทนทาน แรงดี 

   ชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานกว่า

บริษัท ธนพิริยะ จำากัด (มหาชน)บริษัท ธนพิริยะ จำ�กัด (มห�ชน)
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 “ผมซื้อรถฮีโน่คันแรกเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ราคาตอนนั้นประมาณ 7 แสน ถ้านำาไปขายต่อ 
ถือว่าราคาสูง ปัจจุบันผมมีรถฮีโน่ 18 คัน โดยเหตุผลที่เลือกใช้รถฮีโน่ เพราะได้รับการบริการที่ด ี
จากตัวแทนจำาหน่ายที่ดูแลอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด ไม่ว่ารถจะมีปัญหาหรือต้องการสอบถาม 
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถก็สามารถตอบปัญหาและช่วยเหลือได้ทันที ในส่วนของผลิตภัณฑ์ถือว่ารถฮีโน ่
เป็นรถที่มีความทนทาน แรงดี มีจำานวนชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานกว่า”

	 นอกจากนี้	 ท่านผู้บริหารคนเก่งยังทิ้งท้ายแนวคิดในการสร้างความสำาเร็จของธุรกิจ 

อีกด้วยว่า	เน้นการเป็นผู้นำาที่ดีที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ตลอดเวลา	อย่างเช่นการนำาบริษัท

เข้าตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรจะได้รับสิ่งดีๆ	 เป็นอีกขั้นของ

การเติบโต	 นอกจากนี้	 ยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความสามัคคีในองค์กร	 เพื่อที่องค์กร

สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง

ได้รับการบริการที่ดีจากตัวแทนจำาหน่าย

ที่ดูแลอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด
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ขับรถผิดกฎ

Hino Guru

10 พฤติกรรมยอดฮิต 
ขับรถผิดกฎ

	 ในยุคที่จำานวนรถเล็ก	 –	 รถใหญ่ 

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	แน่นอนว่าย่อมมี 

นักขับท่ีทำาผิดกฎอยู่เสมอ	ลองไปดูกัน 

ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ชาวฮีโน่

มักพบมากบนท้องถนน

ขอขอบคุณข้อมูล  www.checkraka.com

1. ไม่เปิดไฟเลี้ยว
 พฤติกรรมนี้เกิดจากความชะล่าใจ เพราะคิดว่าเปลี่ยนเลน
แค่เลนเดียว หรือคิดว่ารถคันหลังยังตามมาอีกไกล ท้ังท่ีจริงแล้ว 
การกระทำาดังกล่าวก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆ ย่ิงกรณีรถคันหลัง 
ขับด้วยความเร็วสูง

2.  เปิดไฟฉุกเฉินเม่ือต้องการขับตรงผ่าน 4 แยก
 นับเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายมาก เพราะการเปิด
ไฟฉุกเฉินจะทำาให้รถฝั่งใดฝั่งหน่ึงเห็นไฟเลี้ยวแค่ด้านเดียว 
จนทำาให้เข้าใจผิดและเกิดอุบัติเหตุ ทางท่ีดีไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน 
แต่ค่อยๆ หาจังหวะปลอดภัย เพื่อขับตรงไปดีกว่าค่ะ

3.  เบียด – แทรก คอสะพาน
 ปัญหานี้พบมากยามรถติด เพราะคนขับไม่ต้องการต่อคิว 
จึงเบียดขึ้นมาบริเวณคอสะพาน ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร
แน่นขนัดมากกว่าเดิม

4.  จอดรถซ้ือของ
 เพราะความคิดว่าแวะจอดเพียงไม่นาน แต่แท้จริงแล้ว
หากคุณไม่ดูให้ดีว่าเป็นบริเวณที่จอดพักรถได้หรือไม่ อาจต้อง 
เสียค่าขนมไปอย่างน่าเสียดาย

5.  จอมปาด
 อันตรายมากหากเกิดในระยะประชิด เนื่องจากหากเบรก 
ไม่ทันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทางท่ีดีควรเปิดไฟเล้ียวให้สัญญาณ 
สักระยะ ก่อนค่อยๆ ขอทางผู้ใจดี แบบนี้ชัวร์กว่าค่ะ

6.  เปลี่ยนเลนบ่อย
 หลายคนอาจใช้พฤติกรรมน้ีในช่ัวโมงเร่งด่วน แต่รู้หรือไม่ว่า 
นี่คือตัวการทำาให้เกิดปัญหาบนท้องถนน เพราะเสี่ยงต่อการ
เฉี่ยวชนนั่นเอง

7.  ขับเร็วในที่แคบ
 การขับรถบนถนนขนาดเล็กควรให้ความระมัดระวัง 
อย่างมาก บางจุดอาจมีป้ายจำากัดความเร็วไว้ อย่าลืมสังเกต 
ให้ดี เพื่อไม่ให้โดนค่าปรับภายหลัง

8.  เปิดไฟทุกชนิด โดยไม่จำาเป็น
 ไฟแต่ละชนิดถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังน้ัน 
ไม่ควรเปิดไฟสูงหรือไฟตัดหมอกโดยไม่จำาเป็น เพราะอาจสร้าง
ความกวนใจรถที่ขับผ่านมาได้

9.  ขับย้อนศร
 อุบัติเหตุเกิดข้ึนมากเพราะความประมาทของผู้ขับย้อนศร 
ระวังให้ดียิ่งเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดจำานวนมาก จนทำาให้ ‘ใบสั่ง’ 
ตามไปที่บ้านเอาได้ง่ายๆ 

10.  ฝืน ‘ป้ายห้าม’
 ป้ายทุกชนิดบนท้องถนนถูกจัดทำาเพ่ือบอกและเตือน 
ผู้ขับขี่ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ ดังนั้น อย่ามองข้าม สังเกตให้ดี 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อที่ชาวฮีโน่และทุกท่านที่ใช้รถ 
ใช้ถนนจะได้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะ
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Eat & Travel

  ฉบับนี้	ขอพาชาวฮีโน่ออกเดินทางกันอีกครั้ง	โดยทริปนี้ขออาสา 
พาแอ่วเมืองเหนือ	 เยือนวัฒนธรรมล้านนาที่จังหวัดเชียงราย	 จังหวัดที่อยู่เหนือสุด 

แดนสยาม	ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ	กว่า	800	กิโลเมตรเลยทีเดียว	จังหวัดเชียงราย

เป็นจังหวัดที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย	 ส่วน	 	 จะพาไปเที่ยว

ที่ไหนบ้างนั้น	มาติดตามกันเลยค่ะ

 สำาหรับทริปนี้ ต้องเผื่อเวลาสำาหรับเดินทางหลายชั่วโมง ก่อนจะถึงจังหวัดที่อยู่เหนือสุด 
ในประเทศไทย เมื่อมาถึงเชียงรายแล้ว เริ่มต้นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยความเป็นสิริมงคล 
โดยการนมัสการ ‘พระธาตุดอยตุง’ ปูชนียสถานที่สำาคัญอันบรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย 
(กระดูกไหปลาร้า) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุ
ดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและประเทศใกล้เคียงเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกปี 

 ออกเดินทางกันต่อ โดยมีจุดนัดพบที่ ‘วัดร่องขุน’ ที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นับเป็นวัดชื่อดังที่ถูกประดับ ตกแต่ง ด้วยลวดลายการวาด ปั้น และ
กระจกอันงดงาม พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและห้องแสดงภาพวาด 
รับรองหากชาวฮีโน่ได้แวะมาซึมซับความงดงามในแห่งนี้ต้องได้รับความประทับใจไปอย่าง
แน่นอน

 ปิดท้ายยามค่ำาคืนของการเดินทางครั้งนี้ เติมเต็มความชิลด้วยการแวะ ‘ถนนคนเดิน
เชียงราย’ หรือ ‘กาดเจียงฮายรำาลึก’ ที่มีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมือง
เชียงราย รับรองว่าทริปนี้ชาวฮีโน่จะได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับ สินค้าแฮนด์เมด  
รวมถึงอาหารเหนือหน้าตาน่ารับประทาน ส่วนไฮไลต์ของถนนคนเดิน คือ การเต้นรำาวงของ
ชาวเชียงรายที่ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น เพราะคนเฒ่า คนแก่ ต่างก็มาสนุกสนานด้วยกัน 
เรียกได้ว่าเป็นการปิดท้ายทริปเมืองเหนือที่นอกจากจะได้ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านแล้ว 
ยังได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบไทยกันอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย 

แอ่วเมืองเหนือ 
เยือนวัฒนธรรมล้านนา

เหนือสุดในสยาม 
ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 
ล้ำาค่าพระธาตุดอยตุง

เชียงราย
 พระธาตุดอยตุง

 วัดร่องขุ่น

 ถนนคนเดิน

 อาหารเหนือรสเด็ด

 สินค้าพื้นเมือง
จากกาดเจียงฮายรำาลึก

 ตุ๊กตาชาวเขา
จากร้านโครงการหลวง

เปิ้น กึ้ด เติง 
หา ตั๋ว เน่อ
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ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่

Event & Activities

เปิดตัวรถบรรทุกใหม่ 

ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่

ขีดสุดนวัตกรรมพันธุ์แกร่งแห่งความภาคภูมิใจของรถบรรทุก HINO 500 VICTOR

ขอนแก่น
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 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดงานเปิดตัวรถบรรทุกใหม่ Hino 500 VICTOR ในกิจกรรม Regional	Launching	
HINO	500	VICTOR ณ ตลาดต้นตาล อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 - 6 กันยายน 2558 และห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 
 
 สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายรถบรรทุก สร้างความใกล้ชิด กระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า 
โดยงานน้ีทุกท่านต่างได้พบยนตรกรรมใหม่ของรถบรรทุก HINO 500 VICTOR ท่ีมีรูปลักษณ์ทันสมัย และตอบสนองการใช้งานการบรรทุก
ขนส่งที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
คืนกำาไรสู่สังคม โดยการนำาเทคโนโลยีใหม่ของการชมภาพยนตร์ 5 มิติ ในการสร้างสรรค์รถบรรทุกที่สามารถต่อตัวถังพิเศษ ทำาให้ทุกท่าน
ได้สัมผัสกับมิติใหม่แห่งการชมภาพยนตร์อย่างสมจริง นอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากพระเอก นางเอก คู่ขวัญช่อง 7 สี เรื่องสิงห์รถบรรทุก 
นำาโดย เพลง - กวิตา และ อ๊อฟ - ชนะพล ที่มามอบความสุข ความสนุกสนาน รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานและลูกค้าที่ให้การ
สนับสนุนฮีโน่เป็นอย่างดีเสมอมาอีกด้วย

เชียงใหม่
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Event & Activities

Thailand International TRUCK SHOW 2015
มหกรรมแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่	
รองรับการเติบโตเศรษฐกิจไทย	ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

Thailand International TRUCK SHOW 2015
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 Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015) หรือ งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2558 มหกรรมแสดง 
รถบรรทุกเพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่ที่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยงานนี้ได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ อาคาร 7- 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
 สำาหรับการจัดงาน TIT 2015 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งรถบรรทุกให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการผู้จัดงานประกอบด้วย 
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำากัด ผู้ชำานาญด้านการติดตั้งและการจัดงานแสดงจากประเทศญี่ปุ่น  บริษัท พาราบ๊อกซ์ จำากัด ซึ่งมีประสบการณ์ 
และความชำานาญด้านการจัดงานแสดงภายใต้แนวคิด ‘Buyers	Meet	Sellers,	Truck	Day’ ดังนั้น การจัดงาน	TIT	2015	จึงเป็นงาน
แบบ	 B	 to	 B	 เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาธุรกิจกันโดยตรง ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสามารถมองหารถบรรทุกที่ตรงตาม 
ความต้องการ ด้านผู้ผลิตก็สามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ซื้อได้โดยตรง โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นศักราชใหม่
ของวงการรถบรรทุก เพื่อการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และนับเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตที่จะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง เพื่อขยาย
ตลาดสินค้าและบริการ
 
 ภายในงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าร่วมแสดงรถรุ่นใหม่ HINO 500 VICTOR พร้อมร่วมบอกเล่า
ประสบการณ์การแข่งขัน โดยคุณโยชิมาสะ ซูงาวาระ และคุณเทรุฮิโตะ ซูงาวาระ ทีมแชมเปี้ยนแข่งประเภทรถบรรทุก การแข่งขัน Dakar 
Rally อันขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก และยังครองแชมป์การแข่งรุ่น Under 10-litre Class ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558 ที่ได้มีโอกาส
เดินทางมาเมืองไทยเพื่อสาธิตการขับจริง สร้างความสนุกสนานและความเร้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการแสดง
จากคุณฮิคารุ ทานิโมโตะ นักกีตาร์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
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Self development

10 นิสัย ‘Dislike’ ในที่ทำางาน10 นิสัย ‘Dislike’ ในที่ทำ�ง�น

 1. พูดไม่คิด

 พฤติกรรมนี้อาจเกิดจากนิสัยใจร้อนส่วนบุคคล แต่ควรระลึก 
ไว้เสมอว่าการระงับสติอารมณ์ให้ได้นั้นเป็นสิ่งสำาคัญ โดยเฉพาะ
กับการทำางานเป็นทีม ดังนั้น ก่อนพูดควรไตร่ตรองให้รอบคอบ

 2. ชอบนินทา

 ข้อน้ีรู้ดีว่าห้ามยาก แต่แนะนำาว่าอย่าเม้าท์มากจนเกินขอบเขต 
ไม่อย่างนั้นหากเรื่องถึงหูคนถูกนินทาเมื่อไหร่ รับรองว่าส่งผลต่อ
การทำางานอย่างแน่นอน

 3. ยืมเงิน

 แน่นอนว่าเมื่อถึงยามเดือดร้อนย่อมต้องการความช่วยเหลือ 
แต่เรื่องนี้เอาไว้ถึงคราวจำาเป็นจริงๆ ดีกว่าค่ะหรือไม่เวลาคืนเงิน 
ก็ควรตรงต่อเวลา เพื่อจะได้ทำางานด้วยกันอย่างสบายใจ

 4. ขี้ฟ้อง ชอบจับผิด 

 เชื่อว่าเพื่อนร่วมงานประเภทนี้มีในทุกองค์กร เห็นอะไรเป็น
ต้องฟ้อง ต้องจับผิด แต่รู้หรือไม่ว่าคนประเภทนี้มักถูก ‘ร้องยี้’ 
อยู่เสมอ ฉะนั้นหากมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ควรออกห่าง ไม่อย่างนั้น
คุณจะโดนจับผิดเอาได้ง่ายๆ

 5. ขาด ลา มาสาย 

 ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะต้องห้ามขาด ห้ามลา ห้ามมาสาย แต่ไม่ควร
บ่อยเกินไป เพราะอาจมีเพื่อนร่วมงานบางคนมองว่าถูกเอาเปรียบ 
เพราะฉะนั้นควรทำางานให้ตรงเวลา ส่วนเรื่องขาด เรื่องลา ก็ให้อยู่ 
       ในเกณฑ์ที่องค์กรกำาหนด

 6. เจ้าอารมณ์ ใครจะทนได้ 

 ใครที่แสดงอาการแบบนี้ออกมาบ่อยๆ คงโดนเพื่อนร่วมงาน
ไม่ปลื้มเอาเสียแล้ว เพราะคงไม่มีใครอยากประสานงานกับคน
ใจร้อน ขี้โมโห ดังนั้น ใจเย็นๆ เข้าไว้ เพื่อนร่วมงานจะได้ไม่หนีหน้า

 7. เพ้อปัญหาส่วนตัว

 ประเภทชอบระบายเรื่องอกหัก รักคุด ควรระวังไม่ให้มากหรือ
บ่อยจนเกินไป อย่าลืมว่าทุกคนต่างมีปัญหาชีวิตด้วยกันทั้งนั้น 
เพราะบางครั้งอาจทำาให้เพ่ือนร่วมงานเบื่อการพูดคุยกับคุณโดย
ไม่รู้ตัว

 8. เอางานนอกมาทำา

 ข้อน้ีไม่ใช่เพียงเพ่ือนร่วมงานท่ีอาจไม่ปล้ืม เพราะหากเจ้านาย 
คุณรู้ก็อาจส่งผลต่อหน้าที่การงานได้เชียวค่ะ

 9. อวดเก่งเวอร์

 คนมีความสามารถย่อมเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร แต่ไม่ใช่
ว่าต้องแสดงความเก่งกาจให้คนอื่นเห็นไปเสียทุกครั้ง ไม่อย่างนั้น
อาจโดนหมั่นไส้เอาได้ง่ายๆ 

10. แข็งกร้าว ไม่ยอมใคร

 การทำางานร่วมกันย่อมต้องการความประนีประนอม ดังนั้น 
ควรผ่อนปรนในบางกรณี รู้จักยอมในบางเรื่อง เพื่อรักษาความ
สัมพันธ์ระยะยาว

14



Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปราการ		02-784-5999		

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธานี		02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธานี		02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปราการ		02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ		02-272-2081

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

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรสาคร		034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรสาคร		034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปราการ		02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  สมุทรปราการ		02-703-1022-9

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคราม		034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม		034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม		034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธยา		035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธยา		035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์		056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย		055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำาแพงเพชร		055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ตาก		055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์		056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก		055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ ์  อุตรดิตถ์		055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่		053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำาปาง		054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำาปาง		054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่		054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่าน		054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงราย		053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเยา		054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำาพูน		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  ฉะเชิงเทรา		038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี		02-784-5999	

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

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี		036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่างทอง		035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี		036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี		035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  กาญจนบุรี		034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี		036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี		032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ราชบุรี		032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์		032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร		077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุราษฎร์ธานี		077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุราษฎร์ธานี		077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ 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 หาดใหญ ่  สงขลา		074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตตานี		073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะลา		073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขลา		074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครราชสีมา		044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครราชสีมา		044-328-888	

ช. ทวี อุดร  อุดรธานี		042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย		042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองคาย		042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำาภู		042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  กาฬสินธุ์		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  อุบลราชธานี		045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น		043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น		043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกดาหาร 042-639-362-4	

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ		044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครราชสีมา		044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์		044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์		044-690-197-9

ฮีโน่ มหาสารคาม  มหาสารคาม		043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มหาสารคาม		093-527-2277,	093-527-2288
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