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4 ความผูกพันที่ดีตลอดมา...
บริษัท ธารสุวรรณ จำากัด

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

 Customer Interview

คว�มผูกพันที่ดีตลอดม�... บริษัท ธ�รสุวรรณ จำ�กัด 
 Dealer Interview : บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำ�กัด

 Eat & Travel : สัมผัสธรรมช�ติเมืองนครสวรรค์ ‘ประตูสู่ภ�คเหนือ’

  Hino Guru : รู้จัก ‘เคร่ืองหม�ยจร�จร’ สำ�หรับรถบรรทุก

   Event & Activities

Bus & Truck 2014 / พิธีส่งมอบรถโดยส�รฮีโน่แก่ทีมฟุตบอล

Bangkok United Football Club (BUFC) / Hino United Party 

   Dealer Internal Activities

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) ส�ข�ชลบุรี /

มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด / บริษัท เชียงแสง (เชียงร�ย) จำ�กัด 

 Self Development : 5 ทักษะสุดฮิต พิชิตใจเจ้�น�ย 

 Dealer Network

	 สวัสดีค่ะ ครอบครัวชาวฮีโน่ท่ีรักทุกท่าน กลับมาทักทายกันอีกคร้ังกับฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2557 

ซึ่งแม้จะเป็นฉบับสุดท้ายของปี แต่  ก็ยังจัดเตรียมสาระดีๆ มาฝากชาวฮีโน ่

อีกเช่นเคย โดยฉบับนี้ ขอเดินหน้ามุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อไปพูดคุยกับผู้บริหาร บริษัท ไทยฮีโน่ 

(นครสวรรค์) จำากัด ก่อนจะต่อด้วยแนวคิดดีๆ ของผู้บริหาร บริษัท ธารสุวรรณ จำากัด ไม่เพียงเท่าน้ัน 

 
ยังคงจัดเต็มเนื้อหาด้วยข่าวสารน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Bus & Truck 2014, 

Hino United Party 2014 ข่าวพิธีส่งมอบรถโดยสารฮีโน่แก่ทีมฟุตบอล Bangkok United รวมถึง

บทความเอาใจคนทำางานในการพิชิตใจเจ้านายค่ะ

 สุดท้ายนี้ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อีกครั้งในฉบับถัดไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



 Dakar Rally 2015

 “ดาร์ก้าแรลลี่”	 จิตวิญญาณการแข่งขันระหว่างคน รถ และ

ทะเลทราย บนความสูงกว่า 4 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำาทะเลที่ถูกจัด

ขึ้นบนผืนทะเลทรายที่มีชื่อว่า “แอนดีสแห่งทวีปอเมริกาใต้”

 “ดาร์ก้าแรลลี่” คาราวานทะเลทรายที่ทั้งรถและคนต่างต้อง

พกความแข็งแกร่ง โดยรถที่ร่วมการแข่งขันต้องอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา เพื่อเตรียมรับมือกับอุณหภูมิภายในรถที่ร้อนถึง 

60 องศา เรียกได้ว่าแข่งกับความร้อนจัดของอุณหภูมิพื้นดิน

 ในปี 1991 นับเป็นครั้งแรกที่ฮีโน่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่

ดาร์ก้า โดยในปี 2014 ที่ผ่านมา “Hino Ranger” ทั้ง 2 คัน สามารถ

พิชิตพื้นที่ยากลำาบาก และได้ฝากรอยล้อแห่งเกียรติยศไว้บนพื้น

ทะเลทราย “Andes” ซึ่งมีเพียง 48% ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่

สามารถฟันฝ่าเส้นทางกว่า 9,000 กิโลเมตร และพิชิตเส้นชัยได้ นั่น

จึงทำาให้ “Hino Ranger” ได้รับฉายา “Little Monster” แห่ง “Da-

kar Rally” นอกจากนี้ ฮีโน่คันที่ 2 ยังได้รับชัยชนะในรุ่นที่ต่ำากว่า 

10 ลิตร เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นเกียรติยศของผู้ผลิตรถประเทศ

ญี่ปุ่น และช่วงเวลาสุดท้ายของการแข่งขัน ฮีโน่ได้รับชัยชนะทั้ง 2 

คัน โดยคันที่ 2 ชนะเลิศของรุ่น และคันที่ 1 ได้อันดับที่ 2 นับเป็น

ความยินดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 

 การแข่งขันในปี 2015 จะเริ่มต้นในวันที่ 4- 17 มกราคม บนดิน

แดนอเมริกาใต้  ณ ประเทศอาร์เจนตินา โบลิเวีย และชิลี  โดยฮีโน่ได้

ส่งรถ HINO 500 จำานวน 2 คัน ผู้เข้าแข่งจำานวน 18 คน และเจ้าหน้าที่

อีกจำานวนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี คุณโยชิมาสะ  

ซูงาวาระ วัย 73 ปี เป็นผู้ขับและผู้นำาทีม ซึ่งเขาเป็นที่รู้จักดีในนาม 

“คนเหล็กแห่งดาร์ก้า” โดยมีผู้นำาทาง คือ คุณโยโกะ วาคาบายาชิ 

และช่างเทคนิคจำานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทน

จำาหน่ายช่างทั่วประเทศ เป้าหมายในครั้งนี้ คือ การเป็นแชมป์ครั้ง

ที่ 6 ในรุ่นที่ต่ำากว่า 10 ลิตร และเป็นผู้นำาสูงสุดอันดับ 1 ของกลุ่ม

ประเภทรถบรรทุก 

 การแข่งขันแรลล่ีระดับโลกในคร้ังน้ี	 ฮีโน่ต้องการร่วม

แชร์ความต่ืนเต้นเร้าใจให้กับแฟนกีฬาเคร่ืองยนต์ท่ัวโลก	 รวม

ถึงสร้างช่ือเสียงแก่แบรนด์ฮีโน่ให้โลกได้รู้ว่าเราสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกท่ีมีคุณภาพสูงสุด	 ตามหลัก	 QDR	 คือ	

คุณภาพดี	 แข็งแรงทนทาน	 และไว้ใจได้	 ซ่ึงผลงานและความ

สำาเร็จท่ีผ่านมาเป็นส่ิงการันตีว่าบริษัทฮีโน่จะยังคงมุ่งม่ันพัฒนา

สินค้าท่ีมีคุณภาพสูงสุดและการให้บริการหลังการขายท่ีดีต่อไป

อย่างไม่หยุดย้ัง	เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ

ฮีโน ่พร้อมสูู่ ่

Dakar Rally 2015

คุณโยชิมาสะ	ซูงาวาระ	ผู้นำาและผู้ขับคันท่ี	1

 “ความตั้งใจของผม นั่นก็คือ พวก

เราภายใต้ร่มเงาของฮีโน่จะรวมเป็นหนึ่ง

เดียวกันเพ่ือที่จะท้าทายในการแข่งขันครั้ง

นี้ ” 

คุณโยโกะ	วาคาบายาชิ	ผู้นำาทางรถคันท่ี	1

 “ฉันจะทำาหน้าท่ีให้ดีที่สุดเพ่ือผู้ ขับ

และจะพัฒนาช่วงเวลาในการทำางาน แม้

จะเป็นแค่เสี้ยวนาทีก็ตาม”

ตัวแทนช่างเทคนิค	 4	 ท่าน	 ท่ีได้รับการคัด

เลือกจากตัวแทนจำาหน่ายท่ัวประเทศ

 “ พวกเรา 4 คน จะทำางานร่วมกันและ

ทำาให้ดีที่สุด ”
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 บริษัท ธ�รสุวรรณ จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ภ�ยใต้ก�รดูแลของผู้บริห�รคนเก่ง 

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธ� กรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มบริษัท ธ�รสุวรรณ จำ�กัด ปัจจุบันกลุ่มธ�รกรุ๊ป 

ได้ขย�ยกลุ่มกิจก�รออกเป็น ทีไลน์ ทร�นสปอร์ต และ บริษัท ธ�รธน�คม จำ�กัด โดยเริ่มต้น

ดำ�เนินธุรกิจขนส่งน้ำ�ต�ล ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้กับ NYK ก�รอัดก๊�ซธรรมช�ติ (NGV) 

ให้รถขนส่งก๊�ซธรรมช�ติของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ในน�มบริษัท ส�กล เอนเนอยี จำ�กัด 

นอกจ�กนี้ ยังริเริ่มเปิดธุรกิจใหม่ด้�นพลังง�นท�งเลือกอย่�งเต็มตัว นั่นคือ ก�รทำ�เหมือง

ถ่�นหินและก�รขนส่ง ในน�มบริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำ�กัด โดยได้จับมือกับ บริษัท อิต�เลียนไทย 

เข้�ไปบุกเบิกง�นถ่�นหินในประเทศพม่� รวมทั้งก�รจัดก�รขยะในนิคมอุตส�หกรรมอมตะนคร

และก�รทำ�ไบโอแมส เป็นต้น

 

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในด้านการขนส่ง และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด  

ปัจจุบัน บริษัท ธารสุวรรณ จำากัด จึงเตรียมพร้อมรถขนส่งสำาหรับให้บริการ โดยแบ่งเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ 

รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 18 ล้อ รถบรรทุกพื้นเรียบ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ และรถบรรทุก

ปูนซีเมนต์ผง โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของความปลอดภัยและความตรงต่อเวลามากที่สุด 

จึงเตรียมมาตรการรองรับ โดยรถทุกคันจะต้องตรวจสภาพก่อนรับงานและพนักงานต้องได้รับการตรวจวัด 

แอลกอฮอล์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และติดตั้ง GPS เพื่อตรวจสอบสถานะของรถในปัจจุบัน และ 

ด้วยความใส่ใจในคุณภาพรถ ผู้บริหารคนเก่งจึงไว้วางใจให้ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ 

ซึ่งปัจจุบันได้ใช้รถฮีโน่รวมแล้วกว่า 500 คัน

คว�มผูกพันที่ดีตลอดม�...

บริษัท ธ�รสุวรรณ จำ�กัด

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา (ที่ส�มจ�กขว�)

กรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มบริษัท ธ�รสุวรรณ จำ�กัด

Customer Interview

บริษัท ธารสวรรณ จำากัด
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“ด้วยประวัติที่ย�วน�นและคุณภ�พที่ดี 

คือปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ผมเลือกใช้ฮีโน่”
 “ผมคิดว่าผมกับฮีโน่คงมีดวงสมพงษ์กัน เพราะเรามีความผูกพันที่ดีตลอดมา ด้วยการบริการที่ดี 

ประวัติที่ยาวนานและคุณภาพที่ดี คือปัจจัยหลักที่ทำาให้ผมเลือกใช้ฮีโน่ ซึ่งผมว่า ตัว ‘H’ มันก็หมายถึง

การที่มีคำาว่า ‘เฮง’ แปะไว้หน้ารถ ธุรกิจจะได้โชคดีและร่ำารวย” 

 นอกจากนี้	ผู้บริหารผู้มีความสามารถท่านนี้ยังได้ทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับความสำาเร็จในการ 

ทำางาน	นั่นคือ	คุณธรรม	คิดดี	ทำาดี	และเผื่อแผ่ให้กับสังคม	นั่นเอง

	 “ธุรกิจของผมถือว่าประสบความสำาเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง	 เราจึงกลับไปมองด้านการ 

ช่วยเหลือสังคม	 โดยทุกปีเรามีการแจกทานประจำาปีที่จังหวัดนครสวรรค์	 การส่งพระภิกษุ

จำานวน	 30	 รูป	 ไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย	 โดยจุดประสงค์ก็เพื่อจรรโลงสังคมให้ดียิ่งขึ้น	

ผมเชื่อว่าความมีคุณธรรม	 ศีลธรรม	 และการได้รับโอกาสที่ดี	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เราประสบ

ความสำาเร็จและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัทธารสุวรรณ”
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Dealer Interview

 
 ฉบับน้ี ขอพ�ทุกท่�นเดินท�งไปทำ�คว�มรู้จักตัวแทนจำ�หน่�ยในจังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแทนระดับมืออ�ชีพที่ม�พร้อมกลยุทธ์ดีๆ รวมถึงแผนส่งเสริมก�รข�ยเพื่อครองใจกลุ่มลูกค้�ช�ว

ฮีโน่ค่ะ

 บริษัท	ไทยฮีโน่	 (นครสวรรค์)	จำากัด ตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนพหลโยธิน อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยเริ่มก่อตั้งช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2525 เปรียบเสมือนเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 หนึ่งในบริษัทชั้นนำาทางการค้าและการพาณิชย์ คือ 
กลุ่มโตโยต้า ทูโช่ คอร์ปอเรช่ัน ได้เข้ามาถือหุ้นจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จำานวน 86% 
หลังจากนั้นบริษัท โตโยต้า ทูโช่ คอร์ปอเรชั่น ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นที่เหลือ 14% จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด เป็นผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด 100% แบ่งออกเป็น บริษัท โตโยต้า ทูโช่ (ประเทศไทย) 
จำากัด 51% และบริษัท โตโยต้า ทูโช่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 49% กระทั่งปัจจุบันมี คุณนาโอกิ	ทาเคอูจิ 
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท และผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ได้แก่ คุณยูจิ	 นาคากาว่า 
คุณโตโยกิ	คูโนะ	และคุณโนบูฮิโคะ	โอทาเกะ สำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์	และอีก	2	สาขา 
อยู่ท่ีจังหวัดอยุธยาและจังหวัดชัยนาท

 นอกจากนี้ บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้ง 3S 
ได้แก่ คุณศักดิ์สิริ	 วัฒนากูล ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการสาขาอยุธยา คุณสมนึก	ดาราเพ็ญ ส่วนงานขาย
จังหวัดนครสวรรค์ คุณประสพ	อัครพินท์	ส่วนงานขายจังหวัดอยุธยา คุณรัฐวุฒิ	วานิชรัตน์ ส่วนงานขาย
จังหวัดชัยนาท คุณวรศักดิ์	 ไม้จีน ส่วนงานบริการหลังการขายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท และ
คุณชิเกคาสุ	โมริโอกะ	(รองผู้จัดการสาขา) ส่วนงานบริการหลังการขายจังหวัดอยุธยา

 บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำากัด ไม่เพียงแต่เดินหน้าเสนอสินค้าและการบริการเท่านั้น เพราะผู้บริหาร
ยังเล็งเห็นความสำาคัญของกลยุทธ์การตลาด ไม่ว่าจะเป็น การจัดแคมเปญเพื่อเอาใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
การจัดอบรมคนขับรถ การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวต่างประเทศ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม TTTC อีกด้วย 

 ไม่เพียงแต่การเดินหน้าทำาการตลาดภายในประเทศ เพราะท่านผู้บริหารยังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดนจากลูกค้า 
และบริษัทในกลุ่ม TTTC Group นั่นเอง

	 สุดท้าย	ผู้บริหารยังทิ้งท้ายถึงเป้าหมายในการทำางาน	นั่นคือ	การตั้งเป้าที่จะเป็นตัวแทนจำาหน่าย
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยในทุกด้าน	เพื่อเน้นตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำาคัญ

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำ�กัดบริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำ�กัด

คุณโนบูฮิโคะ  โอทาเกะ
กรรมก�รผู้จัดก�ร

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำ�กัด

เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยการศึกษาข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจข้ามพรมแดน
จากลูกค้าและบริษัทในกลุ่ม TTTC Group
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Eat & Travel

 กลับม�พบกับ  ฉบับส่งท้�ยปี ซึ่งฉบับนี้เราขอพาชาวฮีโน่เดินทางไกลสู่ 
‘จังหวัดนครสวรรค์’ หรือ ‘ประตูสู่ภาคเหนือ’	จังหวัดที่มัดใจนักท่องเที่ยวด้วยหลากหลาย 
สถานที่สำาคัญทางธรรมชาติ หากชาวฮีโน่พร้อมแล้วรีบเก็บกระเป๋าและออกเดินทางกันเลยค่ะ 

ปากน้ำาโพ 
 เดินทางไกลถึงนครสวรรค์ท้ังทีจะไม่กล่าวถึงปากน้ำาโพก็ไม่ได้ เพราะท่ีน่ีถือเป็นเมืองต้นแม่น้ำา 
เจ้าพระยา แม่น้ำาสายสำาคัญของประเทศ ใครได้มาเยือนแล้วอย่าลืมนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน 
ริมฝั่งแม่น้ำา และแวะนมัสการหลวงพ่อโตที่วัดปากน้ำาโพเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ

บึงบอระเพ็ด

 บึงน้ำาจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 3 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอ 
เมือง อำาเภอท่าตะโก และอำาเภอชุมแสง บึงบอระเพ็ดขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันสวยงาม เพราะ 
มากด้วยพรรณไม้หลากหลาย เป็นท่ีอาศัยของฝูงนก โดยเฉพาะ	‘นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร’	ท่ีพบได้ 
แห่งเดียวในประเทศ

แพอาหาร 4 แคว

 ปิดท้ายทริปเมืองเหนือด้วยอาหารอร่อย บรรยากาศเลิศ ณ แพอาหาร 4 แคว ที่มีชื่อเสียง
และเปิดบริการมากว่า 20 ปี เพียบพร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี และบรรยากาศที่รายล้อม
ด้วยธรรมชาติ เมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน ปลากดคังผัดฉ่า ที่สำาคัญอย่าลืมทานปลาสด 
                                     รสเด็ดของปากน้ำาโพ ตามคำาขวัญเมืองนครสวรรค์ด้วยนะคะ

“เมืองส่ีแคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำาโพ ”

 ฉู่ฉีปลาเนื้ออ่อน

 ปลากดคังผัดฉ่า

 โมจินครสวรรค์

สัมผัสธรรมชาติเมืองนครสวรรค์สัมผัสธรรมช�ติเมืองนครสวรรค ์

ขอขอบคุณข้อมูล  www.unseentravel.com  www.mthai.com

‘ประตูสู่ภาคเหนือ’

 บึงบอระเพ็ด

 วัดเขาคีรีวงศ์
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Hino Guru

 ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไป
ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

10
ตัน

3
ม.ห้ามรถกว้างเกินกำาหนด 

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้าง
เกินกำาหนดเป็น ‘เมตร’ ตามจำานวนเลข

ในเคร่ืองหมายน้ัน เข้าไปในเขตทางท่ีติดต้ังป้าย

2.50 ม.ห้ามรถสูงเกินกำาหนด 

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถ 
รวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำาหนดเป็น ‘เมตร’
ตามจำานวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง

หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย

10 ม.  ห้ามรถยาวเกินกำาหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำาหนด
เป็น ‘เมตร’ ตามจำานวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ 
เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ห้ามรถพ่วงผ่าน 

ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิด
ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ขอขอบคุณข้อมูล  www.kosondriving.com

 กลับมาพบกันอีกคร้ังแล้วนะคะ สำ�หรับ Hino Guru ท่ีม�พร้อมส�ระคว�มรู้ เพ่ือเอ�ใจนักขับข่ีรถบรรทุกเช่นเคย ซ่ึงฉบับน้ีเร�ขอ 

นำ�เสนอเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับ ‘เครื่องหมายจราจร’ ซึ่งแน่นอนว่�ในชีวิตประจำ�วัน ช�วฮีโน่ต้องพบกับ ‘เครื่องหมายจราจร’ 

หล�กหล�ยรูปแบบ ซึ่ง Hino Guru ฉบับนี้ ขออ�ส�พ�ทุกท่�นไปรู้จักกับ ‘เครื่องหมายจราจร’ สำ�หรับรถบรรทุกหรือรถที่ม ี

ขน�ดใหญ่โดยเฉพ�ะ

รู้จัก

‘เครื่องหม�ยจร�จร’  

 เมื่อได้รู้จักเครื่องหม�ยจร�จรเหล่�นี้แล้วอย่�ลืมจำ�ให้ขึ้นใจ เพื่อก�รขับขี่อย่�งปลอดภัย

มีระเบียบวินัยบนท้องถนน แถมถูกกฎจร�จรอีกด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�นะคะ

สำาหรับรถบรรทุก

 ห้ามรถหนักเกินกำาหนด

ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำาหนักเกินกว่าที ่
กำาหนดหรือเมื่อรวมน้ำาหนักรถกับน้ำาหนัก 
บรรทุก เกินกว่าที่กำาหนดไว้เป็น ‘ตัน’ 
ตามจำานวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ 
เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
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Event & Activities

Bus & Truck 2014Bus & Truck 2014

 
 ฉบับนี้ ขอพาชาวฮีโน่ทุกท่านชมบรรยากาศงาน BUS & TRUCK 2014 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 11 

ที่ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานแบ่งพื้นที่จัดแสดง 
รถบรรทุกและรถบัส รวมถึงมีจุดทดสอบรถ (Test Drive) ให้กับผู้สนใจ ซ่ึงในปีน้ีฮีโน่ร่วมมือกับ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำากัด (มหาชน) 
ผู้ประกอบการต่อตัวถังรถเพ่ือการพาณิชย์ (Truck Carrier) นำานวัตกรรมใหม่ของการขนส่งรถบรรทุก น่ันคือ รถขนรถบรรทุก เพ่ือการขนส่ง 
รถบรรทุกรูปแบบใหม่ นอกจากน้ี ฮีโน่ยังนำา Hino 300 และ Hino 500 มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม พร้อมโปรโมช่ันราคาสุดพิเศษ เพ่ืองานน้ี 
โดยเฉพาะ โดยหากลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับ ฮีโน่ได้เตรียมรถ Hino 300 XZU720R เพ่ือให้ทดลองขับกันอีกด้วย ซ่ึงตลอด 3 วัน 
ของการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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Event & Activities

พิธีส่งมอบรถโดยส�รฮีโน่แก่ทีมฟุตบอล 
Bangkok United Football Club (BUFC)
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 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดพิธีส่งมอบรถโดยสารฮีโน่แก่สโมสรฟุตบอล Bangkok 
United ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยโครงการนี้สืบเนื่องจากคุณขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสร ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ 
นักฟุตบอลที่ต้องใช้รถโดยสารเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในฐานะทีมเยือน โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด เป็นผู้ดำาเนินการผลิตรถโดยสารที่ดีที่สุดให้กับสโมสร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่บริษัท ทรูลีสซิ่ง ในการ
ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
 ทั้งนี้ รถโดยสารที่ส่งมอบทั้ง 2 คัน เป็นรุ่น RM1ESKU ขนาดเครื่องยนต์ 380 แรงม้า มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3  มาพร้อมระบบกันสะเทือน
แบบ Air Suspension ให้ความนุ่มนวลแก่ผู้โดยสารและระบบความปลอดภัยสูงสุดจากเบรก Full Air Brake พร้อมเบรกช่วย Retarder 
นอกจากนี้ ตัวถังยังออกแบบได้อย่างสวยงาม ทันสมัย  เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ประกอบด้วย ที่นั่ง VIP 24 ที่นั่ง 
สามารถปรับเอนได้อย่างอิสระ พร้อมเคร่ืองนวดอัตโนมัติและช่องเสียบ USB ทุกท่ีน่ัง นอกจากน้ี ยังติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือการส่ือสารและบันเทิง 
ครบครัน อาทิ จานดาวเทียม โทรทัศน์  พร้อมเครื่องเสียงคุณภาพสูง รวมถึงจุดเตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์อำานวยความสะดวก ทำาให ้
นักฟุตบอลเพลิดเพลินและพักผ่อนสบายตลอดการเดินทาง จึงถือได้ว่ารถท่ีส่งมอบในวันน้ีเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่และทันสมัยท่ีสุดท่ีฮีโน่ 
เคยผลิตและจัดจำาหน่ายในปัจจุบัน โดยรถโดยสารนี้จะเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมืออันดีระหว่างสโมสร Bangkok United กับบริษัท ฮีโน่
มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด อันจะส่งผลให้สโมสรฟุตบอล Bangkok United ก้าวสู่ความสำาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ การเป็น 
ที่ 1 ของไทยพรีเมียร์ลีก และเป็นสโมสรฟุตบอลระดับโลกต่อไป
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Event & Activities

Hino United Party 2014Hino United Party 2014

 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และ 
บริษัท นิวแมน พนมสารคาม ร่วมกันจัดงาน  Hino United Party 2014 เพ่ือขอบคุณ
ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนทำาให้ฮีโน่ของเรา
เติบโตข้ึนอย่างแข็งแกร่ง  
 สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Sport Entertain ภายในงานมีกิจกรรม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล แนะนำาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรม
บนเวที อาทิ คอนเสิร์ตศิลปินช่ือดัง ‘แกรนด์ เดอะสตาร์’ เป็นต้น นอกจากน้ี ฮีโน่ยังมี
กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยการเปิดคลินิกฟุตบอล ซ่ึงคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตศูนย์หน้า 
ชื่อดังเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) 
อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการแข่งขันทักษะฝีมือช่างกับนักเรียน 
ในพ้ืนท่ีอีกด้วย 
 งานในคร้ังน้ีได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมงาน และในคร้ังต่อไปจะมีกิจกรรม   
 ดีๆ ท่ีไหนอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ
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Dealer Internal Activities

 เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคมท่ีผ่านมา บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ได้จัดพิธียกเสาเอกสาขาใหม่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 
สาขาชลบุรี ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นสาขาที่ 8 ของบริษัทฯ โดยมีกำาหนด 
เปิดให้บริการในช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะเป็นศูนย์บริการ 3S ท่ีใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย มีช่องซ่อมกว่า 42 ช่องซ่อม พร้อมด้วย 
ทีมช่างเทคนิคท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาให้ม่ันใจได้ถึงความสะดวก รวดเร็ว และ 
มีคุณภาพ ตามคำาขวัญของบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ‘ชัยรัชการ	บริการด้วยใจ’

 เม่ือวันท่ี 20 กันยายนท่ีผ่านมา Mr. Hiroshi Kubo กรรมการผู้จัดการ และ 
ตัวแทนพนักงาน บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมมอบ 
สิ่งของ เครื่องใช้จำาเป็น และเงินสนับสนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีดูแลและพัฒนาทักษะของเด็กตาบอดพิการซ้ำาซ้อน ในสังกัดมูลนิธิ 
ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เม่ือวันท่ี 18-19 ตุลาคมท่ีผ่านมา บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด นำาโดยคุณแม่มุยซิง แซ่อ้ึง และคุณแม่มัทนา ปริฉัตร์ตระกูล ร่วมจัด
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนถวายปัจจัยก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ณ วัดศรีค้ำา อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 773,160 บาท 
เพิ่ือเป็นการทำานุบำารุงบวรพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชน

พิธียกเส�เอก ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) ส�ข�ชลบุรี

มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
มอบส่ิงสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้�นเด็กร�มอินทร�

บริษัท เชียงแสง (เชียงร�ย) จำ�กัด
ร่วมจัดทอดกฐินส�มัคคี
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Self Development

5 ทักษะสุดฮิต พิชิต       เจ้�น�ย

 สวัสดีค่ะ ช�ว 
 
กลับม�อีกคร้ัง พร้อมเทคนิคดีๆ เพ่ือก�รทำ�ง�น ฉบับน้ีเร�ขอเอ�ใจคนทำ�ง�นท้ังหล�ย 

ท่ีอย�กพิชิตใจเจ้�น�ยด้วย 5 ทักษะ ซ่ึงรับรองว่�ห�กมีติดตัวเป็นต้องชนะใจน�ยได้ไม่ย�ก

5 ทักษะสดฮิต พิชิต       เจ้านาย

Co
m

muni
cation

สื่อสารมีประสิทธิภาพ : การส่ือสารถือเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีคนทำางาน
ควรมี เพราะหากส่ือสารไม่เข้าใจอาจทำาให้งานผิดพลาด ดังน้ัน นอกจากการพูด 
อาจใช้เอกสารหรือตัวช่วยอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้การประสานงานผิดพลาด 
น้อยท่ีสุด

ริเริ่มสร้างสรรค์ : เจ้านายทุกคนต่างชอบลูกน้อง
เจ้าไอเดียทั้งนั้น เพราะการริเริ่มสิ่งใหม่ถือเป็นการพัฒนา
อีกข้ัน ฉะน้ันหม่ันฝึกตนเป็นคนเจ้าคิดอยู่เสมอ เพียงเท่าน้ี
ก็เอาชนะใจบอสได้ไม่ยากแล้ว

       
  Creativity

ทักษะการจัดการ : การทำางานให้มีประสิทธิภาพ ขาดไม่ได้
คือทักษะการจัดการท่ีดี ดังน้ัน การทำางานแบบวางแผนจะช่วยให้
งานสำาเร็จ ก่อนเร่ิมงานช้ินต่อไปอย่าลืมวางแผนให้รอบคอบ เพ่ือให้
งานท่ีรักผ่านฉลุย แถมเจ้านายยังปล้ืมอีกต่างหาก

   Management

ทำางานเป็นทีม : การทำางานแบบ One Man Show คงล้าไปแล้ว
สำาหรับยุคน้ี เพราะการทำางานแบบทีมเข้ามาแทนท่ี คนทำางานอย่างเรา
จึงต้องอาศัยทักษะการปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน เพ่ือทีมจะได้โดดเด่นเข้าตา
เจ้านาย

   Teamwork

นักแก้ปัญหาตัวยง : เอาเข้าจริงคงไม่มีเจ้านายคนไหน 
ท่ีสามารถตามแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้ทุกเร่ือง ทักษะน้ีจึงต้องอาศัย 
ประสบการณ์และไหวพริบ เพ่ือท่ีวันหน่ึงคุณจะเดินหน้าแก้ปัญหา
ได้อย่างง่ายดาย

   Problem Solver

ขอขอบคุณที่มา  www.jobant.com

 รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมพัฒนาตัวเองให้ครบทุกทักษะ 

รับรองเลยนะคะว่�จะส�ม�รถเอ�ชนะใจเจ้�น�ยได้แน่นอน !
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Dealer Network

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด  นครร�ชสีม�  044-952-444

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด (สาขาปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี  อุดรธ�นี  042-340-400-4

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย)  หนองค�ย  042-990-699-700

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวลำาภู)  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)  ก�ฬสินธุ์  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  อุบลร�ชธ�นี  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  นครร�ชสีม�  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  มห�ส�รค�ม  043-777-840

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำากัด  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288

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)  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

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

ภาคกลาง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด  ลพบุรี  036-785-334-7

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาอ่างทอง)  อ่�งทอง  035-850-700-2

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด  สระบุรี  036-329-300-2

บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำากัด  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด  ก�ญจนบุรี  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)  ร�ชบุรี  032-316-900-2

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จำากัด  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำากัด  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด  สมุทรปร�ก�ร  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)  สมุทรส�คร  034-441-555

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด  สมุทรส�คร  02-895-5240-5

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

บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จำากัด  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

บริษัท สหพัฒนพันธ์ จำากัด  นครปฐม  034-254-035-8

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม  034-254-272

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)   

 อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

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

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

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขากำาแพงเพชร)  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาตาก)  ต�ก  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  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาเถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาน่าน)  น่�น  054-711-833

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด  เชียงร�ย  053-774-995-6

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

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำากัด  ลำ�พูน  053-552-226-8

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคใต้

บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำากัด  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำากัด  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทักษิณยนตรการ (นคร)  นครศรีธรรมร�ช  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 ์  สงขล�  074-364-078-80

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  ปัตต�นี  073-319-170-4

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขายะลา) 

 ยะล�  073-241-534-5

บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำากัด 

 สงขล�  074-457-802-7
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