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 Dealer Network

	 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ ทักทายกันฉบับนี้ท่ามกลางบรรยากาศส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่ YES Hino ยังคงอัดแน่นด้วยข่าวสารน่าติดตามมาเพื่อ
ชาวฮีโน่โดยเฉพาะ
 เร่ิมต้นด้วยความประทับใจกับคร้ังแรกของ Hino Smart Driver Contest 2017 
ที่เราไม่ได้เตรียมมาแค่ภาพบรรยากาศเท่านั้น เพราะเรายังพาทุกท่านไปร่วม 
พูดคุยกับแชมป์ของโครงการ นอกจากนี้ ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหว
ด้วยการตามติดกิจกรรมดี ๆ  ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมโรงงานฟรูฮาฟ มหาจักร 
ภาพกิจกรรม Thailand Kaizen Award 2017, Hino Auction Day ที่ไปไกล 
กันถึงภาคอีสาน ไม่เพียงเท่านั้น เรายังเตรียมภาพสวย ๆ จาก Hino Photo 
Contest มาอวดชาวฮีโน่ รวมถึง Self Development ที่เอาใจบรรยากาศส่งท้าย
ปีเก่าด้วยการชวนทุกท่านปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพ่ือเตรียมพร้อมเป็นคนใหม่ 
ในปี 2561 กันค่ะ 
 สุดท้าย ทางเราต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ที่ติดตามกันมาตลอดและ 
ในฉบับหน้าเตรียมพบกับโฉมใหม่ พร้อมข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ รอติดตาม 
กันนะคะ  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ



Hino Smart Driver Contest 2017 ครั้งที่ 1Hino Smart Driver Contest 2017 ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ได้จัดงานแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 2017 ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท  
โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบกและสมาคมรถบรรทุกท่ัวประเทศไทย 
สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้ ฮีโน่ต้องการค้นหาสุดยอดนักขับที่มีศักยภาพ พร้อมสร้างบุคลากร
คุณภาพสู่สังคม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Hino Smart Driver จาก TPRO 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถบรรทุกสิบล้อ 
บรรทุกน้ำาหนัก และรถบรรทุกหัวลาก สิบล้อลากพ่วงบรรทุกน้ำาหนัก โดยแบ่งรูปแบบการ
แข่งขันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การแข่งขันทักษะการขับขี่ การตรวจเช็ครถบรรทุกและการ
ขับขี่ประหยัดน้ำามัน เรียกได้ว่าแม้ฮีโน่จะจัดการแข่งขันเป็นปีแรก แต่สามารถทำาได้อย่าง 
ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

 สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่น	 ๆ	 และร่วมเป็นครอบครัวฮีโน่	 ได้ที	่
Line : @hinothailand, www.hinothailand.com, Facebook & IG hinothailandfanclub 
ฮีโน่ยังมีกิจกรรมดี	ๆ	ให้ทุกท่านอีกมากมาย	อย่าลืมติดตามกันนะคะ	
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INTERVIEW

Winner of Hino Smart Driver Contest 2017Winner of Hino Smart Driver Contest 2017

 บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รในรูปแบบใด
 ธุรกิจแรกเป็นธุรกิจขนส่งชื่อ บริษัท สุวรรณ จำากัด ก่อตั้งเมื่อป ี
พ.ศ. 2525 จนเปลี่ยนชื่อมาเป็น สุวรรณบุตร เมื่อปี พ.ศ.2532 
โดยธุรกิจของเราจะเป็นการขนส่งสินค้าประเภทคาร์โก้ สินค้าที่ม ี
คอกบรรทุก ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

 ทำ�ไมถึงตัดสินใจส่งพนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรม Hino Smart Driver 
Contest 
 บริษัทฯ ของเราส่งคนขับร่วมในการอบรม TPRO มาแล้วจำานวน
หลายครั้งและเห็นว่าพนักงานของเราสามารถทำาผลงานออกมา
ได้น่าพอใจ มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้คิดว่าพนักงานขับรถของเราก ็
ไม่ธรรมดา จึงมีการพูดคุยกันและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้

 ก่อนและหลังก�รอบรม คนขับมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงอย่�งไรบ้�ง
 ผมคิดว่าเขามีทัศนคติที่ดีขึ้น เมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าขับไปให้ถึง 
โดยไม่ได้นึกถึงความปลอดภัย ความประหยัด ความคุ้มค่า แต่หลัง
จากการอบรมผมได้มีการคุยกับคนขับด้วยกัน พบว่าเขาได้คำานึงถึง
เรื่องเหล่านี้มากขึ้นและมีจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนนดีขึ้น

 ฝ�กอะไรถึงกิจกรรม Hino Smart Driver Contest ในครั้งนี้
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของคนขับรถ ทำาให้พวกเขา 
ตระหนักรู้ว่าพวกเขานั้นมีคุณค่า ผมเห็นดีด้วยกับการจัดกิจกรรม
แบบนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่ทำาให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจ มีกำาลังใจ
ในการทำางาน เพราะเขามีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้และเขา
สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพได้ในอาชีพนี้ที่เขาถนัด

 คว�มรู้สึกที่เข้�ร่วมแข่งขันกิจกรรม Hino Smart Driver Contest 
 ตื่นเต้นมากครับ เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรก แต่ผมก็เตรียมตัว 
โดยใช้ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันมาปรับใช้ในการ
แข่งขัน

 คว�มมั่นใจในก�รแข่งขันและคว�มท้�ท�ยของแต่ละฐ�น
 การแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างมั่นใจและเชื่อในฝีมือตัวเอง ส่วนฐาน
ที่ยากที่สุดคือฐานประหยัดน้ำามัน เจอทั้งรถออกจากซอยและคน  
ทำาให้ควบคุมยากทั้งเวลาและระยะการจอด ส่วนฐานฝึกทักษะการ 
ขับข่ีขอยกความยากในช่วงหักศอก แต่ฐานท่ีง่ายท่ีสุดน่าจะเป็นฐาน 
ตรวจเช็คสภาพรถ เพราะปกติเราเช็ครถทุกวันอยู่แล้ว

 ฝ�กถึงผู้เข้�แข่งขันในรุ่นต่อไป
 อยากให้เพื่อนร่วมอาชีพมาเข้าร่วมแข่งขันกันเยอะ ๆ ส่วนผมจะ
ฝึกฝนเพื่อรักษาแชมป์ให้ได้นานที่สุด 

คุณสมเกียรติ  อัตถจริยกุล
ผู้บริหาร : บริษัท สุวรรณบุตร จำากัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพของคนขับรถ
ทำาให้พวกเขาตระหนักรู้ว่าพวกเขานั้นมีคุณค่า

คุณสมชาย หัสจักร์ 
ผู้ชนะการแข่งขันประเภทรถบรรทุกสิบล้อ

ใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำาวัน
เป็นการฝึกฝนก่อนมาแข่ง

4



 บริษัทฯ ดำ�เนินกิจก�รในรูปแบบใด
 ดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งทุกรูปแบบ สำาหรับตอนนี้เน้นเป็น
ขนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ให้กับคอนโด

 ทำ�ไมถึงตัดสินใจส่งพนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรม Hino Smart Driver
Contest 
 เนื่องจากเป็นปีแรกและผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดี อีกอย่างธุรกิจ 
ขนส่งส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีกิจกรรมแบบน้ี ดังน้ัน เม่ือฮีโน่จัดกิจกรรม 
ดี ๆ แบบนี้ขึ้น ทางเราก็ตัดสินใจเข้าร่วม ส่วนพนักงานขับรถก็ได ้
เข้าอบรม TPRO อยู่แล้ว คะแนนก็อยู่ในเกณฑ์ดีจึงตัดสินใจส่ง 
เข้าแข่งขัน จริง ๆ ก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะชนะ เพราะอยากให้เขาได ้
ประสบการณ์สู่โลกกว้างเกี่ยวกับการแข่งขันมากกว่า

 ฝ�กอะไรถึงกิจกรรม Hino Smart Driver Contest ในคร้ังน้ี
 ผมสนับสนุนให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป  เพราะถือเป็นการเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ อยากให้มีทุกปีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน อีกอย่าง
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทไปด้วยในตัว เรียกได้ว่าเป็นความ
ภูมิใจของบริษัท

 คว�มรู้สึกท่ีเข้�ร่วมแข่งขันกิจกรรม Hino Smart Driver Contest 
 ตอนแรกผู้จัดการแค่ชวนให้ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  ก็ไม่รู้ว่า
คืออะไรจึงไปศึกษาจากเอกสารที่ได้มา อ่านถึงข้อมูลกิจกรรม โดย
ระหว่างการแข่งขันเราได้ใช้ประสบการณ์ท่ีเราขับในชีวิตประจำาวัน
มาปรับใช้ในการแข่งขัน

 คว�มม่ันใจในก�รแข่งขันและคว�มท้�ท�ยของแต่ละฐ�น
 ผมคิดว่าฐานที่ให้ถอย 45  องศา ยากที่สุด เพราะไม่ได้ลองสนาม 
อีกอย่างคือฝนตกเลยไม่รู้ว่าจะกะระยะยังไง ส่วนฐานประหยัดน้ำามัน 
ก็ได้ดึงเทคนิคตอนอบรม TPRO มาใช้ในฐานนี้ นั่นคือเทคนิค  
Engine ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนอบรมมา แต่อยู่ที่ใครเลือกใช้ถูกจังหวะ
มากกว่าครับ

 คว�มภูมิใจและส่ิงท่ีได้จ�กก�รแข่งขัน
 ภูมิใจที่ได้เป็นคนแรกพร้อมกับถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้รู้จัก
การใช้ประสบการณ์ในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้เพื่อนใหม่ ได้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเพื่อนนักขับด้วยกัน

 ฝ�กถึงผู้เข้�แข่งขันในรุ่นต่อไป
 อยากให้ทุกบริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันเพราะเป็นกิจกรรม
ที่สนุกและได้ประโยชน์มากครับ

คุณสุชิน มาเที่ยง 
ผู้ชนะการแข่งขันประเภทสิบล้อกึ่งลากพ่วง

ได้รู้จักการใช้ประสบการณ์ในการแข่งขัน
ได้เพื่อนใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่

กับเพื่อนนักขับด้วยกัน

คุณกาจกำาแหง ศุภประเสริฐ
ผู้จัดการ : บริษัท ซังกิว จำากัด (นวนคร)

จริง ๆ ก็ไม่ได้หวังว่าน้องจะชนะ อยากให้เขา
ได้ประสบการณ์สู่โลกกว้างเกี่ยวกับการแข่งขัน
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  ลูกค้�ทำ�ธุรกิจอะไร / ในภ�คไหน มีรถฮีโน่ NGV ทั้งหมดกี่คัน 
 ทำาธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ค้าขาย และผลิตภัณฑ์ในเครือ 

ซีเมนต์ไทย ท่ีอำาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรถ NGV ท้ังหมด 
2 คัน เน่ืองจากตอนน้ันราคาน้ำามันสูงแล้วทางรัฐบาลสนับสนุนก็เลย 
ซื้อมาใช้ 2 คัน

  เหตุผลหลัก ทำ�ไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนจ�ก NGV เป็น Diesel  
 ราคาน้ำามันลดลงมาเยอะ ถ้าเปลี่ยนน่าจะคุ้มกว่า

  เปลี่ยนเครื่องไปทั้งหมดกี่คัน และค่�ใช้จ่�ยในก�รเปลี่ยนถือว่�
สมเหตุสมผลไหม แตกต่�งอย่�งไรกับที่เปลี่ยนข้�งนอกกับเปลี่ยนที่
ศูนย์ซึ่งมีก�รรับประกัน 1 ปีด้วย

 เปลี่ยนเครื่อง 2 คันเลยครับ ราคาเครื่องแท้ถูก แล้วรู้ข่าวจาก
ฮีโน่สุราษฎร์ ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน เปลี่ยนเครื่องที่ศูนย์ดีกว่าครับ 
เพราะเครื่องเราก็ลองเปลี่ยนหมดแล้วเต็มที่จริงก็ 2 ปี แล้วก็พัง รับ
ประกันปี 1 ก็ดีครับ แต่เข้าศูนย์เปลี่ยนเครื่องที่ศูนย์มันเหมือนเราไม่
ต้องทำาอะไร ระบบมัน 100% อยู่แล้ว

  หลังจ�กก�รเปลี่ยนเครื่องแล้วเป็นอย่�งไรบ้�ง 
 หลังจากการเปลี่ยนเครื่องมาตอนนี้ก็ใช้มา 1 ปีแล้วไม่เคยม ี

ปัญหาอะไรเลย เหมือนเราได้รถใหม่มาคันนึงเลย ต่างจาก NGV 
ทุกสองเดือน ทั้งเรื่องแก๊สเรื่องเทอร์โบบ้างเยอะแยะไปหมด

 อย�กให้ฝ�กอะไรถึงคนที่กำ�ลังคิดจะเปลี่ยนเครื่องจ�ก NGV 
เป็น Diesel  จ�กคนที่เปลี่ยนม�แล้ว ว่�มั่นใจเกินร้อยหรือไม่

 เอาที่เราใช้ก่อนนะ  ที่เราเปลี่ยนมาผมถือว่า 100% ค่าบำารุง 
รักษาจากการเปลี่ยนเครื่องนี่ไม่มี เรื่องเครื่องไม่มีเลย ตั้งแต่วันนั้น
จนถึงวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเลย เพราะฉะนั้นเราได้เครื่องใหม ่
มาก็เหมือนเราได้รถใหม่คันนึง ถ้าคิดจะเปล่ียนเคร่ือง 
คุณเปลี่ยนที่ศูนย์เถอะครับดีที่สุดแล้ว

  ลูกค้�ทำ�ธุรกิจอะไร / ในภ�คไหน มีรถฮีโน่ NGV ทั้งหมดกี่คัน
 เราขนส่งวัตถุดิบในภาคกลางและภาคอีสานให้กับเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์ มีรถ NGV ทั้งหมด 20 คัน โดยเป็นรถของฮีโน่
ทั้งหมดเลย

  เหตุผลหลัก ทำ�ไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนจ�ก NGV เป็น Diesel  
 ค่าบำารุงรักษาแพงมาก เลยตัดสินใจเปล่ียนเป็นดีเซลดีกว่า ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอะไรเลย

 เปลี่ยนเครื่องไปทั้งหมดกี่คัน และค่�ใช้จ่�ยในก�รเปลี่ยนถือว่�
สมเหตุสมผลไหม 

 ตอนนี้เปลี่ยนไปทั้งหมด 7 คันแล้ว แตกต่างจากดีเซลของแท้
แค่ 10% ผมเคยลองซื้อเครื่องเก่าจากเชียงกง ไม่ว่าจะเป็นของ
อินโดนีเซียหรือญี่ปุ่นมาเปลี่ยนเอง ใช้ไปไม่นานครับก็มาพังเหมือน
เดิม ราคาซ่อมไปซ่อมมาก็ราคาเกือบเท่าเครื่องศูนย์เลย แล้วทาง 
ฮีโน่พิษณุโลกแจ้งข่าวมามีการเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องใหม่ เลย
ตัดสินใจลองดูสักเครื่องก่อน ปรากฏว่าดีมาก เลยเปลี่ยนอีก 7 
เครื่องเลย

  หลังจ�กก�รเปลี่ยนเครื่องแล้วเป็นอย่�งไรบ้�ง 
 ดีมากครับหลังจากเปล่ียนไป เขาเปล่ียนทุกอย่าง เปล่ียนสายไฟ 

เปลี่ยนหน้าปัดเหมือนเครื่องใหม่ใช้งานดีกว่า แล้วก็คุ้มกว่า NGV 
เยอะครับ

 อย�กให้ฝ�กอะไรถึงคนที่กำ�ลังคิดจะเปลี่ยนเครื่องจ�ก NGV 
เป็น Diesel  จ�กคนที่เปลี่ยนม�แล้ว ว่�มั่นใจเกินร้อยหรือไม่

 เปลี่ยนได้เลยครับ NGV ปัญหาเยอะครับ ดีเซลเครื่องใหม่ราคา
ก็โอเค ตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องมาลูกน้องผมก็ไม่โทรมา
กวนเรื่องเครื่องมีปัญหาอีกแล้วครับ

คุณสมยศ ตั้งศรีวงศ์
เจ้�ของธุรกิจ สมยศ ทร�นสปอร์ต
จังหวัดพิษณุโลก

คุณปัญญ� คงป�น 
กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท ปัญญ�วัสดุก่อสร้�ง จำ�กัด
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

INTERVIEW

มั่นใจกว่า...ต้องศูนย์ฮีโน่เท่านั้น
เปลี่ยนเครื่อง NGV เป็น Diesel
   มั่นใจกว่า...ต้องศูนย์ฮีโน่เท่านั้น

อย�กฟังสัมภ�ษณ์เต็ม ๆ สแกนเลย  อย�กฟังสัมภ�ษณ์เต็ม ๆ สแกนเลย  
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ครบรอบ 50 ปีไทยรุ่งเรืองครบรอบ 50 ปีไทยรุ่งเรือง
 ทำ�ไมถึงเลือกจัดง�นนี้ในวันที่ 29 สิงห�คม

 เริ่มจากปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของการทำาธุรกิจฮีโน่ ตั้งแต่ปี 
2510-2560 ก็เลยจัดทำา โครงการดี ๆ นี้ขึ้น และก็เป็นวันเกิดของผม
ด้วย

 ที่ม�ของรถที่มอบให้มูลนิธิม�จ�กไหน
 เริ่มต้นตั้งแต่ได้รู้ว่ามีการประมูลปลายปีที่แล้ว รถ 38 ที่นั่งซึ่งตรง 
ตามความต้องการที่จะทำาให้มูลนิธิเด็กตาบอดและพิการซ้ำาซ้อน  
เพราะว่าเด็กที่นี่ต้องใช้พาหนะในการเดินทางปีนึงหลายครั้ง ไม่ว่า 
จะเป็นในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น พาเด็กไปเที่ยวทะเล ทำากิจกรรม 
พิเศษทางดนตรีเพ่ือหารายได้ให้กับโรงเรียน จึงได้ทำาเร่ืองมาทางฮีโน่ 
ซ่ึง มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) มอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 รถเมื่อก่อนของโรงเรียนใช้เป็นรถอะไร
 เมื่อก่อนใช้รถเช่า จะมีการเช่ารถตู้ประมาณ 3 คัน และเด็กจะ 
ไม่สะดวกเพราะเป็นเด็กที่ตาบอดและพิการซ้ำาซ้อน ที่ต้องย้ำาเพราะ 
ไม่เพียงแค่ตาบอดอย่างเดียว แต่ยังพิการด้านอื่นด้วย จึงจะต้อง 
จัดทำารถคันนี้โดยเฉพาะ

 ตลอด 50 ปีที่ผ่�นม� อะไรคือเคล็ดลับคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ
 ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความกรุณาจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารทุกท่าน ทำาให้เราเติบโตมาจนถึงทุกวันน้ี ได้การตอบรับ 
จากฮีีโน่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในทุกด้านที่ผ่านมา

 ฝ�กอะไรถึงผู้ใช้ง�นรถบรรทุก
 ขอบคุณลูกค้าทุกท่านท่ีได้ให้ความกรุณาสนับสนุนไทยรุ่งเรือง
ธุรกิจเป็นอย่างดีเสมอมา ในปีนี้ฉลองครบรอบ 50 ปีลูกค้าที่เคย 
ได้รับส่วนลดไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่จะมีส่วนลดเพ่ิมให้อีก และเม่ือซ้ือ 
รถทุกคันหลังจดทะเบียนไม่เกิน 60 วันเราจะมี Cash Back กลับไป
ให้ทุกคัน ถือเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณให้เสมอมา

 ท�งไทยรุ่งเรืองในอน�คตเป็นอย่�งไรบ้�ง
 ตอนนี้กำาลังมองหาช่องทางว่าเส้นทางไหนท่ีเราได้จำาหน่ายรถ
ไปแล้วยังขาดศูนย์บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับฮีโน่ ถ้ามีที่ไหน 
เหมาะสม เราก็พร้อมจะร่วมงานกับฮีโน่ต่อไป

 ฝ�กอะไรถึงลูกค้�และผูู้มีอุปก�รคุณของไทยรุ่งเรือง
 ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอบคุณ
มาก ๆ ครับ

คุณฤทัยวัลค์  พุกเจริญ
กรรมก�ร

คุณศิริพจน์  พุกเจริญ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร

EVENT & ACTIVITIES
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EVENT & ACTIVITIES

รางวัลที่	1	
คุณประยนต์ ช่างเกวียน

 รางวัลที่	2 คุณธีรพงศ์ ปินนารักษ์  รางวัลที่	3 คุณสุวิมล ยืนยงค์  รางวัลที่	4 คุณสุทัศน์ ฟองมูล

 รางวัลที่	5 คุณจิรวัฒน์ เพ็ชร์อำาไพ  รางวัลที่	6 คุณวันนิวัติ อัศวธนไพศาล  รางวัลปลอบใจ คุณตฤณ สิงหกลางพล

 รางวัลปลอบใจ คุณสุริยา  พลละคร  รางวัลปลอบใจ คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำา  รางวัลปลอบใจ คุณทศพร  สหกูล

 รางวัลปลอบใจ คุณอัครายชญ์ เพ็ชร์อำาไพ  รางวัลปลอบใจ คุณอาภา  วิจารย์  รางวัล	Populike คุณดาว พิมลนอก

Hino Photo Contest 2017
ภาพ	 12	 อันดับสุดท้ายในการประกวด	
Hino	 Photo	 Contest	 2017	 ภาพเหล่านี้ 
จะให้ทุกท่านได้ชมความสวยกันชัดๆ	
ในปฏิทินฮีโน่	2018	
สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ศูนย์บริการฮีโน่
ทั่วประเทศ
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EVENT & ACTIVITIES

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และตัวแทนจำาหน่าย ชัยรัชการ กรุงเทพ ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำากัด ผู้ผลิต 
นมถ่ัวเหลืองพร้อมด่ืมยูเอชที แบบบรรจุกล่องรายแรกในประเทศไทย เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคมายาวนานกว่า 34 ปี ท่ีมอบความไว้วางใจ 
เลือกใช้ “ฮีโน่” โดยเลือกใช้รถ HINO INNOVATOR รุ่น XZU600R-4W เป็นจำานวน 40 คัน ในการประกอบธุรกิจและกระจายสินค้า 
ทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท แลคตาซอย จำากัด จะประทับใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ “ฮีโน่” และผลิตสินค้าคุณภาพ 
ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ บริษัท ฟรูฮาฟ มหาจักร จำากัด 
จัดนิทรรศการเปิดบ้านต้อนรับลูกค้าเย่ียมชมโรงงานฟรูฮาฟ 
มหาจักร ภายใต้ชื่องาน “Fruehauf Mahajak Exhibition” 
พร้อมรถโชว์ Hino 300 Innovator XZU650R เกียร์ออโต้ และ XZU720R ตู้เย็นพิเศษ Hino 500 Victor FG8JR1A ตู้อะลูมีเนียม 
10 บาน พร้อมนำาขบวนกิจกรรมไปร่วมเพ่ือความสนุกสนาน และสาระประโยชน์กับลูกค้าฮีโน่ ครบ 3 ฝ่าย Sales, Service และ Spare parts 
ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก รับรางวัลแบบทุ่มไม่อั้น

Hino & Fruehauf Mahajak Exhibition

แลคตาซอย มอบความไว้วางใจ
                                  เลือกใช้ “ฮีโน่”
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EVENT & ACTIVITIES

 งานประมูลรถบรรทุกสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เดินทางมาสู่ภาคอีสานแล้ว ณ ตลาดอู่ฟู่ ขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย 
ในงาน ฮีโน่ได้จัดบูทกิจกรรมทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายอะไหล่ ฝ่ายบริการ อีกทั้งยังมีเกมส์และอาหารให้ ผู้ประมูลอย่างครบถ้วน เรียกได้ว่า 
มางานเดียวคุ้ม รถดี ราคาโดน กิจกรรมแจ่ม อิ่มท้อง อิ่มใจ กลับไปเป็นเสี่ยฮีโน่ !!!! 
“ย้ำาอีกครั้ง	อย่าพลาดงานดีๆ	กับรถบรรทุกคุณภาพ	ราคาถูกใจ	พร้อมใช้งาน	ต้องงานประมูลรถฮีโน่เท่านั้น”

ครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันที่ www.hinothailand.com  Facebook : Hino Thailand fanclub 
 Line: @hinothailand และช่องทางน้องใหม่ IG : hinothailandfanclub เด้อออออออ.....

Bus & Truck’17

Hino Auction Day ภาคอีสาน

TEST
DRIVE
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 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้มีส่วนร่วมในการส่งทีมเข้าประกวดในงาน 
Thailand Kaizen Award 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 
ทมียาเหล่ จากตวัแทนจำาหน่าย สหพัฒน์ นครปฐม ทีเ่ข้าร่วมประกวดประเภท Kaizen for Office และอกีหน่ึงทมี ได้แก่ ทีมลกูหลาน 
เสด็จในกรม จากตัวแทนจำาหน่าย ชัยรัชการ ชุมพร ท่ีเข้าร่วมประกวดประเภท Genba Kaizen โดยมีคุณสุวิทย์ เพชราภิรัชต์ ผู้บริหาร 
ชัยรัชการ เพชรบุรี และ ชัยรัชการ ชุมพร ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวแนะนำาองค์กรและการส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรม Kaizen ในครั้งนี้ 

 สำาหรับผลการแข่งขัน ทีมลูกหลานเสด็จในกรม ได้รับรางวัล Golden Award ในผลงานชื่อ “ลดเวลาในการเปลี่ยนนำ้ามันเบรกรถ	
Hino	 FC4J	 FC9J” และ ทีมยาเหล่ ได้รับรางวัล Compliment Award ในผลงานชื่อ “ลดระยะเวลาเก็บอะไหล่ขึ้นชั้น” นับเป็นความ 
ภาคภูมิใจและเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่ตัวแทนจำาหน่ายเป็นอย่างยิ่ง

	 นอกจากนี้	บูทฮีโน่ยังได้มีการจัดแสดงผลงาน	Kaizen	และประชาสัมพันธ์	IQ-SAN	เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจผลิตภัณฑ์	
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกแก่ผู้ร่วมงานพร้อมแจกของรางวัลอีกมากมายอีกด้วย

EVENT & ACTIVITIES

OCTOBER - DECEMBER 2017 11



IQ-SAN News

D A P F T

เข้าดูผลงานการวิ่งเมื่อวานได้ทันที
และเลือกดูรายงานได้ง่าย

เพียงคลิกเดียว
1.  เพิ่มเมนูใหม่ : ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Please slow down !!!
กรุณาลดความเร็ว

สามารถเปิดเสียงเตือน เมื่อเข้าเขตโรงเรียนได้ที่เมนู 
แผนที่จุดเสี่ยงเขตพื้นที่โรงเรียน**

2.  เสียงเตือนเมื่อเข้าเขตโรงเรียน

การขับขี่ที่ไม่ดี การขับขี่ดี

การใช้รอบเครื่องสูงเกินไป

ทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามัน

อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง			3.01 อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง			5.53

การเปลี่ยนเกียร์ที่เร็วขึ้น 

ทำาให้ประหยัดน้ำามัน

รอบเครื่องสูง
ถึง 3,000 รอบ

รอบเครื่อง 1,400 รอบ

ลดต้นทุนน้ำ�มันได้ด้วยอิคคิวซัง

3.  ใช้ iQsan จะลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำามันได้อย่างไร

อิคคิวซังปรับการเตือน และการคิดคะแนน
ตามเกณฑ์ของแต่ละบริษัทฯ ได้หลากหลาย

ลูกค้า :   บจก.รวมถาวรขนส่ง
รถที่ใช้ :    10  ล้อ FL 260 และ 344 แรงม้า
ผลตอบรับ :  อิคคิวซังเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยให้ลดต้นทุน 
  ค่าน้ำามันได้

ลูกค้า :   บจก.เจทีซี โลจิสติกส์
รถที่ใช้ :    หัวลาก 6 ล้อ และ หัวลาก 10 ล้อ  FM 344 แรงม้า
ผลตอบรับ :  อิคคิวซังเป็นระบบวิเคราะห์การขับข่ีได้ดีและยังสามารถปรับต้ัง 
  เกณฑ์ตามนโยบายของบริษัทได้ด้วย

4.  เสียงตอบรับจากลูกค้า

HINO GURU
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HINO GURU

3 รุ่นใหมข่อง Hino Smart Choice Part3 รุ่นใหมข่อง Hino Smart Choice Part
 บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำากัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตไส้กรองรถยนต์ 
3 รุ่นใหม่ ของ Hino Smart Choice Part  เพื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ 
ด้วยยึดม่ันในหลักการของคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้การรับรอง 
คุณภาพ  ISO/TS16949  และ  ISO 9001 ด้วยนโยบายการจัดการด้าน
คุณภาพที่ดี

Quality Policy of J.Filter

Supplier J.Filter Customer

“Receive”
good parts

Production good  parts

Supply
good products  
to customer

 เจ.ฟิลเตอร์ มุ่งม่ันท่ีจะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้าโดยการใช้ระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่องในการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำารงอยู่ถาวรและทุ่มเทให้กับสังคมโดยรอบ

 J.Filter supply good  products 
 to customers

ระบบการรับประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
1.  ไม่นำาเข้าชิ้นส่วนที่บกพร่อง
 1. มีการตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนนำาเข้าไลน์ผลิต
 2. มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตของซัพพลายเออร์ 
  1 ครั้งต่อเดือน

Incoming
inspection

Process audit
at supplier

3. ไม่ส่งออกสินค้าที่บกพร่อง
 1. มีการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อต 
 2. มีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด

Air Bubble 
test Leak

Pressure &
Impulse test

2.  ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
 1.  ตรวจสอบรอยรั่วและตรวจสอบ Pokayoke  100%
 2. ตรวจสอบลักษณะและขนาดทั่วไป 100% (จุดปลอดภัย)

Leak test 
100%

Dimension check by 
Pokayoke 100%

Appearance 
check 100%
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SELF DEVELOPMENT

ขอขอบคุณข้อมูล  www.ecepost.com

	 สวัสดีทุกท่าน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้อนรับปีใหม่ ฉบับนี้ Self Development จึงสรรหาสาระดี ๆ เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจ 
แก่ชาวฮีโน่โดยเฉพาะ ซ่ึงแน่นอนว่าฉบับน้ีเราจะชวนชาวฮีโน่มาปรับเปล่ียนไลฟ์สไตล์ด้วยวิธีง่าย ๆ ท่ีให้ผลลัพธ์คุ้มค่า เพ่ือให้คุณกลายเป็น 
คนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

อ่านหนังสือให้มากขึ้น
ปีที่แล้วหากอ่านหนังสือน้อยไปหน่อย เรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่า 
โดยอาจตั้งเป้าไว้เดือนละ 1 เล่ม เพราะหนังสือคือแหล่งความรู้ 
ท่ีสำาคัญ ท้ังยังช่วยพัฒนาความคิดและเพ่ิมพูนสติปัญญาอีกด้วย 

ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น
You are what you eat! เพราะทานอะไรก็จะได้แบบน้ัน ปีน้ีเร่ิมใหม่ 
หันมาใส่ใจการรับประทานอาหาร ลองเลือกทานสักนิด รับรองว่า
ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

มีความสุขมากขึ้น
นอกจากจะดูแลสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจก็ต้องหม่ันใส่ใจอยู่เสมอ 
พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุข ลดความเครียด ปล่อยวาง แล้วสิ่งดี ๆ  
จะตามมา ไม่ว่าจะเป็น หน้าตาแจ่มใส จิตใจเบิกบาน เรียกได้ว่า
แฮปปี้สุด ๆ เลยแหล่ะ

ประสบความสำาเร็จมากขึ้น
อย่ามองข้ามเป้าหมายเล็ก ๆ  เชียวนะ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดัน 
ให้ก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า ผลที่ได้คือคุณจะรู้สึกดี มีความสุข และ
เป็นคุณคนใหม่ที่เจ๋งและเก่งกว่าเดิม 

ออกกำาลังกายมากขึ้น
เพราะร่างกายคือสิ่งสำาคัญที่เราต้องดูแล อย่าลืมตั้งเป้าออกกำาลังกาย 
ให้ได้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ ช่วยลดความเครียด 
เพียงเท่านี้ชาวฮีโน่ก็สดใสตลอดทั้งปีแล้ว

เห็นไหมคะว่าแต่ละวิธีนั้น	หากตั้งใจแล้วสามารถทำาตามได้อย่างง่ายดาย	ค่อย	ๆ	ปรับพฤติกรรมทีละนิด
ตั้งแต่ต้นปี	รับรองว่าผลลัพธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตต้องน่าพอใจอย่างแน่นอน

New Year, New Life
เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่กันเถอะ 
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ตัวแทนจำาหน่ายตัวแทนจำ�หน่�ย
 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
ซุ่นหลี สำาโรง  สมุทรปร�ก�ร 02-3800-900
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

      ภ�คกล�ง
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 สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9
ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925
ชัยรัชการ ราชบุรี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

     ภ�คเหนือ
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

        ภ�คตะวันออก
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

      ภ�คใต้
ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1
ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3
ทรงพร สุราษฎร์  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 กระบี่  กระบี่  075-619-206
ลีมอเตอร์ หาดใหญ่  สงขล�  074-260-880-2
ฮีโน่ ปัตตานี  ปัตต�นี  073-319-170-4
ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5
ทักษิณยนตรการ หาดใหญ ่  สงขล�  074-457-800-5
ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181
ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9

       ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
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  045-475555-62
รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32
รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488
รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร  042-639-362-4 
ฮีโน่ 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
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
ฮีโน่ สีดา  มห�ส�รค�ม  043-777-933
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