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 กลับมาทักทายกันอีกคร้ังกับ Hino Navigator ฉบับใหม่ ท่ีมาพร้อมข่าวสาร 
กิจกรรมโดน ๆ เพื่อให้ชาวฮีโน่ได้ติดตามและไม่พลาดทุกกิจกรรมค่ะ

 เริ่มต้นออกเดินทางฉบับน้ีด้วยการแวะพูดคุยกับเจ้าของไร่อ้อยอานนท์ที่เลือกใช้ 
ฮีโน่เป็นตัวช่วยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ  ก่อนจะพาชาวฮีโน่ไป 
อัพเดตกิจกรรมน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อบรม Hino Smart Driver นอกสถานที่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ฯลฯ ก่อนชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานในธีมออเจ้าของการจัดงาน 
The 3rd Western Motor Expo 2018 ตามติดภาพแห่งความประทับใจในงาน Hino 
Thank Press Party 2018 รวมถึงสาระดี ๆ ที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อชาวฮีโน่โดยเฉพาะ

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่
ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในฉบับถัดไป  
 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ
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CONTENTS

 Event & Activities : ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 
สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ / ฮีโน่ยกธีมออเจ้า ...
จัดงานสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

 Event & Activities : 
อบรม Hino Smart Driver 
นอกสถานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ฮีโน่ ใส่ใจความปลอดภัย
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 High Performance Parts : เจ.ฟิลเตอร์ 
มียอดการผลิตเดือนเมาายน 10,000,000 ชิ้น

 Interview :ไร่อ้อยอานนท์ ... สำาหรับงานไร่ ต้องยกให้ฮีโน่
เพื่อการดำาเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 Event & Activities : 
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ร่วมให้กำาลังใจกำาลังพล

อบรม Hino Smart Driver / อบรมขับขี่นอกสถานที่  

 Event & Activities : 
นิวแมนใจดี / เสริมสุข จำากัด (มหาชน) มั่นใจใช้รถหัวลากฮีโน่ 

 Event & Activities : Hino Thank Press Party 2018 
และพิธีมอบรางวัลการใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ครบ 1 ล้าน

และ 2 ล้าน กิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง

 Hino Guru :
IQ-San ฟังก์ชันใหม่ สำาหรับลูกค้า

 Dealer Network

คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย
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คุณอานนท์ กระบวนรัตน์  
เจ้าของ ไร่อ้อยอานนท์

ตัดสินใจเลือกใช้ฮีโน่จากความชอบส่วนตัว
และหลังจากได้มาขับจริงก็ยิ่งรู้สึกชอบ

และยิ่งทำาให้ผมมั่นใจเลือกใช้
รถฮีโน่มาโดยตลอด

	 ฉบับนี้	Hino	Navigator	ได้มีโอกาสมาร่วมงานเฉลิมฉลอง 
ปีใหม่ไทย	ณ	บริษัท	 ไร่อ้อยอานนท์	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 นี่จึง 
เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับ	 คุณอานนท์	
กระบวนรัตน์	 	 เจ้าของไร่อ้อยอานนท์	 อีกหนึ่งเสียงแห่งความ
ไว้วางใจเลือกใช้รถฮีโน่เป็นส่วนหน่ึงในการทำาไร่อ้อยขนาด
ใหญ่ภายในพื้นที่กว่าพันไร่

INTERVIEW

สำ�หรับง�นไร่ ต้องยกใหฮ้ีโน่
ตัวช่วยสำ�คัญในการดำาเนินธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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INTERVIEW

 “จุดเริ่มต้น คือการทำาไร่ข้าวโพดซึ่งทำากันเองกับคุณแม่ ช่วงแรก ๆ ลงแรงเองทุกอย่าง 
ทำาแบบนี้ประมาณ 10 ปี คุณพ่อก็ย้ายไปทำางานที่ต่างประเทศ หลังจากคุณพ่อกลับมาก็เริ่ม
หันมาปลูกอ้อย เพราะช่วงนั้นความต้องการข้าวโพดลดน้อยลง ซึ่งการทำาไร่อ้อยนับว่าไปได้
ด้วยดี จวบจนวันนี้ก็ 20 ปี ครอบครัวเราเริ่มจากการทำาไร่เพียงไม่กี่ไร่ จนตอนนี้โดยรวมแล้ว
ได้ขยายเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่”

 เรียกได้ว่าธุรกิจไร่อ้อยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าคุณอานนท์ ได้กระซิบว่ามี
ฮีโน่เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

 “ผมเลือกใช้รถฮีโน่ตั้งแต่คันแรก ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องรถมากนัก ตอนแรก 
จึงใช้วิธีถามคนอ่ืน มันเหมือนเป็นการบอกปากต่อปาก ตอนน้ันลังเลอยู่สองย่ีห้อ แต่ก็ตัดสินใจ 
เลือกใช้ฮีโน่จากความชอบส่วนตัว และหลังจากได้มาขับจริงก็ยิ่งรู้สึกชอบ มีครั้งหนึ่งได้ขับรถ 
เข้าไร่ไปกับเพื่อน ๆ ซึ่งเพื่อนขับยี่ห้ออื่น พอผมขับนำาไปและหันกลับมาอีกทีก็พบว่ารถคันอื่น
แทบไปไม่ไหว น่ันเลยย่ิงทำาให้ผมม่ันใจเลือกใช้รถฮีโน่มาโดยตลอด รวมแล้วประมาณ 60 คัน 
บอกได้คำาเดียวว่าสำาหรับงานไร่ต้องยกให้ฮีโน่เท่านั้น”

 สำาหรับเคล็ดลับความสำาเร็จของไร่อ้อยอานนท์ เจ้าของไร่แนะนำาว่าสิ่งสำาคัญคือต้อง 
ยึดมั่นและซื่อสัตย์ในคำาพูด สำาคัญที่สุดคือการมีวินัยในการใช้เงินนั่นเอง

 ด้านกิจกรรมในวันน้ีกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยท่ีเต็มไปด้วยความสนุกสนานของ
ชาวไร่อ้อยอานนท์  คุณอานนท์ได้ทิ้งท้ายว่า

	 “งานที่จัดขึ้นวันนี้เราตั้งใจเลี้ยงคนงานทั้งหมด	ถือว่าเป็นการฉลองสงกรานต์ด้วย 
กิจกรรมท่ีจัดก็ค่อนข้างอบอุ่น	 มีการรดน้ำาดำาหัว	 และงานเล้ียงท่ีทำาให้ทุกคนสนุกสนาน 
อีกอย่างงานนี้ทาง	 อลินกิจ	 เพชรบูรณ์	 ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	 ต้องขอบคุณ 
ทุกท่านรวมถึงคนงานของเราทุกคนด้วยครับ”	

เคล็ดลับความสำาเร็จ
ที่สำาคัญคือต้อง 

ยึดมั่นและซื่อสัตย์ในคำาพูด
สำาคัญที่สุดคือการมีวินัย
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EVENT & ACTIVITIES

 งานน้ีฮีโน่จัดเต็ม!!!! ยกธีมงานออเจ้ามาไว้ภายในงาน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยก่อนอ่ืนฮีโน่ขอแสดงความยินดี 
กับ พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร เนื่องในโอกาสขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา 
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ (ฝ่ังโพธ์ิทอง) จังหวัดนครปฐม  ฮีโน่ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน The 3rd Western Motor Expo 2018 
เพื่อกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพด้านระบบขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 
พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ฮีโน่ขอขอบคุณสมาคมฯ ที่ไว้วางใจให้เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ฮีโน่ฯ ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย
ทักษิณ หาดใหญ่ และลีมอเตอร์ หาดใหญ่ ออกบูทในงานประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปี 2560 สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฮีโน่
ขอขอบคุณสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ท่ีให้ความไว้วางใจ
แก่เรา และขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ เน่ืองใน 
โอกาสขึ้นดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ 
กิจกรรมแบบนี้จะจัดครั้งต่อไปที่ไหน อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 
       สม�คมโลจิสติกส์
                     และขนส่งภ�คใต้

ฮีโนย่กธีมออเจ้า
...จัดง�นสม�คม
รถบรรทุกภ�คตะวันตก
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EVENT & ACTIVITIES

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
นำาโดยคุณชาญณรงค์ หงษ์ทอง ผู้อำานวยการ 
อาวุโสฝ่ายขายตรง ร่วมต้อนรับ พล.อ.ธงชัย 
สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ ณ ศูนย์ฝึก 
อบรม ทีโปร บริษัท ทีทีเคเอเชียทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำากัด ที่เข้าให้กำาลังใจกำาลังพล 
ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ Hino Smart Driver พร้อมชมการสาธิต โดยหลักสูตร 
ดังกล่าวเป็นการอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ที่ผ่านการรับรองจาก 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทในประเทศไทยที่ผ่านการอบรมจากฮีโน่ไปแล้วกว่า 200 
บริษัท โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Total Support ที่ฮีโน่ยินดีมอบให้ครอบครัวฮีโน่ 
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 ทั้งนี้ทางบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ
ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ให้ความไว้วางใจในฮีโน่ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮีโน่จะได้ร่วมรับใช้กองทัพไทยในโอกาสต่อไป

พล.อ.ธงชัย ส�ระสุข 
ร่วมให้กำ�ลังใจกำ�ลังพล

อบรม Hino Smart Driver 

 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ 
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ 
“การขับขี่รถยนต์บรรทุกให้ปลอดภัย	 การขับขี่รถยนต์บรรทุกให้ประหยัด	 และการ
ปรนนิบัติบำารุงรถยนต์บรรทุกให้พร้อมการใช้งาน” ให้กับกำาลังพลที่ปฎิบัติงานด้านการ 
ขนส่ง จำานวน 120 นาย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ 
โดยได้รับเกียรติจาก พลโทสมควร ทองนาค เจ้ากรมกรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเป็นการทบทวนทักษะ
ความรู้ในการขับขี่รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานถูกต้อง

  บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ขอขอบคุณกรมยุทธบริการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย	ท่ีให้ฮีโน่เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศและกองทัพ

อบรมขับขี่
นอกสถ�นที่ 
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 เพ่ืออำานวยความสะดวก เพ่ือให้ลูกค้านอกพ้ืนท่ีได้การฝึกอบรม 
Hino Smart Driver ได้อย่างทั่วถึง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด (สำานักงานใหญ่) จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
Hino Smart Driver นอกสถานที่ขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ฝึก
อบรมขับรถเชิงป้องกันอุบติเหตุ บริษัท วินมิสชั่น จำากัด จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 พฤษภาคม 2561

 ฮีโน่ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและการใช้พลังงาน 
ในการขนส่ง จึงเล็งเห็นความสำาคัญในด้านการพัฒนาบุคคลากร
ของลูกค้า ให้ขับขี่และใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ 
ลูกค้าลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายจากการ 
บริโภคเชื้อเพลิงจากพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริม
ธุรกิจลูกค้าแบบบูรณาการหรือกิจกรรม Total Support นั่นเอง

 เนื้อหาหลักสูตร Hino Smart Driver นั้นเป็นหลักสูตรการขับขี่
รถบรรทุก 2 วัน ที่เน้นไปในด้านการเรียนภาคปฎิบัติเป็นหลัก เพื่อ
ให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความอันตรายต่างๆในการขับข่ีที่ไม่ถูกต้อง  
และได้ทดลองเทคนิคการขับขี่ประหยัดพลังงานด้วยตัวเอง ทำาให ้
ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยผู้ฝึกสอนเป็น 
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการขับขี่และการดูแลรักษา
รถบรรทุกจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
(สำานักงานใหญ่) สำาหรับลูกค้าฮีโน่ สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมที่พักและอาหารตลอดการฝึกอบรม

	 พบกับ	Hino	Smart	Driver	นอกสถานที่ครั้งต่อไปในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระหว่างวันที่	1	ถึง	4	กันยายน	2561	
และภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	3	ถึง	5	พฤษจิกายน	2561	ลูกค้า
ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม	 สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำาหน่าย 
ฮีโน่ทั่วประเทศ

EVENT & ACTIVITIES

	 กิจกรรมฝึกอบรมการขับขี่ภาคสนามขององค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน	(GIZ)
 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ประเทศไทย จำากัด ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดฝึกอบรมการขับข่ีภาคสนามขององค์กร 
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ซึ่งจัดขึ้น ณ 
สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ บริษัท เอ็นพีซี 
เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำากัด นิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 
2561

อบรม Hino Smart Driver 
   นอกสถ�นที่ จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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EVENT & ACTIVITIES

 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 บริษัท นิวแมน จำากัด นำาโดยคุณยุุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์ 
ประธานบริษัท และคุณวิดา ปฐมวาณิชย์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมท้ังพนักงานบริษัทฯ และ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก ่
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ตำาบลพรธาตุ อำาเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ขอขอบคุณ บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี ที่วางใจและมั่นใจสั่งซื้อ
รถหัวลากฮีโน่ รุ่น FM2PK1B-XHT จำานวน 10 คัน

นิวแมนใจดีนิวแมนใจดี

มั่นใจใชร้ถหัวลากฮีโน่
เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
      มั่นใจใชร้ถหัวลากฮีโน่
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EVENT & ACTIVITIES

ฮีโน่ ใส่ใจความปลอดภัย
ตรวจเช็ครถ ก่อนเทศกาลสงกรานต์

 คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) หน่วยงานบางไทร จัดกิจกรรมตรวจเช็ครถ ก่อนเทศกาล 

สงกรานต์ ณ ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรม ฮีโน่ บางไทร  
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อให้พนักงานทุกท่านท่ี
ต้องเดินทางไกลกลับภูมิลำาเนา ได้มีความรู้ในการตรวจ
เช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เพ่ือเดินทางกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย มีความสุขในวันหยุดยาว 

ความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน ฮีโน่ก็ไม่มองข้าม

 คปอ. หน่วยงานบางไทร ไม่นิ่งนอนใจเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน จึงมีการดำาเนินการจัดทำาหุ่นความปลอดภัย 
การใส่อุปกรณ์ PPE เพื่อเน้นย้ำาให้พนักงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ PPE ได้เห็นตัวอย่างและเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งยังมี 
การติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดท่ีควรระวัง และจุดเส่ียงต่าง ๆ ภายใน 
สถานที่ปฏิบัติงาน

เกร็ดความรู้
คว�มปลอดภัย

กฎความปลอดภัย 5 ประการของฮีโน่
จงถือว่าสิ่งที่กำาลังเคลื่อนไหวอยู่

เป็นอันตราย

อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่รู้

ดับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร
ทันทีเมื่อมีเสียงผิดปกติ

ดับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร
ก่อนทำาการตรวจซ่อม

ทุกคนต้องรักษากฎความปลอดภัย
เมื่อทำางานร่วมกัน

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ท่านควรทำาอย่างไร?
กฎความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

1. หยุด 
 เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทันที 

(ก�รหยุดก�รทำ�ง�นต้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของง�น)

2. เรียก 
  เรียกผู้ควบคุมทันที

(ผู้บังคับบัญช� หรือ หัวหน้�ง�นที่รับผิดชอบ)

3. รอ
 ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้างาน
 ที่รับผิดชอบ 
(อย่�ทำ�ก�รใด ๆ กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรขณะที่รอ)
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EVENT & ACTIVITIES

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด นำาโดย 
มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำาปี 2561 
รวมถึงการมอบรางวัลให้กับลูกค้าผู้ใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ โดยไม่ผ่านการยกเครื่องครบระยะ 
1 ล้านกิโลเมตร และ 2 ล้านกิโลเมตร โดยมีรถที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 42 คัน 

 นอกจากนี้ ภายในงาน มร.ชิน นาคามูร่า ยังตอกย้ำาถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการ
ประกาศขยายการรับประกันรถบรรทุกฮีโน่ทุกรุ่นจากเดิม 2 ปี โดยไม่จำากัดระยะทาง เป็น 5 ปี 
โดยไม่จำากัดระยะทาง เรียกได้ว่าฮีโน่เป็นผู้จัดจำาหน่ายรถบรรทุกรายแรกที่กล้ารับประกัน 
การใช้งานยาวนานถึง 5 ปี

 สำาหรับงานเลี้ยงในช่วงเย็น	 เต็มไปด้วยสื่อมวลชน	 สีสัน	 และกิจกรรมมากมาย	
พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก	พิงกี้		สาวิกา	รวมถึงการโชว์ความเป็นไทยจากหุ่นละครเล็ก 
โจหลุยส์	เรียกได้ว่าผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับความบันเทิงกลับบ้านกันอย่างเต็มเปี่ยม

Hino Thank Press Party 2018 
และพิธีมอบรางวัลการใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ครบ 1 ล้าน
และ 2 ล้าน กิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง
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ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยฮีโน่ทั่วประเทศ

หมายเหตุ	 :	 1.	 ลูกค้าต้องนำารถเข้าซ่อมบำารุงและตรวจเช็คระยะทุก	ๆ	20,000	กิโลเมตร		

	 	 	 	 ตามตารางบำารุงรักษามาตรฐานที่ฮีโน่กำาหนด	ณ	ศูนย์บริการฮีโน่

	 	 	 	 ทั่วประเทศ

	 	 	 2.		การขยายรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมกับรถที่วิ่งใช้งานในต่างประเทศ	

	 	 	 	 เหมืองแร่	และรถที่บรรทุกน้ำาหนักเกินกฎหมายกำาหนด

	 	 	 3.		ข้อจำากัดและเงื่อนไขของการขยายรับประกัน	ขอให้อ้างอิงจาก

	 	 	 	 สมุดการขยายรับประกัน

	 	 	 4.		รายละเอียดส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้จนถึง	30	มิถุนายน	2561
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IQ-SAN News
HINO GURU

ฟังก์ชันใหม่ สำาหรับลูกค้า

จุดประสงค์ : เพื่อรวมรถของลูกค้าที่มี
หลาย User อยูู่ใน User เดียวกัน

หมายเหตุ :  สามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ตัวแทนจำาหน่าย คือ สายด่วน IQsan 1176 ต่อ 2  (บริการ 24 ชั่วโมง)

จุดประสงค์ : เพื่อให้ดูทริปได้ง่ายขึ้น

1. เลือกเมนูต�ร�งแสดงผลง�นจริงของรถ 2. กดปุ่มรวมบริก�ร

3. กดเลือกทริปที่ต้องก�รรวมบริก�ร 4. ใช้เวล� 10 – 30 วิน�ที ในก�รรวมทริป

จุดประสงค์ : เพื่อให้เตือนตลอดเวลาที่ความเร็วเกิน

โหมดปกติ

เหลือง เขียว
ความเร็วเกินนาทีที่ 1 ความเร็วเกินนาทีที่ 2-9 ความเร็วเกินนาทีที่ 10

เหลือง

โหมดแจ้งเตือน

เหลือง
ความเร็วเกินนาทีที่ 1 ความเร็วเกินนาทีที่ 2-9 ความเร็วเกินนาทีที่ 10

เหลืองเหลือง

1.  การรวม User จากหลาย User มาอยู่ใน User เดียวกัน 

2.  การรวมทริปการเดินทางหลายทริปในทริปเดียว 

 3.  ไอคอนสถานะแบบใหม่ (เลือกได้)
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Part Name : Element Kit, Fuel
Part No. : Customer : 23304-EV400

Part Name : Element Oil, Filter
Part No. : Customer : 15613-EV181

บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำ�กัด ประสบคว�มสำ�เร็จ มียอดก�รผลิต 10,000,000 ชิ้น  เมื่อเดือนเมษ�ยน ที่ผ่�นม�
 

 ด้วยความวิริยะอุตสาหะและความตั้งใจในการทำางานของพนักงานทุกคน ที่ทำางานโดยยึดหลักการรักษาคุณภาพและความปลอดภัย

ในการผลิต  ทำาให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตไส้กรองรถยนต์ ในนาม Smart	Choice	Parts ส่งให้แก่บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส 

จำากัด  ประเทศญี่ปุ่น  จำานวน 3 รุ่น ซึ่งนับเป็นก้าวสำาคัญและสร้างความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างยิ่ง     

ยอดการผลิตเดือนเมษายน
10,000,000 ชิ้น

HIGH PERFORMANCE PARTS

Part Name : Element Kit, Fuel
Part No. : Customer : 23304-EV390

ยอดการผลิตเดือนเมษายน
10,000,000 ชิ้น

บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำ�กัด
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Part Name : Element Kit, Fuel
Part No. : Customer : 23304-EV400

ตัวแทนจำ�หน่�ยตัวแทนจำ�หน่�ย

     ภ�คเหนือ
ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771
นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-612-576
นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534
นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609
อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066
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
เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282
เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  
ฮีโน่ ปทุมธาน ี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9
นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-6
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  034-254-272-4
ฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90
ไทยฮีโน่ อยุธยา วังน้อย  อยุธย�  035-257005-006
ฮีโน่ สยามนคร  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  036-262-486-8
หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3
ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-561-800
นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9
ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925
ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

       ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444-7
เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888  
ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400
ช. ทวี เลย  เลย  042-811-160
ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699
ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051
ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800
เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-711-499
เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-722-773
เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-503-677
เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6
เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555
รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-239-696
รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488
รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร  042-639-362-4 
ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-822-188
เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401
เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921
เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197
เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-512
ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840
ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277
ฮีโน่ สีดา  นครร�ชสีม�  043-777-933
เมืองทอง อำานาจเจริญ   อำ�น�จเจริญ 045-270-700
เมืองทอง ยโสธร   ยโสธร 045-713-067-8

        ภ�คตะวันออก
สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103
สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519
นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  038-381-103
นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  084-088-3870
นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  092-780-3762
นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  084-088-3875
มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  038-213-789
ชัยรัชการ ชลบุรี  ชลบุรี  038-190-666
มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777
ฮีโน่ ปราจีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-625-235
นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 085-372-5405

      ภ�คใต้
ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-900-164
ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-596-748-9
ทรงพร สุราษฎร์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-208
ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555
ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-602-4
ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-290-914-5
แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4
แสงรุ่ง กระบี่  กระบี่  075-619-206
ลีมอเตอร์ หาดใหญ่  สงขล�  074-260-881
ฮีโน่ ปัตตานี  ปัตต�นี  073-319-170
ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-299-398-9
ทักษิณยนตรการ หาดใหญ ่  สงขล�  074-457-800
ฮีโน่ สตูล  สตูล  074-751-181
ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส  073-530-787
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