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	 สวัสดีค่ะ	 ชาวฮีโน่ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกับ  ฉบับต้อนรับเทศกาล 

วาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ซึ่งแน่นอนว่า  ได้จัดเต็มเนื้อหาโดนใจอีกเช่นเคย 

โดยฉบับนี้ขอพาชาวฮีโน่เที่ยวไกลถึงนครสวรรค์ ก่อนแวะทักทาย คุณนิธินันท์	นภาพร	ผู้บริหาร	

บริษัท	 ตึกน้ำาเงิน	 จำากัด ที่มาร่วมบอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับฮีโน่ พร้อมอัพเดตกิจกรรม 

น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Hino Dealer Conference 2015, Hino United Party รวมถึงบทความน่ารู้ 

และข่าวสารอีกมากมาย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป 

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Dakar Champion

	 การแข่งขัน	Dakar	Rally	ประจำาปี	2015	ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่	3-17	มกราคมที่ผ่านมา	โดยบริษัท	
ฮีโน่	มอเตอร์ส	ประเทศญี่ปุ่น	สามารถคว้าแชมป์รุ่นต่ำากว่า	10	ลิตร	ของกลุ่มประเภทรถบรรทุก 
ซึ่งนับเป็นปีที่	6	ติดต่อกัน	โดยมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศอาร์เจนติน่าและสิ้นสุดที่ประเทศชิลี		

 ย้อนกลับไปเมื่อปี 1991 นับเป็นครั้งแรกที่ฮีโน่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการแข่งขัน Dakar Rally ซึ่งเป็น
เวลากว่า 24 ปี ที่ฮีโน่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน โดยในปีนี้นำาทีมโดย คุณโยชิมาสะ	 ซูงาวาระ ที่ได้รับ
การบันทึกสถิติกว่า 33 ครั้ง ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Dakar Rally และสำาหรับรุ่นฮีโน่ ซีรีย์ 500 รถคันที่ 2 
นำาทีมโดยลูกชายของเขา คุณเทรุฮิโต	ซูงาวะระ และตัวแทนช่างเทคนิค 4 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศจากฮีโน่ประเทศญี่ปุ่น 

 ถึงแม้การแข่งขันจะมีอุปสรรคมากมาย	แต่ทั้งสองพ่อ	–	ลูก	ก็สามารถคว้าแชมป์ได้อย่างงดงาม 
ซ่ึงการแข่งขันระดับโลกน้ี	 ฮีโน่ต้องการแชร์ความต่ืนเต้นเร้าใจให้กับลูกค้าและแฟนกีฬาเคร่ืองยนต์
ทั่วโลก	 รวมทั้งสร้างสรรค์ความท้าทายใหม่และศักยภาพรถที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลย ี
อันแข็งแรง	ทนทาน	พร้อมต่อยอดในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพรถ	และการบริการหลังการขาย
ที่ดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของลูกค้าเป็นสำาคัญ

ฮีโน่คว้�แชมป์ Dakar Rally 2015

 รถคันที่ 2 คว้าแชมป์รุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร

รุ่นต่ำ�กว่� 10 ลิตร 6 ปีซ้อน
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Customer Interview

ฮีโน.่..ครอบคลุม ครบครัน

คุณนิธินันท์ นภ�พร
ผู้บริห�รบริษัท  บริษัท ตึกน้ำ�เงิน จำ�กัด

“รถบรรทุกฮีโน่ บำ�รุงรักษ�ง่�ย 
มูลค่�ข�ยต่อได้ร�ค�สูง”

  
ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับอันอบอวลด้วยกลิ่นอ�ยคว�มรักแห่งวันว�เลนไทน์ 

เช่นเดียวกับก�รได้มีโอก�สพูดคุยกับ 2 ผู้บริห�รรุ่นใหม่ คุณนิธินันท์ นภ�พร และ 

คุณเบญจม�ศ โรจน์ธนกิจ ผู้บริห�ร บริษัท ตึกน้ำ�เงิน จำ�กัด ท่ีวันน้ีท้ังสองท่�นได้ให้เกียรติ 

ม�บอกเล่�คว�มประทับใจเกี่ยวกับฮีโน่ รวมถึงก�รถ่�ยภ�พแต่งง�นสุดเก๋ ที่ผส�นคว�ม 

น่�รักและคว�มแข็งแกร่งของรถฮีโน่ได้อย่�งลงตัว 

 บริษัท ตึกน้ำาเงิน จำากัด ได้ก่อตั้งและเป็นที่รู้จักมากว่า 30 ปี โดยคุณนิธินันท์ นภาพร ได้รับช่วง 
เป็นรุ่นที่ 2 ในการเข้ามาดูแลการบริหารต่อจากคุณพ่อ–คุณแม่ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการเป็นตัวแทน 
จำาหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับเครือซีเมนต์ไทย หรือ SCG มาก่อน
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 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ตึกน้ำาเงิน จำากัด สามารถคว้าแชมป์อันดับ 1 ของภาคเหนือ 
จากจำานวนท้ังหมด 17 จังหวัด โดยมีธุรกิจหลัก คือ วัสดุก่อสร้าง แพล้นท์ปูน อสังหาริมทรัพย์ และ 
รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็นธุรกิจหลักได้ 3 ประเภท คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจตึกน้ำาเงิน 
ซึ่งเป็นโครงการวิ่งหน้างานขนาดใหญ่ และกลุ่มค้าส่ง ที่มีร้านค้ารายย่อยใน 5 จังหวัดใกล้เคียง 
ได้แก่ นครนายก กำาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท เรียกได้ว่าธุรกิจทั้งหมดครอบคลุม  
ครบครันและเป็นที่ยอมรับสำาหรับคนทั่วไป

 นอกจากน้ี คุณนิธินันท์ ยังได้ท้ิงท้ายด้วยความประทับใจท่ีมีต่อรถบรรทุกฮีโน่ท่ีสามารถตอบโจทย์ 
ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงเหตุผลที่เลือกรถฮีโน่ในการมีส่วนร่วมของการถ่ายภาพแต่งงาน 
ที่เรียกได้ว่าแปลก เก๋ ไม่ซ้ำาใคร

	 “ตอนนี้เรามีรถฮีโน่มากกว่าสี่สิบคัน	เหตุผลที่ผมเลือกฮีโน่	เพราะผมคิดว่ารถบรรทุกฮีโน่
บำารุงรักษาง่าย	มูลค่าขายต่อได้ราคาสูง	อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพ	ทนทานต่อการใช้งาน	ซึ่งมี
ส่วนสำาคัญในการทำาธุรกิจ	 สำาหรับในส่วนของการถ่ายภาพแต่งงานที่ใช้รถฮีโน่เป็นฉากหลัง
ก็เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งได้รับรถมาใหม่	 ซึ่งแน่นอนว่ามันดูสวย	 แหวกแนว	 และน่าจะเหมาะ
กับการถ่ายรูปนั่นเอง”
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Hino Dealer Conference 2015
ก�รประชุมตัวแทนจำ�หน่�ย
รถยนต์บรรทุกฮีโน่ ครั้งที่ 48 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

Hino Dealer Conference 2015

Event & Activities
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 เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดการประชุมตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์
บรรทุกฮีโน่ ครั้งที่ 48 ประจำาปี พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม โซฟิเทล 
กรุงเทพ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำาเนินงาน 3S  
ในปี พ.ศ. 2557 รวมถึงแถลงนโยบายหลัก 3S ในปี พ.ศ. 2558  
นอกจากน้ี ยังได้รับเกียรติจากแขกคนสำาคัญ ได้แก่ คุณโคอิจิ	โอจิม่า 
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส จำากัด 
ประเทศญ่ีปุ่น และคุณทัตซึโอะ	ยาซุนางะ Managing Officer and 
C.O.O. of Integrated Transportation Systems Business Unit  
จากบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปานี จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และคุณชิน 
นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส ์
(ประเทศไทย) จำากัด ที่ให้เกียรติเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ
 
 นอกจากน้ี ภายในงานทุกท่านยังได้ชม VTR กิจกรรมการตลาด 
Hino Activity การแถลงนโยบายการดำาเนินงาน 3S ประจำาป ี
พ.ศ. 2558 การสรุป ผลการดำาเนินงานทั้งด้านการขายและบริการ
หลังการขายต่างๆ การกล่าวคำาปฏิญาณของ RSM (Regional 

Sales Manager) ทั้ง 10 ท่าน และการมอบเงินรางวัลการแข่งขัน  
Kaizen Award ซ่ึงเป็นรางวัลการปรับปรุงการทำางานอย่างต่อเน่ือง 
โดยแบ่งเป็นด้านการจัดการและด้านนวัตกรรม โดยตัวแทนจำาหน่าย 
ซุ่นหลี มหาชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 รางวัล รางวัลผลงาน
ประจำาปี หรือ TS Award เป็นรางวัลจากการประเมินผลงาน 
การดำาเนินงานของตัวแทนจำาหน่ายยอดเยี่ยมประจำาปี พ.ศ. 2557 
จำานวน 14 ตัวแทน รางวัลยอดการจำาหน่ายสะสม Milestone ที่
ได้รับโล่เกียรติยศ 11 ตัวแทน และ Excellent Award 10 รางวัล 
ประจำาปี พ.ศ. 2557  
 
 สำาหรับงานเลี้ยงในช่วงค่ำา เต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน
จากกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มินิคอนเสิร์ตจาก ‘ญาญ่าญิ๋ง’ การ
จับรางวัล และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงจับมือกันไว้ในแบบฉบับที่ 
เต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ีครอบครัวฮีโน่จะร่วมพัฒนาและจับมือ
ก้าวเดินไปด้วยกัน
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Hino Thank Press Party 2015
I’m fine, Thank you 
Love You  

Hino Thank Press Party 2015
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 เม่ือวันท่ี 27 มกราคมท่ีผ่านมา ฮีโน่ได้จัดงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน Hino	 Thanks	 Press	 Party	 2015 ภายใต้รูปแบบงาน 
I’m	fine,	Thank	you	Love	You เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฮีโน่และผู้ส่ือข่าวท้ังสายรถยนต์และสายธุรกิจ ซ่ึงงานน้ีได้รับเกียรติจาก
ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงานอย่างคับค่ัง นอกจากน้ี ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เพ่ือให้บรรดาส่ือมวลชนได้รับทราบว่าตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา 
พวกเราชาวฮีโน่ได้ดำาเนินงานท้ังด้านการขายและบริการหลังการขายภายใต้นโยบาย Total Support ของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คุณชิน นาคามูร่า ท่ีพร้อมสนับสนุนลูกค้าฮีโน่ เพ่ือให้กิจการของลูกค้าประสบความสำาเร็จ ท้ังน้ี การสนับสนุนไม่ใช่เพียงการพัฒนาหรือ
จำาหน่ายรถฮีโน่เท่าน้ัน เพราะตัวแทนจำาหน่ายของฮีโน่ได้เข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใช้รถอย่างใกล้ชิด รวมท้ังการตอบคำาถามผู้ส่ือข่าว 
โดยคุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ ท่านกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ท่ีเปิดโอกาสให้ 
พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ‘จ๊ะ	 อาร์สยาม’	 การจับรางวัล รวมถึงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำาหรับวันคล้ายวันเกิด 
ของคุณชิน นาคามูร่า เรียกได้ว่างานน้ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
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 Hino United Party ยังถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท	ทักษิณยนตรการ	(หาดใหญ่)	จำากัด ได้มอบ 
อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดเนินพิชัย และจัดการแข่งขันทักษะช่างฝีมือให้กับนักเรียนในวิทยาลัยต่างๆ  ปิดท้ายช่วงค่ำาได้ร่วมกับ บริษัท 
ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดงานเลี้ยงตอบแทนลูกค้าที่มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นด้วยงานเลี้ยงสนุกสนาน 
การรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งคอนเสิร์ตจากนักร้องสาว ‘บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม’ และการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับลูกค้าทุกท่าน 
ท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

Hino United Party 2014 (SOOT)Hino United Party 2014 (SOOT)

Hino United Party 2015 (TAKH)Hino United Party 2015 (TAKH)

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท	ซุ่นหลี	เทพารักษ์	จำากัด	(SOOT) จังหวัด
สมุทรปราการ ร่วมจัดงานเลี้ยง Hino United Party 2014 เพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนให้ฮีโน่
เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำากัด ได้เปิดดำาเนินการในวันที่ 7 เมษายน 2557 โดยจุดเด่น คือ ศูนย์บริการใหม่ 
ทันสมัย โดยเฉพาะช่องซ่อมที่รองรับรถเทรลเลอร์ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่จำาเป็นต้องถอดหาง เพื่อสร้างความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าทุกท่าน 
  สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้มาในรูปแบบ Sport Entertain ซึ่งทางฮีโน่ต้องการมอบความสนุกสนาน และพบปะพูดคุยกับลูกค้าทุกท่าน 
ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล แนะนำาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมบนเวที การแสดงคอนเสิร์ต
จากศิลปิน ‘จิ้งหรีดขาว’ นอกจากนี้ ฮีโน่ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการทำา CSR จัดกิจกรรมเปิดคลินิกฟุตบอลโดย คุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 
อดีตศูนย์หน้าฟุตบอลชื่อดัง พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดราชบูรณะ รวมถึงจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างให้กับนักเรียนในพื้นที่
อีกด้วย
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TTT Driver Contest ครั้งที่ 10

 ในวันเดียวกัน ฮีโน่ยังได้ร่วมจัดแสดงรถภายในงาน TTT	Driver	Contest	ครั้งที่	10 ณ ลาน 
ทดสอบรถ บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำากัด (TTT) อำาเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซ่ึงเป็นการแข่งขันเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะการขับข่ีปลอดภัย และการบรรจุรถยนต์ข้ึนรถบรรทุก 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย ท้ังน้ี  ฮีโน่ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของงานในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงรถ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการขายรถฮีโน่ โดยมีตัวแทนจำาหน่ายท่ีเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี ได้แก่ 
บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ และบริษัท ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ ซ่ึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีผู้ผลิต ผู้ขายสินค้า 
และผู้สนับสนุน จะได้มีโอกาสเจรจาทางธุรกิจร่วมกัน
 

รถฮีโน่ร่วมออกบูทในง�น
Fruehawf Mahajak Exhibition

 เม่ือวันท่ี 26 มกราคมท่ีผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้เข้าร่วม 
ในงานโดยจัดแสดงรถฮีโน่ จำานวน 2 คัน ได้แก่ HINO	300	รุ่น	XZU710R และ HINO	500 
รุ่น	 FC9JLLA โดยภายในงานได้รับความสนใจจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นพิเศษ 
การให้คำาปรึกษาเก่ียวกับตัวรถ การเล่นเกมส์ และการมอบของท่ีระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

TTT Driver Contest ครั้งที่ 10
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Eat & Travel

ชมแห่มังกร
เมืองนครสวรรค์

ขอบคุณข้อมูล  www.chaiwbi.com, www.touronthai.com

 เทศกาลตรุษจีน
 เมืองโบราณจันเสน

 และพิพิธภัณฑ์จัน
เสน เมืองสี่แคว

แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน้ำาโพ

 สวัสดีค่ะ ช�วฮีโน่ที่รัก หลังจ�กที่  เคยพ�ทุกท่�นแพ็ก

กระเป๋�เดินท�งสู่ ‘จังหวัดนครสวรรค์’ เพื่อท่องเที่ยวแบบอิงธรรมช�ติกันไปแล้ว 

คร�วนี้ขอเปลี่ยนบรรย�ก�ศพ�ช�วฮีโน่เที่ยวรับ ‘เทศก�ลตรุษจีน’ ซึ่งแน่นอนว่� 

หล�ยท่�นต้องนึกถึง ‘ก�รแห่มังกร’ ที่แสนโดดเด่นและขึ้นชื่อของเมืองป�กน้ำ�โพ

นั่นเอง

 สำาหรับใครที่มีโอกาสได้เที่ยวเมืองปากน้ำาโพในช่วงเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมที่พลาด 
ไม่ได้ คือ การชมแห่มังกร ที่ปัจจุบันกลายเป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ของนครสวรรค ์
ไปเสียแล้ว อาจเพราะความสวยงามยิ่งใหญ่ที่ถูกสืบทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
โดยการแห่มังกรและการแสดงอื่นๆ จะถูกแห่ไปตามถนนสายหลักของเมืองนครสวรรค ์
โดยเฉพาะบริเวณตลาดปากน้ำาโพท่ีมีการแห่มังกรอย่างสวยงามและย่ิงใหญ่ด้วยคนเชิด
ที่มีความชำานาญกว่า 100 คน อีกทั้งตัวมังกรที่มีความยาวกว่า 50 เมตร ถูกแต่งแต้มด้วย 
ลวดลายและสีสันงดงาม ก่อนจะเรียกความประทับใจจากนักท่องเที่ยวด้วยการแสดง 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพ่นน้ำา พ่นไฟ และอื่นๆ สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มจากทั้ง 
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 หลังจากที่อิ่มเอมกับความอลังการของการแห่มังกรอันเลื่องชื่อแล้ว ก็ได้เวลาชื่นชม 
ความงามของสถาปัตยกรรมภายในเมืองโบราณจันเสนและพิพิธภัณฑ์จันเสน 
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองนครสวรรค์ ซึ่งถูกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน 
สมัยทวารวดี โดยภายในเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ฐานบัว 
ธรรมจักร ใบหอกที่ทำาด้วยสำาริด ซึ่งล้วนแต่มีเรื่องราวสำาคัญทางประวัติศาสตร์ โดย
โบราณวัตถุเหล่าน้ันได้ถูกจัดเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์จันเสน เพ่ือใช้แสดงเร่ืองราวของจันเสน 
ในอดีตนั่นเอง

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะ สำ�หรับทริปต้อนรับเทศก�ลตรุษจีนที่  

ตั้งใจพ�ทุกท่�นเดินท�งไปสัมผัสประสบก�รณ์ใหม่ อย่�ลืมนะคะ หลังจ�กเที่ยว

เสร็จแล้ว ห้�มพล�ดแวะซื้อของฝ�กขึ้นชื่ออย่�ง ‘ขนมโมจิ’ และ ‘กระย�ส�รท’ 

กลับไปฝ�กคนที่บ้�นกันด้วย สำ�หรับฉบับหน้�เร�จะพ�ไปเที่ยวที่ไหนนั้น อย่�ลืม

ติดต�มกันนะคะ 
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Hino Guru

 สวัสดีค่ะ ช�วฮีโน่ท่ีรักทุกท่�น กลับมาพบกับ Hino Guru ซ่ึงแน่นอนว่าฉบับน้ีเรามาพร้อมสาระดีๆ แบบจัดเต็ม โดยคร้ังน้ีเราจะพา 
ทุกท่านไปทำาความรู้จัก ‘รหัสลับ’ การให้สัญญาณไฟของรถบรรทุก ซ่ึงรับรองว่ามีประโยชน์และสามารถนำาไปใช้ได้จริงอีกด้วย

‘รหัสลับ’ รถบรรทุก‘รหัสลับ’ รถบรรทุก

รหัส  เปิดไฟเล้ียว ซ้�ยที – ขว�ที

 

 หากนักขับรถบรรทุกพบว่าเส้นทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุและ
ต้องการเตือนให้รถคันหลังลดความเร็ว ควรให้สัญญาณโดยการ
เปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายสลับกับด้านขวา เป็นการบอกว่าห้ามแซง 
เน่ืองจากอาจเกิดอันตรายได้
  

  เปิดไฟเล้ียวซ้�ย แม้ไม่มีตรอกซอย

 
 การเปิดไฟเล้ียวซ้ายโดยท่ีเส้นทางน้ันไม่มีตรอกซอย หรือคนขับ 
ไม่มีท่าทีว่าต้องการเปลี่ยนเลน นั่นหมายความว่าต้องการบอก
ให้รถท่ีขับตามมาน้ันสามารถแซงออกขวาได้ทันที

  เปิดไฟเล้ียวขว� แม้ไม่มีตรอกซอย

 ในทางตรงกันข้าม การเปิดไฟเล้ียวขวาท้ังท่ีเส้นทางน้ันไม่มี
ตรอกซอยหรือคนขับไม่ต้องการเปล่ียนเลน น่ันเป็นสัญญาณว่า 
‘ห้ามแซง’ เพราะข้างหน้าอาจเป็นทางโค้งหรือมีรถสวนมาด้วย 
ความเร็วน่ันเอง

รหัส

  เปิดไฟฉุกเฉิน กล�งส่ีแยก

 

 เมื่อถึงสี่แยก หากนักขับต้องการให้สัญญาณว่ารถคันหลัง 
สามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้ตามสบาย ให้เปิดไฟฉุกเฉิน
ทิ้งไว้ เพียงเท่านี้ก็เป็นการบอกให้คันหลังทราบว่ารถบรรทุกของ
คุณกำาลังจะตรงไปนั่นเองค่ะ

  แฉลบหัวรถ พร้อมกระพริบไฟสูง 1 คร้ัง 

 หากนักขับรถบรรทุกต้องการขอทางหรือต้องการแซงรถคัน
ข้างหน้า อย่าลืมแฉลบหัวรถออกมาเล็กน้อย พร้อมกระพริบไฟสูง 
1 คร้ัง จากน้ันจึงสามารถเร่งเคร่ืองเพ่ือแซงรถคันข้างหน้าไปอย่าง 
ระมัดระวัง

 เป็นอย่�งไรกันบ้�งคะ สำ�หรับก�รให้สัญญ�ณในรูปแบบ

ต่�งๆ ดังน้ัน ย�มใช้รถใช้ถนน อย่�ลืมให้สัญญ�ณอย่�ง 

ถูกต้อง เพ่ือคว�มปลอดภัยในก�รขับข่ีและลดอุบัติเหตุค่ะ

รหัส

รหัส

รหัส
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobdb.com

4 วิธี พิชิต ‘อ�ก�รเบื่อง�น’4 วิธี พิชิต ‘อาการเบื่องาน’

 สวัสดีค่ะ ช�ว 
 
สำ�หรับฉบับน้ี Self Development มีเทคนิคดีๆ เพ่ือเอ�ใจมนุษย์เงินเดือนท่ีกำ�ลัง 

เกิดอ�ก�ร ‘เบ่ือง�น’ ซ่ึงแน่นอนว่�อ�ก�รน้ีเกิดข้ึนได้เสมอ เพร�ะฉะน้ันเร�ม�ช่วยกันเติมไฟ เพ่ือให้คุณกลับม�มีพลัง 

ในก�รทำ�ง�นอีกคร้ังกันนะคะ

 1.  ทำ�ตัวให้ยุ่งอยู่เสมอ
 รู้หรือไม่คะว่าการท่ีว่างเกินไป อาจส่งผลทำาให้เรารู้สึกเบ่ืองานได้ เพราะฉะน้ัน การทำาตัวให้ยุ่ง ไม่ว่าจะเป็น การหารายได้เสริม 
การหางานอดิเรกทำาหลังเลิกงาน จะช่วยให้ชีวิตคุณมีสีสันมากย่ิงข้ึน แถมทำาให้ลืมอาการเบ่ืองานไปได้อย่างง่ายดาย

 2.  มองห�ส่ิงใหม่ๆ
 แน่นอนว่าการทำาอะไรอย่างเดิมทุกวัน หรือการทำาเฉพาะสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย ย่อมทำาให้อาการเบื่อกำาเริบขึ้นมา 
อย่างช่วยไม่ได้ ดังน้ัน อย่าลืมมองหาส่ิงใหม่ทดแทนส่ิงเดิม เช่น การนำาเสนอแผนจัดระเบียบองค์กร การร่วมกิจกรรมของบริษัท 
เป็นต้น

 3.  อ่�นข่�ว - บทคว�มท่ีน่�สนใจ
 ระหว่างทำางาน หากเกิดอาการเบ่ือข้ึนมากะทันหัน ลองหันมาอ่านข่าวหรือบทความท่ีน่าสนใจสัก 10 – 20 นาที เพ่ือเป็นการ
ผ่อนคลาย และพร้อมกลับมาทำางานได้อีกคร้ัง

 4.  พัฒน�ตัวเองอยู่เสมอ
 ลองถามตัวเองดูว่าคุณต้องการพัฒนาทักษะการทำางานด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ หากพบแล้วให้รีบลงมือทำาจนเชี่ยวชาญ  
เพราะการแบ่งเวลาให้กับการฝึกทักษะจะช่วยลดอาการเบ่ืองาน เน่ืองจากมีอย่างอ่ืนทำาทดแทนน่ันเองค่ะ 
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตรสย�มมอเตอร์ส จำ�กัด  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

บริษัท ปทุมธ�นีตังคะก�ญจน์ จำ�กัด  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำ�กัด  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด (ส�ข�วิภ�วดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด (ส�ข�บ�งบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด (ส�ข�พระร�ม2)  สมุทรส�คร  034-441-555

บริษัท ซุ่นหลีมห�ชัย (1991) จำ�กัด  สมุทรส�คร  02-895-5240-5

บริษัท ซุ่นหลี เทพ�รักษ์ จำ�กัด  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคร�ม จำ�กัด  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

บริษัท สหพัฒนพันธ์ จำ�กัด  นครปฐม  034-254-035-8

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม  034-254-272

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำ�กัด (ส�ข�พระนครศรีอยุธย�)   

 อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่อยุธย�  อยุธย�  035-257-005-006

ภ�คเหนือ

บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จำ�กัด  นครสวรรค์  056-221-771

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�สุโขทัย)  สุโขทัย  055-620-740-1

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�กำ�แพงเพชร)  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�ต�ก)  ต�ก  055-801-609-10

บริษัท อลีนกิจสย�ม จำ�กัด  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  พิษณุโลก  055-289-000

บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด (ส�ข�อุตรดิตถ์)  อุตรดิตถ์  055-817-826

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด (ส�ข�เชียงใหม่)  เชียงใหม่  053-248-464

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด  เชียงแสงลำ�ป�ง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด  เชียงแสงลำ�ป�ง (ส�ข�เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด  เชียงแสงลำ�ป�ง (ส�ข�แพร่)  แพร่  054-650-745-7

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด  เชียงแสงลำ�ป�ง (ส�ข�น่�น)  น่�น  054-711-833

บริษัท เชียงแสง (เชียงร�ย) จำ�กัด  เชียงร�ย  053-774-995-6

บริษัท เชียงแสง (เชียงร�ย) จำ�กัด (ส�ข�พะเย�)  พะเย�  054-484-282-3

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  ลำ�พูน  053-552-226-8

ตัวแทนจำ�หน่�ย

ภ�คตะวันออก

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์  1993 จำ�กัด  ระยอง  038-873-817-20

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�จันทบุรี)  จันทบุรี  039-339-538-41

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�ชลบุรี)  ชลบุรี  038-263-671-3

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�ฉะเชิงเทร�)  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

บริษัท มิตรสย�มมอเตอร์ส จำ�กัด (ส�ข�ชลบุรี)   ชลบุรี  02-784-5999 

ภ�คกล�ง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำ�กัด  ลพบุรี  036-785-334-7

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำ�กัด (ส�ข�อ่�งทอง)  อ่�งทอง  035-850-700-2

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำ�กัด  สระบุรี  036-329-300-2

บริษัท หลักเมืองถ�วรมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

บริษัท ฮีโน่ก�ญจนบุรี จำ�กัด  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

บริษัท นิวแมน จำ�กัด (ส�ข�สิงห์บุรี)  สิงห์บุรี  036-813-647-9

บริษัท ชัยรัชก�ร จำ�กัด  เพชรบุรี  032-425-925

บริษัท ชัยรัชก�ร (กรุงเทพ) จำ�กัด (ส�ข�ร�ชบุรี)  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภ�คใต้

บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

บริษัท ชัยรัชก�ร จำ�กัด ส�ข�ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ทรงพรเจริญก�รเกษตรและจักรกล  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุร�ษฎร์ธ�นี) จำ�กัด  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ทักษิณยนตรก�ร (นคร)  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำ�กัด  ตรัง  075-217-044-6

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำ�กัด  ภูเก็ต  076-261-083-4

บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จำ�กัด (ส�ข�กระบี่)  กระบี่  075-619-206

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ลีมอเตอร์เซลส ์  สงขล�  074-364-078-80

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ปัตต�นีคอมเมอร์เชียล  ปัตต�นี  073-319-170-4

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ปัตต�นีคอมเมอร์เชียล (ส�ข�ยะล�) 

 ยะล�  073-241-534-5

บริษัท ทักษิณยนตรก�รห�ดใหญ่ จำ�กัด  สงขล�  074-457-802-7ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ร�ชสีม�เทพนคร จำ�กัด  นครร�ชสีม�  044-952-444

บริษัท ร�ชสีม�เทพนคร จำ�กัด (ส�ข�ป�กช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช. ทวี  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช. ทวี (ส�ข�เลย)  เลย  042-833-090-1

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช. ทวี (ส�ข�หนองค�ย)  หนองค�ย  042-990-699-700

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช. ทวี (ส�ข�หนองบัวลำ�ภู)  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช. ทวี (ส�ข�ก�ฬสินธุ์)  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์  สกลนคร  042-714-240-3

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์ (ส�ข�สว่�งแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์ (ส�ข�นครพนม)  นครพนม  042-522-857

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จำ�กัด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

บริษัท อุบลเมืองทอง จำ�กัด  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำ�กัด  ขอนแก่น  043-333-525-32

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำ�กัด  ชัยภูมิ  044-834-065-6

บริษัท ฮีโน่นครร�ชสีม� จำ�กัด  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

บริษัท ฮีโน่นครร�ชสีม� จำ�กัด (ส�ข�สุรินทร์)  สุรินทร์  044-713-921-2

บริษัท ฮีโน่นครร�ชสีม� จำ�กัด (ส�ข�บุรีรัมย์)  บุรีรัมย์  044-690-197-9

บริษัท ฮีโน่มห�ส�รค�ม จำ�กัด  มห�ส�รค�ม  043-777-840

บริษัท พงษ์ภ�คภูมิ จำ�กัด  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288
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