
FC Dominator Caravan with CSR Activity

10 ‘ม่ันใจ เลือกใช้ฮีโน่ บริการมาตรฐานเดียวกัน
ท่ัวประเทศ’                              ห้างหุ้นส่วนจำากัด คู่สกุลขนส่ง
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ฉบับที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2558

HINO 300 Regional Mini Motor Show 
‘HINO 300 แชมป์ตัวจริง’
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คณะผู้จัดทำ�
 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

Editor’s Talk

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร

	 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน ฉบับนี้ถือเป็นการเดินทางเข้าสู่ครึ่งปีหลังซึ่ง  

ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารและเนื้อหาดีๆ อีกเช่นเคย ฉบับนี้ขอพาทุกท่านเดินทางไปพูดคุย

กับผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 คู่สกุลขนส่ง ที่มาร่วมบอกเล่าแนวคิดและความประทับใจที่

มีต่อฮีโน่ นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารที่ฮีโน่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวางปะการังเทียมอุเทน

ถวาย	 ๗๒	 ชั่วโมง	 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

พร้อมเก็บตกภาพกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ	 Hino	 Caravan	with	 CSR	Activity	 2015 

‘หาดพยูน’	สดใส	ปลอดภัยมลพิษ	รวมถึง	HINO	300	Regional	Mini	Motor	Show	อีกด้วย 

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป

 Hino Promotion : Save Plus Maintainance

 Hino CSR : Hino Caravan with CSR Activity 2015 

‘ห�ดพยูน’ สดใส ปลอดภัยมลพิษ / 

โครงก�รว�งปะก�รังเทียมอุเทนถว�ย ๗๒ ชั่วโมง 

  Event & Activities : Marketing Seminar /

HINO 300 Regional Mini Motor Show ‘HINO 300 แชมป์ตัวจริง’ 

 Customer Interview : ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด คู่สกุลขนส่ง 

 Dealer Interview : ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช.ทวี

 Eat & Travel : เส้นท�งเที่ยวมุมมองใหม่ ‘ก�ฬสินธุ์’

 Hino Guru :  ภัยจ�กขวดน้ำ�ดื่มในรถยนต์    

 Self Development : 5 วิธีดูแลสุขภ�พหน้�คอมฯ

 Dealer Network



Hino Promotion

ผลที่ได้จากโปรแกรม Save Plus Maintainance

 ฟื้นฟูประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

 ลดอัตราการกินน้ำามันเชื้อเพลิง

 เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์

 ลดควันดำาและควันขาว

 ลดการสั่นของเครื่องยนต์

ผลทดสอบอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

	 	อ้างอิงผลจากการทดสอบรถฮีโน่รุ่น	FM1AKLA/	เลขไมล์	121,294	กม./GCW=50.5	ตัน

ก่อน หลัง

ระยะท�ง/ปี (โดยประม�ณ) 100,000 กม.

อัตร�ก�รสิ้นเปลือง 2.30 กม./ลิตร 2.44 กม./ลิตร

สิ้นเปลืองพลังง�นเชื้อเพลิง/ปี 43,478 ลิตร 40,984 ลิตร

ร�ค�น้ำ�มันดีเซล (17-3-56) 26.89 บ�ท/ลิตร

ค่�เชื้อเพลิง/ปี 1,169,123 บ�ท 1,102,060 บาท

โปรแกรม Save Plus Maintainance

  รายการ 1 : ปรับตั้งวาล์ว

  รายการ 2 : ตรวจสอบฝาหม้อน้ำา

  รายการ 3 : ทำาความสะอาดหม้อน้ำา

  รายการ 4 : ทำาความสะอาดอินเตอร์คูลเลอร์

  รายการ 5 : เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง

  รายการ 6 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเครื่อง

  รายการ 7 : เปลี่ยนกรองน้ำามันเชื้อเพลิง

  รายการ 8 : เปลี่ยนกรองอากาศ

  รายการ 9 : ทำาความสะอาดระบบเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

โปรโมชั่นพิเศษ
ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพเครื่องยนต์

และช่วยประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิง

วันนี้ -30 ก.ย.58

สนใจติดต่อโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ที่ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ

ประหยัดน้ำามันมากขึ้น ต้นทุนลด...กำาไรเพิ่ม
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Hino CSR

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดกิจกรรม 
“Hino	Caravan	with	CSR	Activity” โดยเริ่มต้นออกเดินทางจาก ฮีโน่ สำานักงานใหญ่ หลักสี่ ไปยังหาด 
พยูนใหม่ จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำานวย	พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กล่าวเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดตัวรถ FC	 Dominator-NGV	
สปอร์ตดีไซน์โฉมใหม่ ด้วยชุดโครเมียม ด้านหน้าพร้อมชุดไฟ LED เดย์ไลท์ ที่ดูสวยงาม มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง HINO 300 Expert และรถ Darkar Rally ที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรถที่
สามารถคว้าแชมป์ในรุ่นต่ำากว่า 10 ลิตร ในการแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นับเป็น
ขบวนคาราวานที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากการจัดกิจกรรมคาราวานแล้วยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์
ธรรมชาติท้องทะเลที่สวยงามอีกด้วย

Hino Caravan with CSR Activity 2015Hino Caravan with CSR Activity 2015
‘หาดพยูน’ สดใส ปลอดภัยมลพิษ
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 สำาหรับกิจกรรม ณ หาดพยูน เริ่มต้นโดยการกล่าวต้อนรับจากท่านนายกเทศบาลตำาบลและคณะผู้บริหารฮีโน่ที่ได้มอบป้ายรณรงค ์
รักษาสิ่งแวดล้อมและถังขยะเพื่อสาธารณประโยชน์ หลังจากนั้นพวกเราชาวฮีโน่ได้เริ่มแบ่งกลุ่ม รับอุปกรณ์ทำากิจกรรมเก็บขยะริม 
ชายหาดพยูน และทาสีขอบฟุตบาท (ขาว-แดง) ริมถนนเลียบหาด ปลูกต้นไม้ รวมทั้งการโชว์รถบรรทุกฮีโน่ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ให้กับคนในพื้นที่ได้สัมผัสและร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งตลอดกิจกรรมได้สร้างความสนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคี 
และยังได้ร่วมกันทำากิจกรรมเพ่ือสังคมในการท่ีจะทำาให้หาดพยูนสวยสะอาด เพ่ือให้ประชาชนและผู้คนในพ้ืนท่ีใช้พักผ่อนกันอย่างมีความสุข
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Hino CSR

 เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้สนับสนุนการขนส่งบรรทุกชิ้นส่วนปะการังเทียม 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ไปยังหาดนางรำา 
ท่าเรือจุกเสม็ด อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เน่ืองในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
นำาโดย คุณสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส สิทธิกูล ผู้นำาคณะวิจัย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณธงชัย 
สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมงคลฤกษ์นี้ด้วย    
 โครงการจัดวางปะการังเทียมในครั้งนี้ คือ โครงการพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้ โดยเสริมโครงสร้างคอนกรีต
ด้วย FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) ซึ่งเป็นพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้วที่มีคุณสมบัติเด่นเรื่องน้ำาหนักเบา แข็งแรง และสลัก 
Superlene พลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติสำาคัญ คือ มีความแข็ง เหนียว ไม่เสียรูปทรงง่าย เหมาะสำาหรับงานที่ต้องรับแรงมากๆ ทนต่อ 
การกัดกร่อนและการเสียดสี โครงการพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้นี้ นำาทีมวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส 
สิทธิกูล รองศาสตราจารย์ ประไพพรรณ สิทธิกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง คุณชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช คุณสนธยา กงกองแก้ว 
และคุณณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ ซึ่งโครงการจัดวางปะการังเทียมแบบ Knockdown ครั้งนี้ ก่อให้เกิดการนำาไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเลได้อย่างยั่งยืน 

โครงก�รว�งปะก�รังเทียมอุเทนถว�ย ๗๒ ชั่วโมง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เนื่องในโอก�สทรงเจริญพระชนม�ยุ ๖๐ พรรษ�
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Marketing SeminarMarketing Seminar

 เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ ‘การตลาดเป็นเรื่องง่าย	
...	 ใช้อย่างไรให้โดนใจ’ ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการตลาดของบุคลากรตัวแทนจำาหน่าย
ที่สามารถนำาความรู้และกลยุทธ์การตลาดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจรถบรรทุกมีการ
แข่งขันสูง ดังนั้น การตลาดจึงนับเป็นอาวุธสำาคัญที่จะชิงชัยความได้เปรียบคู่แข่งขัน บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด จึงได้
เล็งเห็นความสำาคัญและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
 สำาหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเดย์	 ยิ่งชล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเปิดการสัมมนา ก่อนเริ่มต้นการ
สัมมนาจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำาให้ทราบถึงทิศทางการตลาดในอนาคต การวิเคราะห์ลูกค้า รวมทั้งการคิดนอกกรอบ 
หากลุ่มคนที่ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมถึงกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย การจัดกิจกรรมพิเศษ Event Marketing ที่ต้อง ‘แปลก	ใหม่	
ใหญ่	 ดัง’ เพ่ือให้อยู่ในความสนใจ เป็นต้น นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารการขายยังได้มอบอุปกรณ์สำาหรับการทำากิจกรรมแก่ทุกตัวแทน เพ่ือเป็นการ 
สนับสนุนการขายและการตลาด สำาหรับ 10 ตัวแทนจำาหน่ายแรกที่แจ้งความประสงค์ ฮีโน่ยังได้สนับสนุนของมูลค่า 10,000 บาท ให้กับ  
10 ตัวแทนอีกด้วย โดย  ต้องขอช่ืนชมมา ณ โอกาสน้ีค่ะ
 หลังจากท่ีได้จัดกิจกรรมการสัมมนาในคร้ังน้ีแล้ว ตัวแทนจำาหน่าย ทรงพรเจริญ สุราษฎร์ธานี ได้นำาความรู้ในการสัมมนามาประยุกต์ใช้ 
โดยให้บุคลากรในตัวแทนจำาหน่ายแต่งตัว สวมหมวก และร่วมถ่ายรูปกับลูกค้าในโอกาสส่งมอบรถได้อย่างน่ารัก สร้างความประทับใจให้ 
  กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ

Event & Activities
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Event & Activities

 
 เก็บตกภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมออกบูทในงาน Hino	 300	 Expert	 Regional	 Mini	 Motor	 Show	 ในพื้นที่ 

ภาคเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย ไทยฮีโน่ นครสวรรค์ บริเวณตลาดศรีนคร ตำาบลปากน้ำาโพ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย เทพนครโคราช  และเมืองทองโคราช 

บริเวณตลาดเซฟวัน อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายรถบรรทุก HINO 

300 Expert โดยช่วงเช้าเป็นการแห่ขบวนคาราวานรถบรรทุก HINO 300 Expert ทั่วทั้งจังหวัด สำาหรับช่วงบ่ายเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

โดยมีการเยี่ยมชมบูท เล่นเกมส์ พร้อมรับของที่ระลึก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและแฟนพันธ์ุแท้

สิงห์รถบรรทุกฮีโน่เป็นจำานวนมาก

 ตลาดศรีนคร ตำาบลปากน้ำาโพ อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ : 18-22 พฤษภาคม 2558

HINO 300 Regional Mini Motor ShowHINO 300 Regional Mini Motor Show 

‘HINO 300 แชมป์ตัวจริง’
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 ตลาดเซฟวัน อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : 1-5 มิถุนายน 2558
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Customer Interview

มั่นใจ เลือกใช้ฮีโน ่
ด้วยก�รให้บริก�ร
ที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำากัด คู่สกุลขนส่งห้างหุ้นส่วนจำากัด คู่สกุลขนส่ง

คุณอัฐพล เจียงวิเศษ
ผู้บริห�ร ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด คู่สกุลขนส่ง

คุณพรทิพย์ เจียงวิเศษ
ผู้บริห�ร ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด คู่สกุลขนส่ง

 นับเป็นโอก�สอันดีที่ก�รเดินท�งสู่จังหวัดก�ฬสินธุ์ครั้งนี้  ได้มีโอก�สแวะพูดคุย 

กับผู้บริห�รคนเก่ง คุณอัฐพล เจียงวิเศษ เจ้�ของห้างหุ้นส่วนจำากัด คู่สกุลขนส่ง ผู้ประกอบก�ร 

ธุรกิจด้�นก�รขนส่งที่ไว้ว�งใจให้รถบรรทุกฮีโน่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รดำ�เนินธุรกิจม�เป็นระยะเวล�

กว่� 20 ปี

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	คู่สกุลขนส่ง ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 9 ตำาบลดงลิง อำาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นำาทีมบริหารโดย คุณอัฐพล	เจียงวิเศษ	และคุณพรทิพย์	เจียงวิเศษ ปัจจุบันมีรถบรรทุกรวมกว่า 50 คัน 
นับเป็นบริษัทท่ีมีรถสำาหรับรองรับการบริการขนส่งสินค้ามากท่ีสุดในจังหวัดกาฬสินธ์ุ อีกท้ังยังเป็นท่ีไว้วางใจ 
ของลูกค้า เนื่องจากการยึดมั่นในการบริหารเป็นเลิศที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเป็นสำาคัญ

 “ผมเชื่อว่าการขนส่งทางบกเป็นเส้นทางหลักที่นิยมใช้ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง พืชผล
ทางการเกษตร และสินค้าอ่ืนๆ โดยปัจจุบันนิยมใช้รถยนต์ รถบรรทุก หรือรถไฟ เป็นพาหนะในการขนส่ง ดังน้ัน 
การบริการที่ดี รวดเร็ว ฉับไว ถึงจุดหมายปลายทางตามกำาหนด โดยที่สินค้าสมบูรณ์ ไม่แตกหัก สูญหาย 
หรือเสื่อมสภาพ จึงเป็นหัวใจสำาคัญของการให้บริการ ห้างหุ้นส่วนจำากัด คู่สกุลขนส่ง จึงบริการทุกท่าน
ด้วยความยินดี ซึ่งเราจะนำาสินค้าของลูกค้าไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำาหนดด้วยความรวดเร็ว 
ปลอดภัย และราคาขนส่งที่เหมาะสม โดยใช้รถที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งไว้บริการ”

 นอกจากการยึดมั่นในบริการที่ดีที่สุดแล้วนั้น ท่านผู้บริหารยังกล่าวถึงเคล็ดลับในการดำาเนินธุรกิจให้
ประสบความสำาเร็จด้วยว่า การบริหารงานที่ดีและการพัฒนาผู้ขับขี่ ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญเพื่อการก้าวเข้าสู่
การให้บริการระดับสากลอีกด้วย

 ก่อนจากกันในการพูดคุยครั้งนี้ คุณอัฐพล ได้ทิ้งท้ายถึงความประทับใจและความมั่นใจที่มีต่อคุณภาพ
รถบรรทุกฮีโน่ด้วยว่า 
 
	 “สาเหตุที่ผมเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่	นอกจากความมั่นใจในคุณภาพที่ทนทาน	มีมาตรฐานแล้ว	
ผมยังประทับใจในการให้บริการหลังการขาย	เพราะพนักงานมีการดูแล	ช่วยเหลือ	ให้คำาแนะนำา	
และไม่ทอดทิ้งลูกค้า	 เนื่องจากผมซื้อรถบรรทุกจากหลายตัวแทนจำาหน่าย	 แต่ฮีโน่สามารถดูแล	  
		 	 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ”
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ให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รให้บริก�รอย่�งจริงใจ

รักษ�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งลูกค้�ให้ยั่งยืน 

ห้างห้นส่วนจำากัด อดร ช.ทวี ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช.ทวี 

Dealer Interview

 
 ฉบับนี้ นับเป็นโอก�สอันดีที่ได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริห�ร 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช.ทวี โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 ส�ข� ณ จังหวัด

อุดรธ�นี เลย หนองค�ย หนองบัวลำ�ภู ก�ฬสินธุ์ และบึงก�ฬ

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	อุดร	ช.ทวี นำาทีมบริหารโดยคุณสุระชัย	ทวีแสงสกุลไทย 
หุ้นส่วนผู้จัดการ คุณณัฏฐชัย	 ทวีแสงสกุลไทย ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด 
คุณธีรวัฒน์	 ทวีแสงสกุลไทย ผู้อำานวยการฝ่ายอะไหล่และบริการ นอกจากนี้ 
ยังมีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบท้ัง 3S ได้แก่ คุณศุภกาญจน์	เข็มสันเทียะ ผู้จัดการ 
ฝ่ายขาย คุณพิเภก	 โคตรชาลี ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ และคุณสมหวัง	 รามศิริ 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ

 นับว่า ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช.ทวี เป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการรถบรรทุก 
เพราะท่านผู้บริหารได้มีกลยุทธ์ที่สามารถทำาให้ลูกค้าในตลาดรถบรรทุกได้รู้จัก  
โดยการออกเยี่ยมลูกค้า ส่งข้อมูลข่าวสาร โดยกำาหนดเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละสาขาดูแล รวมทั้งยังมีแนวทางการบริหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น One Stop Service เน้นการให้บริการอย่างครบถ้วน 
Perfect Network ขยายเครือข่ายศูนย์บริการให้ทั่วถึงครอบคลุมในเขตพื้นที ่
เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในหลายจังหวัด IT Utilization จัดตั้งศูนย์กลาง
ระบบสารสนเทศ เผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ Relationship Forever 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และ Fully Care ให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าในภาวะวิกฤติ เพื่อร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 นอกจากนี้ ท่านผู้บริหารยังเล่าว่าการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าจำาเป็นต้องให้
ความสำาคัญกับการให้บริการอย่างจริงใจ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าให้
ยั่งยืน รวมถึงให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงาน จัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 
พร้อมจัดให้มีโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศให้กับพนักงานที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย 

 สำาหรับกิจกรรมเพื่อสังคม	ท่านผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญเช่นกัน	โดย
ได้มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศลต่างๆ	ออกบูทส่งเสริม 
การขาย	 รวมถึงได้มีการร่วมมือกับลูกค้าในการจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา 
บุคลากรอีกด้วย

เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้�

คุณสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย
หุ้นส่วนผู้จัดก�ร 
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช.ทวี

คุณณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด 
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช.ทวี

คุณธีรวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอะไหล่และบริก�ร 
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด อุดร ช.ทวี
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Eat & Travel

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน 
 
ฉบับนี้ขอพ� 

ทุกท่�นเยือนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจุดหม�ยปล�ยท�ง 

อยู่ที่จังหวัดก�ฬสินธุ์ ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่รวบรวมสถ�นที่

ท่องเที่ยวธรรมช�ติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งขุดค้นซ�กไดโนเส�ร์ 

พร้อมพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเก่ียวกับไดโนเส�ร์ท่ีใหญ่ที่สุด 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห�กช�วฮีโน่พร้อมแล้ว เร�ม�

ออกเดินท�งกันเลยดีกว่�ค่ะ

 หลังจากที่เข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ก็ไม่รอช้า 
พาทุกท่านไปเยือน ‘เมืองฟ้�แดดสงย�ง’ เมืองโบราณท่ีเจริญมาก 
ในสมัยทวารวดี ซ่ึงคำาว่า ‘ฟ้าแดดสงยาง’ หมายถึง อาณาเขตอัน 
กว้างไกล นอกจากน้ี ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ‘พระธ�ตุย�คู’ เจดีย์ 
แปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุด 
ในโบราณสถานของเมืองฟ้าแดดสงยางนั่นเอง

 สำาหรับสถานที่เที่ยวต่อไป คงหนีไม่พ้น ‘ผ�เสวย’ ซึ่งตั้งอยู่บน 
เทือกเขาภูพาน นับเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีได้รับความนิยม บรรยากาศ 
ร่มรื่น อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้แวะเก็บภาพกับรูปปั้นไดโนเสาร์ 
2 ตัว ที่ตั้งตระหง่านบริเวณด้านหน้าอีกด้วย 

เส้นทางเที่ยวมุมมองใหม่‘กาฬสินธุ’์

 เยือนเมืองกาฬสินธ์ุทั้งทีเป็นต้องห้ามพลาดเท่ียวชมแหล่ง
ไดโนเสาร์ ‘พิพิธภัณฑ์สิรินธร’ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์ที่น่าสนใจของเมืองไทยภายในรวบรวมซากไดโนเสาร์
มากมายให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมตระการตา
ไปกับรูปปั้นไดโนเสาร์หลากสายพันธุ์

      หลังจากเที่ยวกันจนอิ่มหนำา ถึงเวลาแวะซื้อของฝาก โดยของ
ฝากเลื่องชื่อของกาฬสินธุ์คงหนี้ไม่พ้นของกินและงานหัตถกรรม 
ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเค็มก�ฬสินธุ์ ไส้กรอกปล�ดุกรมควัน ผ้�ไหม

แพรว� หรือผ้�ข�วม้� รับรองว่าหากซื้อเป็นของฝากต้องถูกใจ
ผู้รับอย่างแน่นอน 

 จบทริปแดนอีส�น เช่ือว่�ทุกท่�นคงเต็มอ่ิมกับหล�กหล�ย 

สถ�นที่ท่องเที่ยวที่  คัดสรรม�เพื่อเอ�ใจ 

นักเดินท�งโดยเฉพ�ะ  สำ�หรับฉบับหน้�

เร�จะพ�ไปเที่ยวที่ไหนนั้น 

อย่�ลืมติดต�มกันนะคะ

Siamotyrann
us

isanens
is

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำา วัฒนธรรมผู้ไทย 
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

 ผ้าไหมแพรวา

 ผ้าขาวม้า

 พระธาตุยาคู

 ผาเสวย

 พิพิธภัณฑ์สิรินธร
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Hino Guru

 ขวดแก้ว ขวดพล�สติกใส เมื่อว�งทิ้งไว้ ในรถและได้รับแสงอ�ทิตย์ระหว่�งวันที่ทำ�มุมพอดี อ�จก่อให้

เกิดก�รลุกไหม้ติดไฟได้ โดยขั้นตอนก�รเกิดดังกล่�วใช้เวล�ไม่เกิน 7 น�ท ี

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการลุกไหม้

ขวดน้ำ�ที่มีปริม�ณน้ำ�อยู่เต็มขวด

ภาพที่	1	ขวดในรถยนต์ที่แสงแดดส่องผ่าน

1

รูปทรงและคว�มใสของขวดน้ำ�

ภาพที่	2	เกิดจุดรวมแสงที่พื้นผิวขวด

2

ก�รทำ�มุมของแสงอ�ทิตย์

ภาพที่	3	จุดรวมแสงเกิดความร้อนที่ผิววัสดุ

3

มีวัสดุที่พร้อมจะลุกติดไฟ 
เช่น กระด�ษ หนังเทียม ผ้� กำ�มะหยี่

ภาพที่	4	ผิววัสดุเกิดการลุกไหม้ติดไฟ

4

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรเก็บขวดน้ำ�ไว้ ในย�นพ�หนะที่จอดต�กแดด ห�กมีคว�มจำ�เป็นควรจัดเก็บหรือ

ปิดคลุมให้อยู่ในที่มิดชิด

ไม่ควรตั้งขวดน้ำ�ไว้ในอ�ค�รที่ใกล้กับกระจกใส

ขอขอบคุณข้อมูล   Expansion	Project	A	Business	Unit	of	Rio	Tinto	Iron	One	:	
	 	 ฝ่ายความปลอดภัย	บริษัท	ไทยน้ำาทิพย์	จำากัด		ฉบับที่	20	วันที่	6-12-50

ภยัจ�กขวดน้ำาดื่มในรถยนต์ภยัจากขวดน้ำ�ดื่มในรถยนต์
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Self Development

 กลับมาพบกับ Self Development ที่ม�พร้อมส�ระดีๆ เพื่อเอ�ใจคนทำ�ง�นโดยเฉพ�ะ ซึ่งฉบับนี้ขอเอ�ใจ

คนที่ต้องทำ�ง�นกับหน้�จอคอมพิวเตอร์เป็นเวล�น�นๆ เพื่อที่ช�วฮีโน่จะได้มีสุขภ�พดีกันถ้วนหน้�

  อย่าลืมกระพริบตา
  หลังจากที่ต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อย่าลืมกระพริบตาบ่อยๆ เพราะการกระพริบตาจะช่วย
ให้ดวงตามีน้ำาหล่อเลี้ยงส่งผลให้ดวงตาไม่แห้งนั่นเอง

  
  ดื่มน้ำาให้เป็นนิสัย
  เพราะน้ำามีความสำาคัญต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยหล่อเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆ ดังนั้น	 ‘น้ำา’	คือ ตัวช่วยชั้นดี   
ในการทำาให้ระบบการทำางานของร่างกายเป็นปกติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานอีกด้วย

  นั่งทำางานในท่าที่ถูกต้อง 
  นับเป็นปัญหายอดฮิตที่คนทำางานหน้าคอมฯ ต้องเจอกับอาการปวดหลังและต้นคอ ซึ่งเกิดจากการนั่งทำางาน
ผิดท่า เช่น นั่งเอนไปด้านหลังมากเกินไป เป็นต้น เพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความสำาคัญกับท่านั่ง ควรนั่งตัวตรง คีย์บอร์ด และ
เม้าส์อยู่ในระดับพอเหมาะ ไม่ห่างจากตัวมากเกินไป แค่นี้ก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้แล้วค่ะ

  รักษาความสะอาด
  เช่ือหรือไม่คะว่าฝุ่นละอองท้ังหลายท่ีอยู่บนโต๊ะทำางานอาจนำามาซ่ึงเช้ือโรคและแบคทีเรียต่างๆ ดังน้ัน เราควร 
ทำาความสะอาดโต๊ะทำางานเป็นประจำา โรคภัยจะได้ไม่ถามหาและมีพลังในการทำางานอย่างเต็มที่

  
  ลุกจากเก้าอี้บ้าง
  ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหางานหนักแค่ไหนก็อย่าลืมหาเวลาเดินเล่นยืดเส้นยืดสาย เพราะจะช่วยให้เลือดหมุนเวียน 
ร่างกายได้รับความผ่อนคลาย แถมยังช่วยให้สมองได้พักผ่อนอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล   www.baanstyle.com

5 วิธีดแลสขภาพหน้าคอมฯ5 วิธีดูแลสุขภาพหน้าคอมฯ
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

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  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

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

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9

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�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

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 อุตรดิตถ ์  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 แพร ่  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

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  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ภาคกลาง

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 สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  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 ่  สงขล�  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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  045-475-555-62

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

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288
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