


Editor’s Talk

 สวัสดีค่ะ ครอบครัวชาวฮีโน่ท่ีรักทุกท่าน ฉบับน้ีถือเป็นการทักทายกันคร้ังแรกของนิตยสารฮีโน่โฉมใหม่ 
ซ่ึงการจัดทำานิตยสารน้ีเป็นแนวคิดของคุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย)  จำากัด ท่ีต้ังใจจัดทำาเพ่ือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทและตัวแทนจำาหน่าย 
เพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณและบุคคลทั่วไป
 ฉบับแรกน้ี เป็นฉบับพิเศษท่ีอัดแน่นด้วยสาระข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น โปรโมช่ันพิเศษสุดของ 
การจัดกิจกรรมคาราวาน ฮีโน่ 300 รวมทั้ง บทสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการดำาเนินธุรกิจของ 
ตัวแทนจำาหน่ายชื่อดัง
 สุดท้ายนี้ หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุน 
พวกเราสัญญาว่าจะนำาข้อมูลดีๆ รวมถึงเรื่องราวสนุกสนานมาเล่าสู่กันฟัง เพ่ือให้ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่าน
ได้รับทราบต่อไป
	 		 พบกันใหม่ในฉบับหน้า…ขอบคุณค่ะ
	 		 บรรณาธิการ
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 หน่วยงานประชาสัมพันธ์			  แผนกการตลาด			  ฝ่ายบริหารการขาย
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บริษัท	ซุ่นหลีมหาชัย	(1991)	จำากัด
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ขอบคุณครับ 

	 สวัสดีครับ ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  ท่านตัวแทนจำาหน่ายฮีโน่ และ พนักงานฮีโน่ ทุกท่าน ผม ชิน นาคามูร่า 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามา 
สืบสานตำานานแห่งรถบรรทุกและรถโดยสารฮีโน่ที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี  ในประเทศไทย  
โดยในปีนี้ผมได้วางกรอบนโยบายที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำางาน ดังนี้ คือ

 การดำาเนินธุรกิจในภาวะปกติทั่วไป ทุกบริษัทจะเน้นที่  ยอดขาย x กำาไร แต่สมการสำาหรับฮีโน่ คือ 
ยอดขาย x กำาไร x กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ลูกค้าเลือกใช้ฮีโน่  =  การดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนและแข็งแกร่ง  
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต

 Genchi Genbutsu  การทำางานจึงต้อง “รู้จริง เห็นจริง สถานการณ์จริง”   เพราะข้อมูลที่ได้รับฟังจากการรายงาน
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ถูกต้องท้ังหมด และทำาให้ตัดสินใจผิดพลาด การเข้าไปดูสถานการณ์จริง ทำาให้รู้จริง เห็นจริง และทำาให้เกิดความเข้าใจ 
จึงจะสามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และเกิดความน่าเชื่อถือ 

 Power of Unity = พลังของความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง พลังนี้ก็จะสามารถทำาให้กิจการขององค์กร
ดำาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 และปัจจุบันต้องยอมรับว่า วิวัฒนาการของการสื่อสารได้ถูกย่อให้เล็กลงในโลกยุคดิจิตอล ด้วยสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว 
แต่ยังมีจุดอ่อนของความน่าเชื่อถือ  ตามนโยบายในข้างต้น ผมจึงตั้งใจทำา นิตยสาร                                     ฉบับนี้  เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งของการ 
สื่อสารระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสาร สาระสำาคัญต่างๆ ได้ถูกเรียบเรียงและกลั่นกรองเป็นที่เชื่อถือได้ ตามหลักการ Genchi Genbutsu เพื่อ
ประโยชน์สำาหรับผู้อ่าน  และทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิตยสารเล่มนี้กับเราได้ เพื่อความเป็น  Power of Unity  และหากแนวคิด
ดังกล่าวเป็นประโยชน์สามารถนำาไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน ผมจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบ  และฝากติดตาม 
เรื่องราวดีๆ ในนิตยสารของเราต่อไป
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Review

“จ่ายน้อย	มั่นใจ	กำาไรสูงสุด”

สัญญาซ่อมบำารุงเป็นสัญญาเหมาซ่อมมาตรฐาน
สำาหรับรถบรรทุกฮีโน่ของคุณ
สัญญาซ่อมบำารุง ทำาให้การดูแลรถ
เป็นเรื่องที่ง่ายสำาหรับคุณ

สัญญาซ่อมบำารุง
SERVICE CONTRACT

 รถเสียในเวลากลางคืนไม่รู้จะติดต่อใคร?

 ใช้บริการรถลากจูงแล้วทำาให้เกียร์พัง ?

 ค่าซ่อมบำารุงเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ?

 ขาดความชำานาญในการอนุมัติการซ่อม 

 ทำาให้ต้นทุนในการบำารุงรักษาสูง ?

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
	 สุดคุ้ม : ต้นทุนคงที่ตลอดระยะสัญญา 5 ปี
	 สะดวก  :  ศูนย์บริการฮีโน่ทั่วประเทศ
	 ทันใจ   :  ขั้นตอนการซ่อมสะดวกรวดเร็ว
	 มั่นใจ   :  บำารุงรักษาตามมาตรฐานฮีโน่
	 อุ่นใจ   :  อะไหล่แท้ฮีโน่
	 ไร้กังวล	 :  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
	 สัญญาซ่อมบำารุง คือ โปรแกรมสำาหรับการบำารุงรักษา 
รถบรรทุกฮีโน่แบบใหม่ท่ีจะทำาให้ท่านควบคุมค่าใช้จ่ายและ
สะดวกสบายไปพร้อมๆ กัน โดยฮีโน่ขอเสนอแพ็กเกจสัญญาซ่อม 
เพ่ือให้ท่านได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการบริหารธุรกิจของท่าน

 เสียเวลาโอนเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อม 
 เพราะไม่มีเครดิตกับศูนย์บริการ ?

 เบื่อหน่ายกับการบริหารโรงซ่อมเอง ? 
 (ต้องลงทุนสต๊อกอะไหล่, ขาดช่างผู้ชำานาญการ, 
 ขาดเทคโนโลยีในการตรวจวเิคราะห์ปญัหาท่ีเกิดขึน้กับรถ)      

 เคยประสบปัญหารถเสียระหว่างทาง

 และทำาให้ส่งสินค้าได้ไม่ตรงตามเวลา ?

ท่านเคยประสบปัญหาในการดูแล
บำารุงรักษารถบรรทุกของท่านเช่นนี้หรือไม่

 ทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 ควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดูแลรักษารถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา 5 ปี                    
 รถบรรทุกได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานของศูนย์บริการ                  
 พร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับมากมาย

ฮีโน่ขอเสนอ	“สัญญาซ่อมบำารุง”	สำาหรับลูกค้าสุดพิเศษเช่นคุณ

Maintenance Option Package

เช็คระยะ        : ไม่จำากัดระยะทางตลอดอายุสัญญา
ประเภทของรถ : ทุกรุ่น ทั้งรถเก่า และรถใหม่
รายละเอียด : การบำารุงรักษาตามระยะ
  อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ
อายุสัญญา       : 5 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อแพ็กเกจ)

Full Option Package
เช็คระยะ       : ไม่จำากัดระยะทางตลอดอายุสัญญา
ประเภทของรถ : ทุกรุ่น เฉพาะรถใหม่เท่านั้น                                            
  (เลขไมล์ไม่เกิน 30,000 กม.)
รายละเอียด : การบำารุงรักษาตามระยะพร้อมกับ
  การซ่อมทุกระบบ ยกเว้น ยางและ
  การทำาสีหัวเก๋ง
อายุสัญญา       :  5 ปี (นับตั้งแต่วันซื้อแพ็กเกจ)
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คุ้มสุดๆ	ด้วยมาตรฐานการบำารุงรักษาจากฮีโน่
คุ้มสุดๆ... สัญญาซ่อมบำารุงรถบรรทุกฮีโน่   มีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบค่าใช้จ่าย 
ล่วงหน้า หลีกเล่ียงต้นทุนค่าใช้จ่ายของการบำารุงรักษานอกเหนืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม พร้อมท้ัง
การรับประกันการซ่อมตลอดอายุสัญญาซ่อมบำารุง ดังน้ัน ลูกค้าสามารถคำานวณต้นทุน 
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำาไร

ค่าบำารุงรักษา

ค่าจ้างคนขับ

ค่าเชื้อเพลิง

กำาไร

ค่าบำารุงรักษา

ค่าจ้างคนขับ

ค่าเชื้อเพลิง

รถที่มีสัญญา
ซ่อมบำารุง

รถที่ไม่มีสัญญา
ซ่อมบำารุง

สะดวกสุดๆ	เข้ารับบริการได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำารองเงินสด
สะดวกสุดๆ... ลูกค้าสัญญาซ่อมบำารุง สามารถนำารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ 
ฮีโน่ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 77 สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ได้รับการดูแล
บำารุงรักษาครบตามมาตรฐาน โดยช่างผู้ชำานาญงาน

ทันใจสุดๆ	ขั้นตอนการซ่อมสะดวกรวดเร็ว
ทันใจสุดๆ...ลดความยุ่งยากในการดูแลบำารุงรักษารถบรรทุกของคุณ โดยขั้นตอนง่าย 
ไม่ต้องรอเสนอราคา ไม่ต้องรออนุมัติการซ่อม ไม่ต้องสำารองเงินสดเพื่อจ่ายค่าซ่อม 
เพียงท่านมีสัญญาซ่อมบำารุง ท่านก็สามารถดูแลบำารุงรักษารถของท่านด่ังมืออาชีพ

รถที่มีสัญญาซ่อมบำารุง

นำารถเข้าศูนย์บริการฮีโน่		 		ตรวจสอบและดำาเนินการซ่อม		 		ส่งมอบให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว

รถทั่วไปที่ไม่มีสัญญาซ่อมบำารุง

นำารถเข้าศูนย์บริการฮีโน่	  ตรวจสอบและเสนอราคา	 	ลูกค้าพิจารณาอนุมัติซ่อม	  ดำาเนินการซ่อม

               จ่ายเงิน

มั่นใจสุดๆ	ด้วยมาตรฐานการบำารุงรักษาจากฮีโน่
มั่นใจสุดๆ... ด้วยทีมช่างผู้ชำานาญการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากฮีโน่ พร้อมรับประกันงานซ่อมตลอดอายุสัญญา 5 ปี 
มั่นใจสุดๆ... กับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา 
ไม่ว่ารถดีเซล หรือรถเอ็น จี วี

อุ่นใจสุดๆ	ใช้อะไหล่แท้จากฮีโน่ทุกชิ้น
อุน่ใจสดุๆ...รถสญัญาซอ่มบำารงุทุกคนัใชอ้ะไหลแ่ท้มาตรฐานฮโีน่ทกุชิน้     เพ่ือใหล้กูคา้สญัญาซอ่มบำารงุมัน่ใจไดใ้นคณุภาพ 
ที่ทนทาน ทำาให้รถบรรทุกของท่านใช้งานในธุรกิจได้ยาวนาน

เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน	ฟรี!	ตลอด	24	ชั่วโมง
ไร้กังวลสุดๆ... บริการพิเศษสำาหรับลูกค้าสัญญาซ่อมบำารุง เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและรถลากจูงฟรี 24 ชั่วโมง 
โดยไม่จำากัดระยะทางและจำานวนครั้ง

ช่วยเหลือฉุกเฉินและลากจูง

0-2305-4442
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	 โครงการ	Hino	Smart	Driver	ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม	Total	Support	ที่	บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	

ได้ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรม	 TPRO	 ที่มีสนามทดสอบและการสอนที่เป็นมาตรฐานระดับสากล	 โดยการฝึกอบรมได้เน้นให้ผู้เรียน

ทดลองปฏิบัติและสัมผัสประสบการณ์จริง	นอกจากนี้	ยังเน้นด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัด	ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้อยู่ที่

การสอนขับขี่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน	

Hino Smart Driver

TOTAL	SUPPORTTOTAL SUPPORT

การควบคุมรถบรรทุก การเบรก

การขับขี่ในเวลากลางคืน การขับประหยัดพลังงาน ปฏิกิริยาตอบสนอง

สนามทดสอบที่เป็นมาตรฐาน

สุดยอดมาตรฐานความปลอดภัยและประหยัด จากฮีโน่
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Hino Guru

ขับอย่างไร	ให้ประหยัดน้ำามัน

 เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกรถ แนะนำาให้เหยียบแป้นคันเร่งลงช้าๆ  
 ไปพร้อมกับการปล่อยแป้นคลัตช์อย่างสัมพันธ์กัน เพื่อที่รถบรรทุกจะ 
ค่อยๆ เคล่ือนตัวไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวล และในขณะท่ีรถเคล่ือนตัวด้วยความเร็ว 
5-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่าลืมทดสอบเหยียบเบรกว่าสามารถใช้งานได้ปกติ 
ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะ

 ระหว่างขับรถ หากใช้ความเร็วรถสูง  
 อ ย่ า ลื ม ป รั บ เ กี ย ร์ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ต า ม 
ความเร็วรถ โดยพยายามโยกคันเกียร์อย่าง 
นุ่มนวลไม่กระแทก

 ระหว่างขับรถ อย่าลืมสังเกตเข็มเกณฑ์ 
 วัดอุณหภูมิน้ำาหล่อเย็นให้อยู่ในระดับ 
ปกติด้วยนะคะ น่ันคือ ควรอยู่ก่ึงกลางของเกณฑ์ 
ระดับ 80-90 องศาเซลเซียส แต่หากต่ำากว่า 
50 องศาเซลเซียส จะทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามันมากขึ้น
 

 ในการขับรถควรหลีกเ ล่ียงการเ ร่ง 
 เคร่ืองยนต์เต็มท่ีเพ่ือแซงรถคันหน้า 
แบบฉับพลัน เพราะการกระทำาดังกล่าวจะทำาให้
เผาผลาญเช้ือเพลิงมากข้ึนน่ันเองค่ะ

 เลี่ยงความถ่ีในการใช้เบรกและการเบรก 
 รุนแรง เพราะนอกจากจะทำาให้ผ้าเบรกและ 
จานเบรกร้อนจัดแล้ว การขับเคล่ือนเพ่ือออกตัวรถใหม่ 
จะทำาให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย

อย่าลืมหาเวลาว่างอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในการตรวจสอบลมยางอย่างสม่ำาเสมอ โดยลมยางล้อหน้า
ไม่ควรเกิน 105 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และล้อหลังไม่ควรเกิน 116 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะคะ

บรรทุกสินค้าตามพิกัด เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองน้ำามัน 
แถมยังทำาให้เกิดความปลอดภัยในการขับข่ีมากข้ึน 
อีกด้วย

 ดูแลเครื่องปรับอากาศให้มีน้ำายาเพียงพอ และหมั่น 
 ทำาความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำาเสมอ โดยการ 
ใช้ลมเป่าจากด้านในออกด้านนอก เพียงเท่านี้รถคุณก็สามารถ
ประหยัดน้ำามันได้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ

	 เมื่อพี่น้องชาวฮีโน่รู้แบบนี้แล้ว	ขับรถครั้งต่อไปอย่าลืมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ	เพื่อช่วยชาติประหยัดน้ำามัน	

แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ขอขอบคุณที่มา
www.youtube.com   www.gomotors.net   www.houseofjapan.com

	 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวฮีโน่ทุกท่าน	Hino	Guru	ฉบับนี้	เราขอเอาใจนักขับด้วยเทคนิคดีๆ	ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่รถบรรทุก

ได้อย่างปลอดภัย	แถมยังช่วยประหยัดน้ำามันได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ถ้าพร้อมแล้ว!	ไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ

 รู้หรือไม่คะว่าความเร็วในการขับรถส่งผลต่อการขับข่ีอย่าง 
 ประหยัดน้ำามัน เพราะฉะนั้นหากชาวฮีโน่ต้องการขับรถให ้
ประหยัดน้ำามันต้องรักษาระดับความเร็วให้คงที่ ซึ่งความเร็วที่สามารถ 
ประหยัดน้ำามันได้มากที่สุด คือ ความเร็วระดับ 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ค่ะ ส่วนความเร็วระดับ 70 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะช่วยประหยัดน้ำามันอยู ่
  ในเกณฑ์ดี และความเร็ว 80 
   กิโลเมตรต่อชั ่วโมง จะช่วย 
  ประหยัดน้ำามันในระดับปกติ 

ขับอย่างไร ใหป้ระหยัดน้ำามัน
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	 เมื่อเร็วๆ	นี้	 บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ได้จัดกิจกรรม 

คาราวาน	 Hino	 300	 เริ่มต้นเปิดตัวขบวนรถ	 ณ	 ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรม 

บางไทร	 โดยขบวนรถได้ออกเดินสายเยี่ยมเยียน	 ทักทาย	 ตรวจสอบดูแลรถและ

บริการด้วยใจ	 ด้วยคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญจาก	 Dr.	 Expert	 ที่ช่วยตรวจสอบรถ 

แก่ลูกค้าทุกรุ่น	 ทุกย่ีห้อ	 พร้อมจัดกิจกรรม	 Mini	 Motor	 Show	 มอบความสุข 

ด้วยเสียงเพลง	 ของที่ระลึกต่างๆ	 ให้กับลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฮีโน่ด้วยดี

เสมอมา

Event & Activities

Caravan	Caravan 
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 ขบวนคาราวานทั้ง 6 เส้นทางหลักได้ออกเดินสายพร้อมกัน
ครอบคลุมทุกพื้นที่หลักของประเทศไทย ได้แก่ 
 
 เส้นทางที่ 1 : 

 จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี กำาแพงเพชร ตาก  
 ลำาปาง ลำาพูน เชียงใหม่
 
 เส้นทางที่ 2 : 

 จังหวัดลพบุรี อ่างทอง สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงราย  
 เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
 
 เส้นทางที่ 3 : 

 จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  
 นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
 
 เส้นทางที่ 4 : 

 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
 
 เส้นทางที่ 5 : 

 จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำาภู อุดรธานี หนองคาย  
 นครพนม สกลนคร 
 
 เส้นทางที่ 6 : 
 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  
 มหาสารคาม 
             
 การจัดคาราวานในคร้ังน้ี ต้องขอขอบคุณลูกค้า ประชาชน 
รวมถึงตัวแทนจำาหน่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ อำานวย 
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมคาราวาน Hino 300 ซึ่ง 
บริษัทฯ จะนำาข้อมูล คำาแนะนำา ติชม จากลูกค้าทุกท่าน 
มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้ดีย่ิงข้ึน 
เพ่ือให้รถบรรทุกฮีโน่ของทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่าง 
ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายและหลัก
ปรัชญาของฮีโน่ท่ียึดถือมากว่า 50 ปี โดยกิจกรรมดีๆ แบบน้ี 
จะถูกจัดขึ้นถึงเดือนกันยายนนี้เท่านั้น
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 บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2534 โดยคุณง้วน แซ่ล้ิม และคุณสมบุญ 
ลิ้มราบรื่น เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสอง บนทำาเลถนนพระราม 4 และ
รถบรรทุกมือสอง บนถนนพระราม 3 ภายใต้ชื่อ ‘ห้างหุ้นส่วนจำากัด ซุ่นหลีบริการ’ ซึ่งการ
ดำาเนินธุรกิจได้เติบโตขึ้น กระทั่งปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเป็นผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน ่
พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ให้บริการ
เช่าซื้อครบวงจร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 85/3 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำาบลบางน้ำาจืด อำาเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีโชว์รูม พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานจำานวน 5 แห่ง 
กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

 บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด อยู่ภายใต้การดูแลของ คุณสมบุญ ลิ้มราบรื่น ดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ 3S อันได้แก่ คุณสุรชัย ฉัตรพงศ์พร (ผู้จัดการ 
ฝ่ายขาย) คุณจักรวุฒิ ศรีชุติยโสภณ (ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่) และคุณศิโรตม์ เกียรติยศเจริญ 
(ผู้จัดการฝ่ายบริการ) 

 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด ได้ดำาเนินกิจการอย่างมืออาชีพ 
โดยผู้บริหารกล่าวถึงกลยุทธ์ท่ีทำาให้ลูกค้าในตลาดรถบรรทุกให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทฯ 
คือ การมีสถานที่ประกอบการอันกว้างใหญ่ ทันสมัย อีกทั้งยังอยู่ในทำาเลการเดินทางที่สะดวก สะอาด 
ครบครันทั้งสินค้าและอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั้งด้านการขาย อะไหล่ บริการหลัง 
การขาย ประกอบกับความพร้อมของพนักงานท่ีบริการด้วยความซ่ือสัตย์ จริงใจ และตรงต่อเวลาเสมอมา

DLR Interview

24	ปี
บนเส้นทางความสำาเร็จ
บริษัท	ซุ่นหลีมหาชัย	(1991)	จำากัด
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 นอกจากนี้ บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด ยังมีการจัดทำา
แผนการส่งเสริมการขาย โดยการให้ความสำาคัญกับพนักงานขาย
ด้วยการเพิ่มจำานวนพนักงานขาย เนื่องจากหากมีพนักงานขาย
จำานวนมากก็จะยิ่งจัดกิจกรรมด้านการขายได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังให้ทีมงานช่วยเหลือในการหาลูกค้าให้กับพนักงานขาย โดยการ
จัดกิจกรรมพิเศษ ออกบูธ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
รวมถึงการแจกของชำาร่วย เป็นต้น 

 สุดท้าย ผู้บริหารยังได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยและ
แนวโน้มตลาดรถบรรทุกในครึ่งปีหลัง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มไปใน 
ทิศทางท่ีดีข้ึนว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในคร่ึงปีหลังจะปรับตัวดีข้ึน 
ตามสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีแนวโน้มในทางที่ดีย่ิงขึ้นใน 
ทุกด้าน เช่น ด้านการเงิน อุตสาหกรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว 
ซึ่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ 
สำาหรับทิศทางตลาดรถบรรทุกครึ่งปีหลังก็มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเช่นกัน 
สาเหตุเพราะสถานการณ์การเมืองที่ค่อยๆ คลี่คลาย ความเชื่อมั่น
ท่ีกลับมาทำาให้เกิดการลงทุนของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ส่งผลให้ตลาดรถบรรทุกมีทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะตลาดรถ
บรรทุกจำาเป็นต้องใช้เศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน
นั่นเอง”  

ครบครันทั้งสินค้าและอุปกรณ์

ทันสมัย	พร้อมให้บริการ

แก่ลูกค้าทั้งด้านการขาย	อะไหล่	

บริการหลังการขาย	

ประกอบกับความพร้อม

ของพนักงานที่บริการ

ด้วยความซื่อสัตย์	จริงใจ	

และตรงต่อเวลาเสมอมา
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Eat & Travel

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ 
 http://www.pixpros.net    www.weekendhobby.com    topicstock.pantip.com

รวมมิตร	แหล่งของกินแสนอร่อย
‘สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม’

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน ฉบับนี้เราขอเอาใจผู้ที่รักการท่องเที่ยว
และการกินด้วยทริปตะลุยชิมของอร่อย 3	ตลาดชื่อดังย่าน	
‘สมุทรสาคร	–	สมุทรสงคราม’ ตัวแทนจำาหน่ายท่านใด
อยู่ใกล้ตลาดไหน รีบแวะไปหาของกินแสนอร่อย รับรองว่า
ตลอดทริปนี้คุณจะได้ทั้ง ‘ช้อป’ และ ‘ชิม’ อย่างจุใจ

 สถานที่เที่ยวยอดฮิตอันเต็มไปด้วยพ่อค้า – แม่ค้า พายเรือ
ขายอาหาร - เครื่องดื่ม ให้นักท่องเที่ยวชิมของอร่อยทั้งคาว 
หวาน เมนูที่ห้ามพลาด คือ ปลาหมึก กุ้ง และอาหารทะเลที่ย่าง
ให้กินกันแบบสดๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำาจิ้มรสแซ่บ หรือถ้าใครมีเวลา
อยากพักผ่อนชิลๆ สัมผัสบรรยากาศดีๆ ช่วงวันหยุด แน่นอนว่า
ย่านอัมพวามีทั้งโฮมสเตย์ รีสอร์ต และโรงแรมให้เลือกมากมาย 

 ตลาดชุมชนริมน้ำาที่มาพร้อมบรรยากาศสุดคลาสสิกและอาหาร
สุดเลื่องชื่อ ใครแวะไปตลาดนี้ เราขอแนะนำาเมนูที่ห้ามพลาด ได้แก่ ก๋วยจั๊บ
ริมน้ำา ข้าวหมูแดงเฮียค้วง และหลังจากอ่ิมแปล้กับของคาวแล้ว อย่าลืมปิดท้าย
ด้วยของหวานจากร้านขนมไทยเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็น ทองหยอด ฝอยทอง ขนมช้ัน 
เม็ดขนุน ซึ่งมีให้เลือกหลายร้านเลยทีเดียวค่ะ

 ตลาดสุดท้ายขอเอาใจชาวฮีโน่ท่ีหลงใหลการทำาอาหาร เพราะตลาดมหาชัย
แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องของสด โดยเฉพาะสารพัดอาหารทะเล เรียงรายด้วยกุ้งตัวโต 
ปลาหมึกขนาดจัมโบ้ และหอยนานาชนิด ให้เลือกซื้อในราคาถูกเว่อร์ แถมของแห้ง
ก็ไม่น้อยหน้า มีให้เลือกละลานตาไม่แพ้กัน

ตลาดน้ำาอัมพวา	:	สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำาบ้านแพ้ว	:	สมุทรสาคร

ตลาดสดมหาชัย	:	สมุทรสาคร

	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	สำาหรับทริปตะลุยชิม	3	ตลาดชื่อดังที่นอกจากจะเดินทางสะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	แล้ว	

เรายังขอการันตีเรื่องอาหารอร่อย	ส่วนฉบับหน้าเราจะพาชาวฮีโน่ไปเที่ยวที่ไหนนั้น	อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ตลาดน้ำาบ้านแพ้ว

อาหารทะเลรสแซ่บ
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with

Happy	Birthday
Par	Ploen

We love Hino

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู 
แฮปปี้เบิร์ดเดย์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู.....      

ขอให้มีความสุขมากๆ นะจ๊ะ เสียงแห่งความสุขจากพนักงานฮีโน่ทุกท่าน
 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
จัดกิจกรรมตอบสนองนโยบาย Power of Unity เรียนเชิญผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด 
ในเดือนกรกฎาคมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน ท่ามกลางบรรยากาศความเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาส
พิเศษในการเลี้ยงต้อนรับอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ Mr. Saito ซึ่งมีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนนี้เช่นกัน

คุณอายุรักษ์		ฐิติการุณวงศ์

รักษาการผู้อำานวยการฝ่าย
ฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์  

ดีใจที่ผู้บริหารและบริษัทฯ	ให้ความสำาคัญ	

								โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

											ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	

									เพื่อการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจ

																		ในการทำางานครับ

คุณขวัญชัย	โพธิ์สุวรรณ  
ฝ่ายบริการ

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร

   สละเวลาจัดงานวันเกิดให้กับพนักงาน 

				ขอให้มีกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆ	

						นะครับ	เพราะพวกเราต่างรู้สึก

										ประทับใจเป็นอย่างมากครับ

คุณจิตรกร	พรหมณะ

ฝ่ายขายตัวแทนจำาหน่าย

			ฮีโน่ให้ความสำาคัญกับ

พนักงานทุกคนทำาให้ก้องรู้สึก

ดีใจที่ได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารและ

ผู้ร่วมงานมากๆ	ครับ	 

					...	ดีเริ่ด	....	
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ภาคเหนือ

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

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

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขากำาแพงเพชร)		กำาแพงเพชร		055-799-534-5

บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาตาก)		ตาก		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		ลำาปาง		054-325-271-3

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาเถิน)		ลำาปาง		054-244-172-3

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด  เชียงแสงลำาปาง (สาขาน่าน)		น่าน		054-711-833

บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด		เชียงราย		053-774-995-6

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

บริษัท เชียงแสง มอเตอร์เซลส์ จำากัด		ลำาพูน		053-552-226-8

Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด  สมุทรปราการ		0-2784-5199

บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จำากัด  ปทุมธานี		0-2516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำากัด		ปทุมธานี		0-2516-5050-7

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด		สมุทรปราการ		0-2312-5555

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาวิภาวดี)		กรุงเทพฯ		0-2272-2081

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาบางบัวทอง)		นนทบุรี		0-2191-7071-5

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาพระราม2)		สมุทรสาคร		034-441-555

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด		สมุทรสาคร		0-2895-5240-5

บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำากัด		สมุทรปราการ		0-2752-5100

บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จำากัด		สมุทรสงคราม		034-713-900-4

บริษัท สหพัฒนพันธ์ จำากัด		นครปฐม		034-254-035-8

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม		นครปฐม		034-254-272

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)		อยุธยา		035-200-988-90

ภาคใต้

บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำากัด		ประจวบคีรีขันธ์		032-544-590-1

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล		สุราษฎร์ธานี		077-200-755-9

บริษัท ทรงพรเจริญ (ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จำากัด		สุราษฎร์ธานี		077-951-555-9

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทักษิณยนตรการ (นคร)		นครศรีธรรมราช		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 ลีมอเตอร์เซลส์		สงขลา		074-364-078-80

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล		ปัตตานี		073-319-170-4

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล (สาขายะลา)		ยะลา		073-241-534-5

บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จำากัด		สงขลา		074-457-802-7	 	
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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)		ฉะเชิงเทรา		038-553-500

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาชลบุรี)		ชลบุรี		0-2784-5272,	038-213-783

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคกลาง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด		ลพบุรี		036-785-334-7

บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จำากัด (สาขาอ่างทอง)		อ่างทอง		035-850-700-2

บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จำากัด		สระบุรี		036-329-300-2

บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จำากัด		สุพรรณบุรี		035-523-401-3

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำากัด		กาญจนบุรี		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)		ราชบุรี		032-316-900-2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด		นครราชสีมา		044-296-304-12

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด (สาขาปากช่อง)		นครราชสีมา		044-328-888	

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี		อุดรธานี		042-340-400-4

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

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย)		หนองคาย		042-990-699-700

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวลำาภู)		หนองบัวลำาพู		042-378-051-2

ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์)		กาฬสินธุ์		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  อุบลราชธานี 	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		นครราชสีมา		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		มหาสารคาม		043-777-840

บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จำากัด		มหาสารคาม		093-527-2277,	88	
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