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คณะผู้จัดทำา
 หน่วยงานประชาสัมพันธ์    แผนกการตลาด    ฝ่ายบริหารการขาย

 ภาพหน้าปกได้รับการสนับสนุนและขอขอบคุณ คุณพอ อังคุระษี

 Expert Introduce
 Customer Interview

บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำากัด 
 Dealer Interview : บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำากัด

 Eat & Travel

สัมผัสวัฒนธรรม ใจกลางถิ่นอีสาน ‘มหาสารคาม’

 Event & Activities

ลุ้นโชคทัวร์โอซาก้ากับฮีโน่ / งานนัดพบชาวไร่อ้อยและประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 

/ TS Competition 2014 / Hino President Cup รอบ 8 ทีม สุดท้าย

 Company Internal Activities

HMST Bowling Game 2014

  Self Development : รู้หรือไม่ ? ควรทำาอะไร ก่อนเลิกงาน 

 Dealer Network

 สวัสดีค่ะ ครอบครัวชาวฮีโน่ที่รักทุกท่าน กลับมาทักทายกันอีกคร้ังกับ  

ซึ่งฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ซึ่ง  ได้จัดเต็มสาระดีๆ ให้แก่ 

ชาวฮีโน่เช่นเคย โดยฉบับนี้เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำาความรู้จักตัวแทนจำาหน่าย 

บริษัท ฮีโน่มหาสารคราม จำากัด รวมถึงแนวคิดดีๆ จากผู้บริหาร บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

จำากัด นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น การมอบรางวัลท่องเที่ยว 

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กิจกรรม TS Competition 2014 และเผยโฉมผู้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 

Hino President Cup 2014 อีกด้วย

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่านที่

ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้อีกครั้งในฉบับถัดไป

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณาธิการ





Expert Introduce

ประหยัดเหนือชั้นอย่าง.....มืออาชีพประหยัดเหนือชั้นอย่าง.....มืออาชีพ

Hino ตอบรับความต้องการรถบรรทุก

ที่สุดแห่งนวัตกรรมรถบรรทุกที่พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างมืออาชีพ

แข็งแกร่ง คล่องตัวแข็งแกร่ง คล่องตัว

รองรับทุกการใช้งานด้วยการออกแบบกระจกหน้าให้มีองศาเหมาะสมต่อการขับขี่ โดดเด่นด้วยไฟหน้าขนาดใหญ่

ทรงเสน่ห์ กระจังหนา กันชนแข็งแกร่ง สะท้อนเอกลักษณ์ของฮีโน่ โดยไม่ทิ้งดีไซน์ภายในที่ออกแบบสวยงาม  

เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
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กว้างขวาง สะดวกสบายกว้างขวาง สะดวกสบาย
สะดวกสบายด้วยห้องโดยสารกว้างขวางที่มาพร้อมช่องเก็บของ

บริเวณคอนโซลและเพดาน รวมถึงช่องวางแก้วน้ำา วิทยุ แผ่นซีดี MP3

และคันเกียร์พับได้ที่ทำาให้ผู้ขับขี่สามารถลงจากรถได้สะดวก 

ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

คุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ำามัน                              บรรทุกเต็มพิกัด พร้อมประหยัดน้ำามัน

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพียง 8.5–12.0 กิโลเมตร/ลิตร

ค้มค่าด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ำามัน

ปลอดภัย พร้อมลุยอย่างมืออาชีพปลอดภัย พร้อมลยอย่างมืออาชีพ

เหนือชั้นด้วยระบบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสงเหนือชั้นด้วยระบบเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง
สมรรถนะเต็มประสิทธิภาพด้วยเครื่องยนต์ดีเซลฮีโน่ 4 จังหวะ 4 สูบ 

ระบายความร้อนด้วยน้ำาเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง 

แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วย ECU ท่ีได้รับมาตรฐานยูโร 3 ม่ันใจได้ว่า 

ทุกการลงทุนไม่มีสูญเปล่า

สมบุกสมบันทุกเส้นทางด้วยระบบเบรกไฮดรอลิก

แบบสองวงจรอิสระ โดยมีหม้อลมสุญญากาศและ

เบรกไอเสียเป็นตัวช่วยเบรก นอกจากนี้ ยังเพิ่ม 

ความมั่นใจด้วยคานเหล็กนิรภัยที่ช่วยลดการยุบตัว 

ของห้องโดยสาร รวมถึงถุงลมนิรภัยช่วยลดการ

กระแทกหากเกิดอุบัติเหตุ
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Customer Interview

 บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำากัด เริ่มต้นดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

ในนาม บริษัท ร้อยเอ็ดวัสดุ จำากัด และหลังจากที่ธุรกิจมีการขยายตัวเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าจึงเข้าสู่ธุรกิจปูนผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจ

กระทั่งมี 6 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ร้อยเอ็ดวัสดุ จำากัด จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท 

มหาชัยวัสดุ จำากัด จำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท ร้อยเอ็ดบล็อก จำากัด ผลิตและจำาหน่าย 

อิฐบล็อก บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำากัด ผลิตและจำาหน่ายปูนผสมเสร็จและ 

แผ่นพื้นเสาเข็ม จำานวน 2 สาขา บริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์ไวร์เมช จำากัด ผลิตและจำาหน่าย

ตาข่ายลวดไวร์เมช และ บริษัท อาร์พีซี ปั๊มแก๊ส จำากัด จำาหน่ายแก๊ส LPG จำานวน 3 สาขา

 
 “หลักการทำางานของผม คือ ให้ความสำาคัญกับความซื่อสัตย์ สินค้าของเราจึงมุ่งเน้นใน 
มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบลูกค้า นอกจากนี้ผมยังให้ความสำาคัญกับพนักงาน เพราะผมมองว่า ‘คน’ 
เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ดังน้ัน ผมจึงให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางาน  สามารถ 
แสดงความคิดเห็นได้ เน้นให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง และทำาให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของบริษัท 
โดยบริษัทจะมีการแบ่งผลกำาไรให้พนักงานทุกคน ดังน้ัน หากเขาทำาหน้าท่ีของตัวเองได้ดี บริษัทก็จะมีกำาไร 

ฮีโน.่..แรง ทน อึด ประหยัด

คุณจักรพันธ์ มงคลศรีสวัสดิ์
ผู้บริหารบริษัท อาร์พีซี ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำากัด

“เพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของรถฮีโน่
   และบริการที่ดี การมีศูนย์บริการเยอะ
   ทำาให้ประหยัดเวลา”
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สูงขึ้น และเขาก็จะได้รับส่วนแบ่งกำาไรสูงขึ้นด้วย อีกอย่างเราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง ลูกค้าที่เข้ามา
ซื้อของก็จะได้รับการต้อนรับเหมือนคนในครอบครัวจากพนักงานของเรา”

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร คุณจักรพันธ์ จึงไว้วางใจ
ให้ฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ

 “เพราะว่าเราม่ันใจในคุณภาพของรถฮีโน่และบริการท่ีดี การมีศูนย์บริการเยอะทำาให้ประหยัดเวลา 
อีกอย่างเนื่องด้วยธุรกิจของเราเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีน้ำาหนักมาก หากเลือกรถไม่ดี
มาใช้จะทำาให้ต้องซ่อมบ่อย เปลืองค่าใช้จ่าย แต่เท่าที่ใช้ฮีโน่มารู้สึกว่า แรง ทน อึด ประหยัด มีบ้าง 
ท่ีต้องซ่อม แต่ก็มีศูนย์ในจังหวัด ทำาให้สะดวก แถมใช้เวลาไม่นานก็ซ่อมเสร็จ ส่วนพนักงานของฮีโน่ 
ดูแลเป็นอย่างดี อำานวยความสะดวกให้เกือบทุกอย่าง ผมจึงสบายใจที่เลือกใช้ฮีโน่ ซึ่งปัจจุบัน 
เราใช้รถฮีโน่รวมแล้วประมาณ 30 คัน ครับ”  

 นอกจากฮีโน่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจแล้ว ผู้บริหารคนเก่งยังทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับ 
ในการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จอีกด้วย

 “เคล็ดลับของผมคือความซ่ือสัตย์ครับ ซ่ึงทุกคนสามารถทำาได้อยู่แล้ว ข้ึนอยู่กับว่าจะทำา 
หรือไม่ แต่สำาหรับผมได้ทำามาอย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีผมมองว่าเป็นส่ิงท่ีลูกค้ารับรู้ได้ จึงทำาให้ 
เขาเลือกซื้อสินค้าจากเรามาอย่างต่อเนื่องครับ เคล็ดลับอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ คือ 
การบริการ เพราะการขายของทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นราคาหรือคุณภาพของสินค้าล้วนไม่ต่าง 
กันมาก แต่สิ่งที่จะทำาให้เราแตกต่างจากคนอื่น คือ การบริการ ผมจึงเน้นย้ำากับพนักงาน 
และมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการลูกค้า ซึ่งทำาให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและ 
นำามาซึ่งความสำาเร็จในธุรกิจน่ันเอง”
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Dealer Interview

บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำากัด
‘ทำาการตลาดเชิงรุก 

เน้นเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง’

 สวัสดีค่ะผู้อ่านคนรักฮีโน่ทุกท่าน ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้  

เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก คุณวิวัฒน์ มัทวานนท์ อดีตผู้บริหารงาน 

ร่วมกับบริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จำากัด และเป็นผู้คร่ำาหวอด 

ในวงการรถบรรทุกกว่ายี่สิบปี จนกระทั่งได้ก่อตั้งบริษัท ฮีโน่

มหาสารคาม จำากัด เปิดทำาการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 

2555 ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 12 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลแก่งเลิงจาน 

อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 การบริหารงานท่ีผ่านมาของคุณวิวัฒน์ได้สร้างความเชื่อมั่น 
แก่ลูกค้ามากมาย ทำาให้บริษัทฯมียอดขายรถบรรทุก อะไหล่ และ 
ยอดการซ่อมบริการประสบความสำาเร็จต่อเน่ืองทุกปี อีกท้ังมีทีมบริหาร 
ท่ีดีคอยสนับสนุนอย่างคุณเพชรรัตน์ มัทวานนท์ กรรมการผู้จัดการ 
ร่วมบริหาร และผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณภาคภูมิ มัทวานนท์ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณภาณุพงษ์ มัทวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ 
และบริการ การันตีความสามารถท้ังคู่ด้วยการได้รับเลือกจากโครงการ 
Young Enterpreneur Program (YEP) ของธนาคารไทยพาณิชย์  
โดยคุณภาคภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพของธุรกิจ ประจำาปี 2557 ส่วนคุณภาณุพงษ์เองยังได้รับเลือก 
ให้ลงนิตยสาร GM Magazine ประจำาเดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อ 
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และนำาเสนอมุมมองการทำาธุรกิจของ 
คนรุ่นใหม่ และทั้งคู่ยังได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจฉบับวันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 
นอกจากนี้แล้วฮีโน่มหาสารคามยังมีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ทั้ง 3S คือ คุณวันรัตน์ ลิ้มเสรีกุล (หัวหน้าธุรการขายและอะไหล่) 
คุณบุษยาภรณ์ เขตรักษา (หัวหน้าฝ่ายอะไหล่) คุณสมศักด์ิ ทับทิม 
(หัวหน้าฝ่ายบริการ) คุณจักรี อนุศรี (หัวหน้าฝ่ายขาย) และครอบครัว 
ฮีโน่มหาสารคามทุกคนเป็นกำาลังสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ ขับเคลื่อน 
ไปข้างหน้าด้วยดี

 คุณวิวัฒน์เผยถึงกลยุทธ์เด็ดท่ีทำาให้ฮีโน่มหาสารคามเป็นท่ีรู้จัก 
และยอมรับในกลุ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว นั่นคือการทำาการตลาดเชิงรุก 
เน้นเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำาให้ได้เห็นวิธีการ
ทำาการค้า ประเภทและขนาดธุรกิจของลูกค้า ซ่ึงส่ิงสำาคัญท่ีได้รับจาก 
การทำาตามโจทย์ การมีบริการหลังการขายที่ดี ไม่เอาเปรียบลูกค้า 

และคงความยืดหยุ่นในการทำาธุรกิจ คือความประทับใจของลูกค้า
นั ่นเอง พร้อมกันนี ้บริษัทได้โฆษณาอย่างต่อเนื ่องบนเว็บไซต์ 
www.hinomahasarakham.com และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน
ต่างๆ เช่น การมอบถังเก็บน้ำาให้กับโรงเรียนในชนบท, สนับสนุน 
การแข่งขันฟุตซอลประจำาจังหวัด รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคม 
และมูลนิธิในชุมชน ทั้งหมดนี้ยิ่งเน้นให้แบรนด์ฮีโน่เป็นที่รู้จักของ
ลูกค้าเสมอมา

 เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เปิดสาขาใหม่
เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
ณ อำาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ช่ือบริษัท พงษ์ภาคภูมิ 
จำากัด ตั้งอยู่บนถนนสาย Asian Highway หมายเลข 16 (AH16) 
ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมอีสต์-เวสต์ คอมมูนิตี้ คอร์ริดอร์ ถนนสาย
เศรษฐกิจเชื่อมระหว่างพม่า-ไทย-ลาว และเวียดนาม ดังนั้น สาขานี้ 
คุณวิวัฒน์จึงได้จัดทำาห้องรับรองลูกค้าซึ่งเป็นห้องรับแขก ห้องนอน 
และห้องอาบน้ำาสำาหรับบริการลูกค้าที่ขับรถทางไกลอีกด้วย

 แม้หลายคนยังมองภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจรถบรรทุก 
ได้ไม่ชัดเจนนัก แต่คุณวิวัฒน์กลับเห็นอย่างมีวิสัยทัศน์ว่า ตอนนี ้
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังชะลอตัวจากปัญหา
ทางการเมือง ยิ่งใกล้เปิดการค้าเสรีในอาเซียน (AEC) ปี 2558 แล้ว 
การประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 
อสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งย่อมโตขึ้นพร้อมกับความต้องการ 
รถบรรทุกแน่นอน โดยบริษัทฯ เอง ได้มีมาตรการรับมือกับ AEC 
ด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน
สำาคัญแก่บริษัทฯ โดยการฝึกอบรมพนักงาน สำารวจสภาวะตลาด
ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความชำานาญ และสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สำาหรับสร้างเครือข่ายกลุ่มลูกค้าท่ีใช้รถบรรถทุกทำาธุรกิจการค้า-
การลงทุนระหว่างประเทศ และเพื่อให้เท่าทันตลาดรถบรรทุกคู่แข่ง
ที่มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างดุเดือดพ่วงกับโปรโมชั่นลด แลก แจก  
แถมหนัก สิ่งเหล่านี้เองเป็นการบอกเป็นนัยว่าฮีโน่ยังคงต้องการ
แรงสนับสนุนจากครอบครัวฮีโน่ทุกคน เพื่อพัฒนาแบรนด์และ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สมกับที่ลูกค้ายกฮีโน่เป็น
แบรนด์รถบรรทุกอันดับหนึ่งในใจตลอดมาและตลอดไป
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ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
 www.sarakhamclick.com  www.unseentravel.com  www.qsds.go.th

Eat & Travel

“พุทธมณฑลอีสาน
   ถิ่นฐานอารยธรรม 
     ผ้าไหมล้ำาเลอค่า ตักศิลานคร ”

สัมผัสวัฒนธรรม

 แก่งเลิงจาน

 วนอุทยานโกสัมพี

 พระพุทธรูปยืนมงคล

 ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก

 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกันฉบับนี้ด้วยสีสัน
การท่องเที่ยวดีๆ ที่

  
เตรียมไว้ให้ ซึ่งคราวนี้เราขอ

อาสาพาชาวฮีโน่เที่ยวไกลจากกรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไป 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถิ่นอีสาน ‘มหาสารคาม’ จังหวัดที่ตั้งอยู่
ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม
และประเพณีนั่นเอง

พระธาตุนาดูน

 สถานที่อันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่
ชาวพุทธให้ความเคารพ โดยเฉพาะชาวมหาสารคามที่ถือว่าพระธาตุ
นาดูนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ตัวองค์พระธาตุแบ่งออกเป็น 16 ชั้น 
สำาหรับนักท่องเท่ียวหากได้มาเยือนถ่ินมหาสารคามแล้วเป็นต้อง 
ห้ามพลาดสักการะพระธาตุนาดูน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
 
พระพุทธรูปยืนมงคล

 วัดพุทธมงคล คือ อีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวควรแวะสักการะ 
เพราะวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานของ ‘พระพุทธรูปยืนมงคล’ 
พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีท่ีสร้างข้ึนด้วยหินทรายแดง เป็นพระพุทธรูป 
คู่เมืองมหาสารคาม ดังนั้น หากมาถึงมหาสารคามแล้ว   อย่าลืมสักการะ 
ขอพรนะคะ

แก่งเลิงจาน

 หลังจากท่ีได้เท่ียวแบบอิ่มบุญพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ 
กันไปแล้ว ถึงเวลาแวะชิลกับบรรยากาศสบาย ณ แก่งเลิงจาน ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นัก แก่งเลิงจาน คือ อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 
ซึ่งบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์งดงาม เหมาะกับการพักผ่อนแบบชิลๆ 
หรือชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นก็ยังได้ 
 

 เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ 
 

 
พาเที่ยวไกลถึงแดนอีสาน ก่อนกลับกรุงเทพฯ 

อย่าลืมแวะอุดหนุนผ้าไหม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เลื่องชื่อกลับไปฝาก 

คนที่บ้านด้วยนะคะ สำาหรับฉบับหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้น 

อย่าลืมติดตามกันค่ะ

                       ใจกลางถิ่นอีสาน 

‘มหาสารคาม’
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ลุ้นโชคทัวร์โอซาก้ากับฮีโน่ลุ้นโชคทัวร์โอซาก้ากับฮีโน่

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยฝ่ายอะไหล่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล ลุ้นโชคทัวร์โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ 
ลูกค้าฮีโน่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อคืนกำาไรให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำามันฮีโน่ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ำามัน และสนับสนุน 
ให้ลูกค้าใช้บริการศูนย์บริการฮีโน่มากยิ่งขึ้น 

 โดยผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลทัวร์โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 5 รางวัล ประกอบด้วย ลูกค้า 2 ที่นั่ง และตัวแทน 1 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล  ซึ่งรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
     1.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด จีรวัฒน์ 1997 จังหวัดอุตรดิตถ ์ จากบริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำากัด (สาขาอุตรดิตถ์)
     2.  คุณสมชาย ตั้งอุดมทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จำากัด
     3.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด หลังสวนวัสดุ จังหวัดชุมพร จากบริษัท ชัยรัชการ จำากัด สาขาชุมพร
     4.  คุณจักรพงษ์ สุขใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์               จากบริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำากัด (สาขาชลบุรี)
     5.  คุณเอกชัย บัวประเสริฐ จังหวัดเชียงราย           จากบริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำากัด
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 เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท น้ำาตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำากัด ร่วมกับ สมาคมชาวไร่อ้อยบัวขาว ได้จัดงานนัดพบชาวไร่อ้อย 
และงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 ณ บริษัท น้ำาตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จำากัด ตำาบลสมสะอาด อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เพื่อแจ้งผลการดำาเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาล ซึ่งการจัดงาน 
ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญสมาชิกชาวไร่อ้อยและเกษตรกรที่สนใจกว่า 10,000 ราย พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

 นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำากัด อุดร ช.ทวี สาขากาฬสินธุ์ ยังได้ร่วมออกบูธ ท่ามกลางกิจกรรมสนุกสนานมากมายภายในงาน 
อาทิ การโชว์รถ Hino 300 การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับรถ และการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในพื้นที ่
เป็นอย่างมาก

และประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557
งานนัดพบชาวไร่อ้อย

และประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557

TS competition 2014TS competition 2014

 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรได้ร่วมกับ 3S จัดกิจกรรม TS Competition ประจำาปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมใน 
คร้ังน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำาหน่ายได้แสดงศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างตัวแทนจำาหน่าย ซ่ึงกิจกรรมในรอบคัดเลือก ได้ถูกจัดข้ึนตามวันและเวลา ดังน้ี 
 1. วันท่ี 24 -25 กันยายน 2557  จัดการประกวดผลงานประจำาภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก
 2. วันท่ี 1 – 2 ตุลาคม 2557  จัดการประกวดผลงานประจำาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น
 3. วันท่ี 9  ตุลาคม 2557  จัดการประกวดผลงานประจำาภาคใต้  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. วันท่ี 13 -17 ตุลาคม 2557  จัดการประกวดผลงานประจำาภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก 
   ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ผลท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรม

 1. ตัวแทนจำาหน่ายได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
 2. พนักงานของตัวแทนจำาหน่ายได้แสดงศักยภาพและเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร
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Hino President CupHino President Cup
รอบ 8 ทีมสุดท้าย

  ภาคกลาง

  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสิงห์บุรี)

  ภาคเหนือ

  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาสุโขทัย)

  ภาคใต้

  ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

 การแข่งขันฟุตบอล Hino President Cup ในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา มี 24 ตัวแทนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ซ่ึงทีมท่ีเข้าสู่ 8 ทีมสุดท้าย 
เพ่ือชิงแชมป์ในเดือนธันวาคม ประกอบด้วย 6 ทีม จากตัวแทนจำาหน่าย และ 2 ทีม จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ดังน้ี 

   กรุงเทพฯ ปริมณฑล

  บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด 

   ภาคตะวันออก

 

  บริษัท นิวแมน จำากัด (สาขาชลบุรี)

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำากัด

 ซ่ึงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกในระบบน็อคเอาท์ ในวันอังคารท่ี 2 ธันวาคม 2557 และชิงแชมป์ในวันศุกร์ท่ี 
5 ธันวาคม 2557 อย่าลืมติดตามกันนะคะ ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ Hino President Cup คร้ังท่ี 1 ประจำาปี 2557 ในคร้ังน้ี
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We love Hino

Bowling Game 2014Bowling Game 2014

 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคมท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดงาน HMST Bowling Game 2014 ณ Major Bowl Hit สาขารังสิต 
เพ่ือชิงถ้วยรางวัลจากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณชิน นาคามูร่า ท่ีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี 
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานและส่งเสริมมิตรภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ซ่ึงมีผลการแข่งขัน ดังน้ี  

HMS T

ผู้เล่นชายท่ีทำาคะแนนได้สูงสุด

คือ คุณณัฐชาติ บัวคล่ี  

ฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน

ผู้เล่นหญิงท่ีทำาคะแนนได้สูงสุด

คือ คุณจิรัฎฐ์ เอกสุวรรณจิรัฐ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผลการแข่งขัน

เส้ือทีมเร่ิดท่ีสุดจากการโหวตของผู้เข้าแข่งขัน 

คือ ทีม 3 ทหารเสือ

ฝ่ายอะไหล่

ทีมท่ีได้คะแนนรองบ๊วย 
คือ ทีมวณิพกหนุ่ม

ฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน 

ทีมท่ีได้คะแนนบ๊วยสุด 

คือ ทีมล้มตึง

ฝ่ายธุรกิจขนส่งมวลชน

ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุด 

คือ ทีม Zero Point

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร
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Self Development

รู้หรือไม่ ? ควรทำาอะไร ก่อนเลิกงาน

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ท่ีรัก กลับมาพบกันฉบับน้ี เรามีเร่ืองราวดีๆ เพ่ือเรียกพลัง 

ในการทำางาน โดยฉบับนี้ ขอแนะนำากิจกรรมที่ควรทำาก่อนเลิกงาน เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการทำางานอีกคร้ังในวันถัดไป ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com

Special Memory Diary

V
a
l
u
a
b
l
e

เคลียร์งานให้เสร็จ
รู้หรือไม่ว่าช่วงเวลาก่อนเลิกงานเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการสะสางงานค่ังค้าง เพ่ือไม่ให้เช้าวันถัดไปต้องยุ่งเกินไปนัก 
ซ่ึงหากคุณมีการวางแผนงานมาเป็นอย่างดีตลอดวันแล้ว จะช่วยให้การทำางานแต่ละวันน้ันไม่เยอะจนเกินไป 

ทบทวนตารางงานล่วงหน้า
ก่อนกลับบ้านอย่าลืมเช็คอีเมลและดูว่าวันรุ่งข้ึนมีการนัดหมายหรือมีประชุมสำาคัญหรือไม่ ซ่ึงการทบทวนตารางงาน
เป็นประจำาถือเป็นการเตือนความจำาล่วงหน้า อีกท้ังยังช่วยลดความผิดพลาดในการทำางานอีกด้วยค่ะ

เคลียร์โต๊ะทำางาน
อย่าลืมให้เวลาอย่างน้อยวันละ 15 นาที ก่อนกลับบ้าน เพ่ือทำาความสะอาดโต๊ะทำางานให้เรียบร้อย รับรองว่าวันรุ่งข้ึน
โต๊ะทำางานคุณจะดูสดใสจนทำาให้คุณสดช่ืนอย่างแน่นอน 

ปล่อยความเครียดไว้ที่ประตู
ก่อนกลับบ้านให้ท้ิงความเครียดไว้ข้างหลัง อย่าเก็บมาคิดท่ีบ้านหรือเอาไปฝากคนในครอบครัว เพราะไม่อย่างน้ันแล้ว 
ชีวิตการทำางานของคุณจะไร้ความสุข แถมทำาให้เสียสุขภาพอีกด้วย

กลับบ้านอย่างสดใส
ข้ันตอนสุดท้ายของวันทำางาน เก็บของให้พร้อมและกลับบ้านด้วยรอยย้ิม คิดเสมอว่าคุณไม่จำาเป็นต้องทำางานหนัก 
จนต้องเสียเวลาส่วนตัวและเสียสุขภาพไปกับการทำางาน เตรียมตัวกลับไปทานข้าวกับคนในครอบครัวท่ีรอคุณอยู่ท่ีบ้าน 
ดีกว่าค่ะ

1

2

3

4

5
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Dealer Network

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำากัด  นครราชสีมา  044-952-444

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)  หนองบัวลำาภู  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, 093-527-2288

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 มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด (สาขาชลบุรี)   ชลบุรี  02-784-5272

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

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท มิตรสยามมอเตอร์ส จำากัด  สมุทรปราการ  02-784-5199 

บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จำากัด  ปทุมธานี  02-516-8905-9

บริษัท นิวแมน จำากัด  ปทุมธานี  02-516-5050-7

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด  สมุทรปราการ  02-312-5555

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาวิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด (สาขาบางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

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

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จำากัด  สมุทรสาคร  02-895-5240-5

บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จำากัด  สมุทรปราการ  02-752-5100

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

ไทยฮีโน่อยุธยา  อยุธยา  035-257-005-006

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

ตัวแทนจำาหน่าย

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 ลีมอเตอร์เซลส ์  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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