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 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

Editor’s Talk

 Promotion :  ยินดีต้อนรับกลับบ้�น 

 Event & Activities : พิธีส่งมอบรถบรรทุกฮีโน่

แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำ�กัด จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี /

มอบร�งวัลยอดข�ยสะสม รถยนต์บรรทุกฮีโน่ครบ 30,000 คัน 

กลุ่มชัยรัชก�ร กรุงเทพ / 

Hino Dealer Trip San Francisco – Las Vegas / 

ง�นมห�นครผลไม้ปี 2559 จังหวัดจันทบุรี  

 Eat & Travel : ล่องใต้เที่ยวเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี

 Hino Guru : ฝนนี้ ... ขับขี่อย่�งไรให้ปลอดภัย

 Self Development : กลเม็ด เคล็ดไม่ลับ...วิธีจัดก�รง�นแบบมือโปร!

 Dealer Network

	 ขอต้อนรับทุกท่านด้วย  ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งแน่นอนว่า 

ทีมงานฮีโน่ได้จัดเต็มข่าวสารน่าติดตามมาให้ท่านผู้อ่านอย่างเต็มอิ่ม เริ่มที่ข่าวพิธีส่งมอบ 

รถบรรทุกฮีโน่แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำากัด ท่ีม่ันใจเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่มากถึง 13 คัน รวมถึง 

ข่าวคราวน่ายินดีการมอบรางวัลยอดขายสะสมรวม 30,000 คัน แก่กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ 

นอกจากน้ี  ยังพาทุกท่านตามรอยทริปท่องเท่ียวสุดประทับใจ Hino Dealer 

Trip ซึ่งครั้งนี้บินลัดฟ้าไกลถึง ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส ไม่เพียงเท่านั้น เพราะฉบับนี้เรายัง

พาทุกท่านล่องใต้เที่ยวเมืองสุราษฎร์ และเพลิดเพลินไปกับบทความดีๆ จาก Hino Guru และ 

Self Development อีกด้วยค่ะ

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน ่

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร





Event & Activities

พิธีส่งมอบรถบรรทุกฮีโน่
แก่ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำ�กัด จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
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 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ทรงพร สุราษฎร์ โดย คุณศรีพิจิตร  ศีลประชาวงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร 
และพนักงานนำาทีมงานจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงได้รับเกียรติจากคุณชัชวิน คล้ายมงคล ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายขายและทีมงาน เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถบรรทุก Hino VICTOR FM2PN1D และ FM2PK1B จำานวน 13 คัน ให้แก่ บริษัท เอส ซี จี 
1995 จำากัด ณ สำานักงาน บริษัท เอส ซี จี 1995 จำากัด 

 ในโอกาสนี้ คุณศิลป์ชัย สุนทรเศวต ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี จี 1995 จำากัด ได้สละเวลาอันมีค่าร่วมเป็นเกียรติ
บันทึกภาพเป็นที่ระลึก และให้การต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเอง พร้อมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต สร้างความปิติยินด ี
ให้กับทีมงานฮีโน่ฯ ทุกท่าน

 เนื่องในโอกาสอันดีนี้	 ทางฮีโน่ฯ	 ขอขอบพระคุณท่านลูกค้า	 ที่ให้ความเชื่อมั่น	 มอบความไว้วางใจและเลือกใช้ 
รถบรรทุกฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ
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Event & Activities

มอบร�งวัลยอดข�ยสะสม
รถยนต์บรรทุกฮีโน่ครบ 30,000 คัน

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลยอดขายสะสมรถยนต์
บรรทุกฮีโน่ครบ 30,000 คัน ให้กับ กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ โดยท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด มร.ชิน นาคามูร่า ได้มอบกุญแจสัญลักษณ์ยอดขายสะสมครบ 30,000 คัน และของที่ระลึกแก่ คุณสุมิตร เพชราพิรัชต ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ เพื่อแสดงความยินดีกับความสำาเร็จของกลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ ซึ่งเป็นตัวแทน
จำาหน่ายรถยนต์บรรทุกฮีโน่รายแรกในประเทศไทยที่สามารถทำายอดขายสะสมได้ถึง 30,000 คัน
  
 ความสำาเร็จท่ีเกิดในวันน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ โดยการ 
นำาเอากิจกรรม Total Support มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดความรักและความเชื่อมั่นจากลูกค้า รวมถึงได้ 
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการผลักดันรถยนต์บรรทุกฮีโน่ออกสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการเป็นศูนย์กลางและการขนส่ง
ของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 
 

กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพกลุ่มชัยรัชก�ร กรุงเทพ
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 สำาหรับที่มาของความสำาเร็จของ กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2520 ภายใต้ชื่อ หจก. ชัยรัชการ ก๊วยหมงกี่ ต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2531 ได้ขยายบริษัทใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ภายใต้การบริหารงานของ 
คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 28 ปี มีสาขาทั้งหมด 8 สาขา ครอบคลุมพื้นที่การขาย 21 จังหวัด เมื่อพูดถึง 
ยอดการขายสะสม กลุ่มชัยรัชการ กรุงเทพ ได้มียอดการขายสะสมครบ 10,000 คัน เมื่อปี พ.ศ. 2545 และครบ  20,000 คัน ในปี พ.ศ. 
2554  และในปีนี้ได้มียอดการขายมากถึง 30,000 คัน 

 โชว์รูมกลุ่ม ชัยรัชการ กรุงเทพ

 โชว์รูมกลุ่ม ชัยรัชการ กรุงเทพ

กลุ่มชัยรัชก�ร กรุงเทพ
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Event & Activities

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ฮีโน่ได้พาชาวคณะผู้ร่วมเดินทาง 
Hino Dealer Trip บินลัดฟ้าสู่ ซานฟรานซิสโก (San Francisco) มหานครที่เต็มไปด้วย
สีสัน เริ่มต้นทริปสุดประทับใจในวันแรก โดยการนำาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจาก
มุมสูงบนยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) จากนั้นเป็นคิวของการชม Lombard Street 
ที่สะพรั่งไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ที่กระจายตัวออกดอก โชว์ความงามแก่นักท่องเที่ยว 
และเดินทางกับฮีโน่ทั้งทีต้องพาแวะชมผลงานวิศวกรรมท่ีเกิดขึ้นเมื่อปลายยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ณ สะพานแขวนโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) อีกหนึ่งสถานที่ท่อง
เที่ยวอันเป็นไฮไลต์ของซานฟรานซิสโกนั่นเองค่ะ

 เข้าสู่วันที่สองของการเดินทาง ซึ่งตลอดทั้งวันทุกท่านต่างได้เพลิดเพลินไปกับการ 
ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz) อดีตที่คุมขังนักโทษ  
ต้องบอกว่าความงดงามเหนือแม่น้ำาต่างทำาให้ชาวคณะฮีโน่ต้องรีบเก็บความประทับใจ
กันยกใหญ่ และสำาหรับวันที่สามของการเดินทางก็ไม่น้อยหน้า เพราะวันนี้ทุกท่านต่าง
ได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ แถมยังได้ของฝากอีกจำานวนมาก ก่อนในช่วงค่ำาจะได้ชมโชว์ 
O Show – Cirque du soleil การแสดงสุดพิเศษอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย 

 Alcatraz Island

 The Twin Peaks

 Lombard Street

 The Golden Gate Bridge

Hino Dealer Trip
San Francisco – Las Vegas
Hino Dealer Trip
San Francisco – Las Vegas
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9JANUARY - FEBRUARY 2016

 ออกเดินทางกันต่อในวันที่สี่ คณะเดินทางออกเดินทางชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ 
ของโลก อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) โดยแต่ละท่านต่างได้
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ การเดินบน Sky Walk ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอวกาศ 
และในช่วงค่ำาเป็นช่วงของการจัดงาน กาล่า ดินเนอร์ ที่ทุกท่านต่างได้อิ่มอร่อยกับมื้อ
พิเศษภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ฮีโน่ได้จัดเตรียมไว้ให้

 การเดินทางยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะช่วงเวลาที่เหลือ ฮีโน่ได้นำาทุกท่าน
เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวคณะฮีโน่ได้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง พร้อมเก็บภาพ
บรรยากาศอันเต็มไปด้วยสีสันและเสน่ห์อันเหลือล้นของแดนปลาดิบ ในโอกาสนี้ ฮีโน่
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฮีโน่เป็นอย่างดีเสมอมา แล้วพบกันอีกครั้ง 
ในโอกาสต่อไป 

 Grand Canyon Skywalk
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งานมหานครผลไม้ป 2559 งานมหานครผลไม้ปี 2559
     จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

 งานมหานครผลไม้ประจำาปี 2559 นับเป็นการจัดงานประจำาจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดของเมืองจันทบุรี 

โดยปีนี้ถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 21-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา กิจกรรมในงาน 

ได้มีการออกบูทของผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย รวมถึงกิจกรรมของฮีโน่ที่ได้ นิวแมน จันทบุรี 

นำาโดย คุณอาทิตย์ ปฐมวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกบูทโชว์รถยนต์บรรทุกฮีโน่ Victor รุ่นใหม่ 

หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์บรรทุกหัวลาก รถยนต์บรรทุก 6x4 (แบบสีพิเศษ Ottanio Blue และ Ruby Red) รวมถึงรถยนต์

บรรทุกขนาด 2-3 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเข้าชมงานในครัง้น้ี  

ซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผู้เข้าชม

อย่างล้นหลามอีกด้วย
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Eat & Travel

ขอขอบคุณข้อมูล   www.chillpainai.com   www.painaidii.com

 ขึ้นชื่อว่�ประเทศไทย ไม่ว่�จังหวัดไหนเป็นต้องมีสถ�นที่ท่องเที่ยวที่ “ห้�มพล�ด” ทั้งนั้น 

 ฉบับนี้เลยไม่พล�ดชวนช�วฮีโน่เที่ยวเพลิน ณ แดนใต้ ชมคว�มงดง�ม 

ของเมืองร้อยเก�ะ พรั่งพร้อมทั้งทะเล ภูเข� และบรรย�ก�ศน่�พักร้อน ฉบับนี้จะพ�ทุกท่�น 

ล่องใต้กันที่จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี  ซึ่งมีสถ�นที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อม�กม�ย แต่สถ�นที่ไหนจะเป็น 

The Must ที่ห้�มพล�ด ลองติดต�มกันนะคะ

อาบแดดที่ “เกาะสมุย”

 ไม่เพียงแต่คุ้นหูและขึ้นชื่อเรื่องความงามเฉพาะกับคนไทยเท่านั้น “เกาะสมุย” ยังเป็นสถานที ่
ท่องเท่ียวที่สร้างความประทับใจกับชาวต่างชาติมานักต่อนัก 
เรียกได้ว่าเป็น “สวรรค์กลางอ่าวไทย” เสน่ห์ของที่นี่คือน้ำาทะเล 
สีคราม หาดทรายขาวสะอาด จึงไม่แปลกท่ีจะเห็นนักท่องเท่ียว 
นอนอาบแดดอย่างมีความสุข อีกทั้งสมุยยังเดินทางสะดวก 
เพราะมีสนามบินเป็นของตัวเอง เรื่องอาหารนั้นไม่ต้องพูดถึง 
มีหลากหลายร้านให้ลิ้มรส ไปสมุยทั้งทีต้องชิมอาหารทะเล 
สดอร่อย อ้อ! เกือบลืมบอกว่าหากใครไปสมุย อย่าลืมแวะ 
ถ่ายภาพคู่กับหินตาหินยาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการ
มาเที่ยวสมุยด้วยนะคะ
ชมความงาม “เขื่อนรัชชประภา” 

 ต่อกันอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดของเมืองสุราษฎร์ธานี คือ เขื่อน
เชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา ซ่ึงอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสก 
เป็นอีกสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมไม่น้อย ทัศนียภาพงดงามดั่งสวรรค ์
กลางน้ำา ใครได้ไปอย่าลืมกักเก็บออกซิเจนให้เต็มปอด เพราะบรรยากาศที่นี่ปลอดโปร่งจนต้องยกนิ้ว 
กิจกรรมข้ึนช่ือต้องยกให้กับการพายเรือคายัค เล่นน้ำาใส หรือน่ังทอดอารมณ์ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 
ส่วนที่พักยอดนิยมคงหนีไม่พ้นการนอนแพริมเขื่อนท่ีได้บรรยากาศการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จะมีโอกาสได้เห็น “บัวผุด” ดอกไม้ขนาดใหญ่ 
ที่จะออกดอกงดงามในช่วงปลายปีถึงต้นปีนั่นเอง

 ประเทศไทยเร�มีดีขน�ดนี้ วันหยุดครั้งหน้�อย่�ลืมแพ็กกระเป๋� สะพ�ยกล้อง ฟิตร่�งก�ย

ให้พร้อม แล้วออกเดินท�งเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้�ค่ะ 

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย 
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

  ไข่เค็มไชยา

ล่องใตเ้ที่ยวเมืองสุราษฎร์ธานี

  ผ้าไหมพุมเรียง

  ผลิตภัณฑ์
   จากกระจูด

  หาดเฉวง เกาะสมุย   เขื่อนรัชชประภา

  เขาสก

งานมหานครผลไม้ป 2559 งานมหานครผลไม้ปี 2559
     จังหวัดจันทบุรี 
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  ยางรถยนต์
  ก่อนออกเดินทาง ลองก้มดูดอกยางสักนิด เพราะ 
  ดอกยางมีส่วนอย่างมากท่ีจะทำาให้คุณขับรถได้ 
ปลอดภัยขึ้น ยางที่ดีควรมีดอกยางเหลือไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
และตรวจให้ถี่ถ้วนว่าต้องไม่มีรอยปริแตกบนแก้มยางด้วยนะคะ

  ไฟส่องสว่าง
  แม้จะต้องขับรถฝ่าสายฝนยามกลางวัน ไฟส่องสว่าง 
  ก็มีความสำาคัญไม่แพ้ยามค่ำาคืน ตรวจเช็คให้พร้อม
ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย และไฟเลี้ยว อย่าลืมว่ายามฝนตกหนักวิสัยทัศน์
การมองเห็นจะยิ่งน้อย แต่ไฟส่องสว่างมีส่วนอย่างมากที่จะทำาให้
คุณและรถคันอื่นมองเห็นกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ใบปัดน้ำาฝน
  ปกติใบปัดน้ำาฝนมีอายุประมาณ 2 ปี และยิ่งโดน 
  อากาศร้อนแรงของบ้านเราย่ิงอาจทำาให้ใบปัดน้ำาฝน 
เส่ือมเร็วข้ึน ดังน้ัน ก่อนออกจากบ้านลองฉีดน้ำาท่ีกระจก ตรวจสอบ 
ว่าใบปัดน้ำาฝนยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ไหม หากพบว่าปัดไม่เกล้ียง 
แนะนำาว่าให้เปลี่ยนโดยเร็ว เพื่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่ดี

  เบรก ABS 
  ระบบ ABS จะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกตายเมื่อ 
  เหยียบเบรกโดยแรง ซึ่งเป็นประโยชน์มากบนถนนลื่น 
เนื่องจากผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมรถได้ดี เพราะฉะนั้นก่อนการ
ใช้งาน คุณควรมั่นใจว่าระบบเบรกยังสามารถทำางานได้ดีแม้ยาม
ถนนลื่นค่ะ 

Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com

 หลังจ�กย่�งเข้�ฤดูฝน บ้�นเร�ก็ก้�วสู่บรรย�ก�ศแห่งคว�มชุ่มฉ่ำ�อย่�งเต็มตัว และแน่นอนว่�หน้�ฝนแบบนี้ ก�รขับขี่

บนท้องถนน ไม่ว่�จะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ต่�งจำ�เป็นต้องใช้คว�มระมัดระวังม�กเป็นพิเศษ และไม่เพียงแต่ก�รขับขี่เท่�นั้น เพร�ะ

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่�งๆ ของเครื่องยนต์ก็มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องได้รับก�รดูแลเป็นพิเศษ เพื่อก�รใช้รถใช้ถนนอย่�งปลอดภัย

ตลอดหน้�ฝนนี้ค่ะ

ฝนนี ้... ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยฝนนี ้... ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย

  สนิมบนตัวถังเครื่องยนต์
  ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับรถเก่าเท่านั้น เพราะรถที ่
  เคยถูกเฉี่ยว ชน เป็นรอยลึก ก็อาจประสบปัญหานี้ได้ 
ดังนั้น ลองตรวจสอบรอบคัน หากพบรอยสนิมลองใช้ผ้าสะอาด
เช็ดบริเวณที่เป็นสนิม จากนั้นใช้กระดาษทรายขัด และใช้ผ้าแห้ง
เช็ดคราบสนิมออก ก่อนจะพ่นสเปรย์กันสนิมซ้ำาอีกรอบ เพียงเท่านี้
รถคู่ใจก็อยู่กับเราไปได้นาน ฝนจะแรงขนาดไหนก็เอาอยู่ค่ะ
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.novabizz.com

กลเม็ด เคล็ดไม่ลับ...วิธีจัดการงานแบบมือโปร!

 เคยหรือไม่ที่ต้องเผชิญกับภ�วะง�นล้นจนสะส�งแทบไม่ทันเวล� บ�งร�ยถึงขั้นลืมท�นอ�ห�ร 

นอนดึก และล้มป่วย 
 
ฉบับนี้ ขอพ�ช�วฮีโน่ไปพบกับวิธีบริห�รเวล�และจัดก�ร 

ง�นแบบมืออ�ชีพกันค่ะ

 เมื่อเข้าสู่วันทำางาน เทคนิคง่ายๆ ลองแบ่งเวลาเป็น 
 3 ช่วง โดยช่วงเช้าเหมาะสำาหรับงานที่ใช้ความคิด  
หรือหาไอเดียใหม่ๆ เพราะตอนเช้าเป็นช่วงที่สมองปลอดโปร่ง 
ส่วนช่วงกลางวันเป็นช่วงที่เหมาะกับการจัดการงานชิ้นใหญ่ 
ที่ต้องใช้เวลามาก เนื่องจากความฉับไวด้านความคิดจะลดลง 
และสำาหรับช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะกับการผ่อนคลาย 
ปรับสภาพจิตใจที่เครียดมาทั้งวันให้สู่สภาวะปกติ เพื่อเตรียม
กลับไปพักผ่อนที่บ้านค่ะ

 กำาหนดความสำาคัญของงานแต่ละอย่างและค่อยๆ  
 จัดการให้เสร็จทีละอย่าง วิธีการบันทึกงานท่ีต้องทำา 
แนะนำาให้บันทึกลงสมุดหรือใช้ Post-it แปะตามจุดท่ีเห็นได้ชัด 
เคล็ดไม่ลับคือควรเป็นกระดาษสีเหลือง เพราะสีเหลืองจะช่วย
กระตุ้นสมองและกระตุ้นการอยากทำางานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 สำาหรับใครที่งานเยอะมากๆ แต่สามารถจัดการงาน 
 ได้อย่างรวดเร็ว ให้รีบส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
ทันทีที่ทำาเสร็จ ไม่ต้องรอให้หัวหน้าถาม เพราะการถูกตามงาน 
จะทำาให้คุณเกิดความกดดันท้ังท่ีทำางานเสร็จแล้ว สำาคัญมากๆ 
คือ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง สะสางงานให้มากที่สุดและอย่าง 
มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

 หลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตาทำางานมาทั้งวัน ช่วงก่อน 
 กลับบ้านอย่าลืมเผื่อเวลาเล็กน้อย สำาหรับเตรียม 
งานหรือวางแผนงานสำาหรับวันพรุ่งนี้ เพื่อที่วันถัดมาจะได ้
เริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาวางแผนงานมากนัก

 เทคนิคง่�ยๆ ลองทำ�ต�มกันนะคะ เพร�ะวิธีเหล่�นี้จะช่วยให้ช�วฮีโน่ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นและไม่เครียด 

กับก�รทำ�ง�นจนเกินไปอีกด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�นะคะ
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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 เทพารักษ์ (ปากน้ำา)  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

ฮีโน่ นครนายก  นครน�ยก 037-311-615-6

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 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 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  038-617-519

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 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46

มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ ปราจีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-625-235

นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5

   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุรี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุรี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุรี  เพชรบุรี  032-425-925

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

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 หนองบัวลำาภ ู  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 สุรินทร ์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย ์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218

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

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

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�  074-260-880-2

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

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่  สงขล�  074-457-802-7

ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9
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