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ใช้ HINO Connect ได้ถึง 3 คุ้ม

EDITOR’S TALK

สวัสดีคะ่ ทุกท่าน
Read to change magazine อ่านเพื่อเปลี่ยน
ชือ่ นิตยสารเล่มใหม่ของฮีโน่ หลังจากห่างหายไปนาน
ครั้ ง นี้ ก็ ก ลั บ มาอี ก ครั้ ง แล้ ว นะคะ นิ ต ยสารในปี นี้
เราเปลี่ยนการน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับ
สังคมออนไลน์มากขึ้น ทุกท่านสามารถอ่านข่าวสาร
โปรโมชั่นและเกร็ดความรู้ของฮีโน่ได้ทุกที่ ทุกเวลา
บนออนไลน์ค่ะ
เนือ้ หาในเล่มนีจ้ ะมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ HINO
CONNET, โปรโมชัน่ และเสียงจากลูกค้าทีใ่ ช้บริการ
ของฮีโน่ เพือ่ มายืนยันการใช้รถฮีโน่ทมี่ ากกว่าแค่รถค่ะ
ถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกในแต่ละหน้าของเราสามารถ
ให้ทกุ ท่านเห็นภาพมากขึน้ ด้วยการดูวดิ โี อเพือ่ ให้เห็น
ภาพชัดเจนยิง่ ขึน้
รอไม่ไหวแล้วก็ไปอ่านกันได้เลยค่ะ แล้วพบกัน
ทุก 3 เดือนนะคะ
บรรณาธิการ Read to Change Magazine
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Read to Change

ฮีโน่ชนู โยบายขับเคลือ่ น
ความสุข พร้อมรับบทบาท
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของเอเซีย

HINO Enviromental Milestone 2030
วิรัช โฮมมาร์ท

ฮีโน่ เปิดช่องทางใหม่ช้อปออนไลน์ ได้แล้วว ันนี้
ที่ Shopee

09 HINO Campaign :
10 HINO News :
Quick Service Bay
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ฮีโน่ จัดหนัก แจกจริง! ลุ้นรับฟรีHINO 300
ATOM อีก 1 คัน

HINO Activity :

I Like Column ? (Comment on post facbook)

คณะผู้จัดท�ำ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สามารถคลิกที่ชื่อคอลัมน์
เพื่ออ่านสิ่งที่สนใจได้เลย

ตลาดรถบรรทุกปีนไี้ ด้เพิม่ สีสนั เมือ่ บริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น แม่ ทั พ คนใหม่
คุ ณ เคน อิ ว าโมโต้ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ พร้ อ มกั บ การ
ปรับโครงสร้างองค์กรประจ�ำปี 2564 เพื่อเดินหน้าพันธกิจ
ในการปฏิ รู ป องค์ ก รก้ า วเป็ น ผู ้ น� ำ แบบครบวงจร ในการ
จัดจ�ำหน่ายรถบรรทุกเพือ่ การขนส่ง เชิงพาณิชย์
การวางแนวคิดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินงานของฮีโน่
ประเทศไทยนั้น เกิดจากความมุ่งมั่น เพื่อต้องการจะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี าตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพสูงสุด เพือ่ มอบคุณค่า
ด้วยการดูแลเอาใจใส่ น�ำไปสูค่ วามพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
เป็นส�ำคัญ ภายใต้สโลแกน “Lead to Change - for transporting
every happiness” โดยเป็ น ไปในรู ป แบบของขั บ เคลื่ อ น
“การท�ำงานเป็นทีม” ทีต่ อ้ งมี “ความคล่องตัว” “ความรวดเร็ว”
และ “ด�ำเนินธุรกิจการพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน (SDGs)”
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างบริษัทชั้นน�ำตอบรับ
การเปลีย่ นแปลงในโลกยุคดิจติ อล

คุณเคน อิวาโมโต้
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อิวาโมโต้ กล่าวย�้ำว่า ฮีโน่ประเทศไทยมีความตั้งใจ
ที่จะด�ำเนินงาน ให้เป็นไปในมาตรฐาน ระดับเดียวกับ
การด� ำ เนิ น งาน ของญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ มุ ่ ง หวั ง ท� ำ ก� ำ ไร
เพี ย งด้ า นเดี ย ว ในทางเดี ย วกั น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
หรือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นควบคู่กันไปด้วย
นอกจากนีไ้ ทยฮีโน่ได้วางตัวเองในบทบาททีเ่ ปรียบเสมือน
พี่ชายคนโต หรือผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวอย่าง
การด� ำ เนิ น งานของฮี โ น่ ใ นประเทศอื่ น ๆ ในเอเชี ย
แล้วมาพบการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจ
รถบรรทุก อย่างครบวงจร….

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
HINO : LEAD TO CHANGE - FOR TRANSPORTING EVERY HAPPINESS

Read to Change
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HINO Update

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของ Hino ในปี 2030
CLICK

อุป กรณ์ ติ ด ตั้ ง มากั บ ตั ว รถ
จากโรงงาน ให้บริการ ฟรี 1 ปี
แรกอ่านค่าจาก ECU เลขไมล์
ตรง น�้ำมันตรง เพือ่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์และจัดการรถแบบครบ
วงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เตือนเมื่อถึงเวลาการซ่อมบ�ำรุง
หรือเครื่องยนต์ผิดปกติ
เตือนทันทีเมือ่ มีความเสีย่ งจากการขับ
หรือการละเมิดกฎกรมขนส่ง
ช่วยวิเคราะห์และบอกอัตรา
การกินน�้ำมันตรงตามความเป็นจริง
หาสินค้าให้เมื่อรถว่าง/ขากลับว่าง
Driver app และ การวัดคะแนนผู้ขับขี่

รถที่ ใ ช้ HINO CONNECT
ขายได้ ร าคาดี ก ว่ า มี ป ระวั ติ
และรายละเอียดการซ่อมบ�ำรุง
ในระบบ

Hino Motors พัฒนา
รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก
แบบชานต�่ำพิเศษ ออกแบบ
เพื่อการใช้งานโลจิสติกส์
CLICK

Read to Change
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HINO Story

จนปี 2552-2553 คุณนงนุช และคุณต้น ตัดสิน ใจกลับมาเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายปูนอีกครั้ง และธุรกิจขนส่ง โดยให้รับซื้อ
พืชไร่ควบคู่ไปด้วย ไม่ให้ตีรถเปล่า ในช่วงขาไปที่วิ่งจาก
หนองบัวล�ำภูไปโรงงานปูนอินทรี ที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสร้าง
รายได้อี ก ทาง เมื่ อ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง เราคิ ด ว่ า น่ า จะแข่ ง ขั น
ในตลาดได้แล้ว จึงตัดสินใจออกรถบรรทุกมาอีก 10 คัน
รวมเป็น 12 คัน หลังศึกษาข้อดีข้อเสียแล้ว ทั้งคู่ตัดสินใจ
พลิกที่ดินผืนเดิมขนาด 5 ไร่ ริมถนนหนองบัวล�ำภู-เลย
ซึ่ ง เคยเป็ น โรงงานผลิ ต บล็ อ กซี เ มนต์ แ ละคลั ง สิ น ค้ า

วิรัช โฮมมาร์ท
หนองบัวล�ำภู

ต้นตระการ - นงนุช
สุวรรณศรี

บริษัท วิรัช โฮมมาร์ท จ�ำกัด จ.หนองบัวล�ำภู
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ช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งสองต้องฝ่าฟันปัญหาและ อุปสรรค
มาตลอดแบบหนักเบาเอาสู้ แต่ละวัน คุณต้นต้องขับ
รถบรรทุก 6 ล้อ ที่มีอยู่คันเดียว และซื้อเงินผ่อนด้วย
ภาระคือต้องส่งค่างวดทุกเดือน จึงคิดใช้รถให้คุ้มค่าที่สุด
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
วิรัชโฮมมาร์ท มั่นใจใช้ฮีโน่ Wirat Homemart

เมื่อถึงจุดหนึ่ง เราคิดว่า น่าจะแข่งขัน
ในตลาด ได้แล้ว จึงตัดสินใจ
ออกรถบรรทุกมาอีก 10 คัน รวมเป็น
12 คัน หลังศึกษาข้อดีข้อเสียแล้ว

มาพั ฒ นาต่ อ ยอด โดยซื้ อ ที่ เ พิ่ ม อี ก 5 ไร่ สร้ า งแบรนด์
“วิรัช โฮมมาร์ท” จนติดตลาด นับเป็นทุนท้องถิ่นรายแรกๆ
ในระดับอ�ำเภอ ที่พัฒนาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจกึ่งโมเดิร์นเทรด
อย่างจริงจัง
ส่ ว นธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง และขนส่ ง จะย้ า ยไปอยู ่ ร วมกั น ที่ บ ริ ษั ท
ยิ่งเจริญค้าพืชไร่ รวม 3 ธุรกิจหลัก คือโมเดิร์นเทรดขายส่ง,
ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าพืชไร่ มีพนักงานรวม 130คน ล่าสุด
อยู่ระหว่างรับช่วงปลูกไร่อ้อยอีก 500 ไร่จากคุณพ่อคุณแม่
ทีย่ งั คงเดินหน้าพัฒนาต่อเนือ่ ง โดยไปศึกษาดูงาน หาความรู้
และเทคนิคการบริหารจัดการใหม่ๆ มาช่วยต่อยอด เพื่อรอ
ทายาทรุ่นลูกมาสานต่อ
Read to Change
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คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
บริการซ่อมด่วนทันใจ Hino Quick Service

Read to Change
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HINO Activity

Like & Share
เพียงคุณบอกว่า ชอบคอลัมน์ ใดในนิตยสาร Change Magazine ของ Hino มากที่สุด และเพราะอะไร

รับไปเลย ผ้าขนหนู Hino

มูลค่า 90 บาท
จ�ำนวน

20 รางวัล

อย่าลืม!! แชร์โพสเป็นสาธารณะ (Public)
กติกา
Prayoot Janangkarn
ชอบคอลัมน Promotion ครับ
เพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆ

กด Like โพส Change
Magazine
หน้าเพจเฟสบุ๊ค
Hino Thailand Fan Club

Prayoot Janangkarn Prayoot Janangkarn

ชอบคอลัมน Promotion ครับชอบคอลัมน Promotion ครับ
เพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆเพราะจะไดอัพเดทรถรุนใหมๆ

ตอบค�ำถามใต้คอมเมนท์
เพียงคุณบอกว่า ชอบคอลัมภ์ ใด
ในนิตยสาร Change Magazine
ของ Hino มากที่สุด และเพราะอะไร

แบบสาธารณะ
(Public)

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
Hino Thailand Fanclub ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564
Read to Change
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บร�ษัท ฮีโนมอเตอรสเซลส (ประเทศไทย) จํากัด
212 หมู 4 ถนน ว�ภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02-900-5000 Hino Hotline 02-059-9999

Hino Thailand Fan Club

@hinoth

www.hinothailand.com

