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EDITOR’S TALK

สวัสดีคะ่ ทุกท่าน

Read to change magazine กลับมาพบกับ
ทุกท่านอีกครั้ง เพื่อน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของฮีโน่
ให้นกั อ่านทุกท่านได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ก้าว
ไปสูย่ คุ ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีฮ่ โี น่พร้อมพัฒนาและ
น�ำเสนออยูต่ ลอดเวลา
ส�ำหรับในฉบับนี้ เริม่ ด้วยสาส์นความห่วงใยจาก
ผู้บริหารของฮีโน่เนื่องจากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังเจาะลึกถึง เทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง
จาก Hino connect และแน่นอน Voice of customer
ลูกค้าจริง ใช้จริง และรักฮีโน่จริงๆ จะเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในฉบับเลย
ท้ายสุดนี้ ขอให้ทกุ ท่านรักษาสุขภาพ ฮีโน่พร้อม
เป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่าน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
บรรณาธิการ Read to Change Magazine
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Management Talked

คุณเดย์ ยิ่งชล

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

“ขอให้ทุกท่านมั่นใจ ว่าตลอดเวลา
และทุกสถานการณ์ ฮีโน่พร้อมอยู่
เคียงข้างและน�ำ Solution ใหม่ๆ
ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละบริษทั มาสนับสนุน
คุณภาพธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
องค์รวมของประเทศไทยในเวทีโลก”
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นี่คือ เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการ
รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ฮี โ น่ ม อเตอร์ ส เซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ก่อนการระบาด
โควิด-19 จวบจนถึงปัจจุบันที่มีผลกระทบขยายตัวเป็นวงกว้าง
ครอบคลุมในทุกธุรกิจ คุณเดย์มองเห็นว่าวิกฤตการณ์ในครัง้ นี้
ก่อให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ การปรับตัว การเปลีย่ นแปลง อย่างรวดเร็ว
ตามวิถีการด�ำเนินธุรกิจใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นรากฐาน
ในการเดินหน้าปรับเปลีย่ นธุรกิจ (Business Reform) ทัง้ ของฮีโน่
และลู ก ค้ า ซึ่ ง ฮี โ น่ ภ ายใต้ ก ารสนั บ สนุ น จาก บริ ษั ท ฮี โ น่
มอเตอร์ส(ประเทศญี่ปุ่น) และการแลกเปลี่ยน knowhow,
ประสบการณ์จากบริษัทฮีโน่ในภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิด
การประสานความร่วมมือเพือ่ พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) โดยมุง่ เน้น
ที่จะเข้าถึงลูกค้าที่เคารพรักทุกๆ ท่าน (Customer Access)
พร้ อ มมาตรการร่ ว มวางแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ จากต้ น น�้ ำ
ถึงปลายน�้ำอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
Real Time เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง รุ ก และเทคนิ ค วิ เ คราะห์
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการลดภาระอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ
ในช่วงการระบาดโควิด-19 ฮีโน่ ได้ด�ำเนินการหลายๆ กิจกรรม
ซึ่งขอน�ำเสนอบางส่วนได้แก่

1.ด้านผลิตภัณฑ์
ฮีโน่ได้มผี ลิตภัณฑ์ใหม่ คือ รถบรรทุก
พร้ อ มตั ว ถั ง Hino 300 ATOM
รถบรรทุก 4 ล้อ พร้อมตัวถังตู้แห้ง
แบบเบา วิง่ ได้ 24 ชัว่ โมง ไม่ตดิ เวลา
ที่ ลู ก ค้ า สามารถใช้ ร ถโดยไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลารอการต่ อ ตั ว ถั ง
ภายใน 7 วัน สามารถรับรถพร้อมน�ำไปจดทะเบียน วิง่ ใช้งาน
ได้เลย ส่วนรุน่ อืน่ ๆ จะตามมาเร็วๆ นี้ อย่างแน่นอน เพือ่ ตอบโจทย์
ในการ Start up ธุรกิจได้เร็วยิง่ ขึน้

2.ด้านการตลาด
ฮีโน่ถอื เป็นเจ้าแรกของธุรกิจรถเพือ่ การพาณิชย์ ทีจ่ ดั ท�ำ “Hino Virtual Showroom”
โชว์รมู ออนไลน์แค่ปลายนิว้ ทีล่ กู ค้าจะได้รบั ประสบการณ์เสมือนจริง ไม่ตา่ งจากไป
ศูนย์บริการฮีโน่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ก็สามารถ เลือกชม ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ แบบ 360 องศา รวมถึงโปรโมชัน่ และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ลูกค้า
สามารถจองรถออนไลน์ หรือ นัดหมายทดลองขับได้ดว้ ยเช่นกัน เพิม่ เติมจากช่องทาง
การติดต่อทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Website / Line / Youtube และ Facebook
เรียกได้ว่าใครสะดวกช่องทางไหน ก็ติดตามในแต่ละช่องทางได้เลย นอกจากนี้
ในช่วงโควิดยังอยูก่ บั เรา ทางฮีโน่ยงั มีแคมเปญช่วยเหลือลูกค้าผ่าน Hino TS Leasing

3.ด้านการพัฒนาบุคลากร

4.ด้านสังคม

เป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ฮีโน่ ฮีโน่ได้ด�ำเนินกิจกรรม CSR ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในหลายๆ
พร้อมเสมอ ทีจ่ ะอบรมในรูปแบบใหม่ ชุมชนร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่าย ภาครัฐ และคู่ค้าทางธุรกิจ
ออนไลน์ ซึ่งสาระและความรู้ยังคง
ครบถ้วน ทัง้ ด้านความปลอดภัย การขับขี่
ประหยัดน�้ำมัน และการดูแลรักษารถ
บรรทุกประจ�ำวันขัน้ พืน้ ฐาน หากลูกค้า
สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
ฮีโน่ทั่วประเทศ

5.ด้านความปลอดภัย
นอกเหนือจากการให้ความส�ำคัญของกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรแล้ว ทางฮีโน่ยงั มุง่ เน้นรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานทีป่ ระกอบการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้บริการทีต่ วั แทนจ�ำหน่าย
ทัว่ ประเทศ
ท้ายสุดนี้ ทางคุณเดย์ ได้กล่าวย�้ำอีกครั้งว่า “ทางฮีโน่พร้อมเสมอที่จะคิดใหม่ ท�ำใหม่ อย่างต่อเนื่อง ตามวงจร PDCA
เพื่อฟืน้ ฟู สร้างความแข็งแกร่ง สร้างความสามารถในการบริหารธุรกิจ สร้างพันธมิตร สร้างก�ำลังใจและสร้างคุณภาพชีวิต
Stay Safe & Stronger Together ครับ”
Read to Change
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HINO News

HINO Story

HINO TS CONCIERGE

ฮีโน่ TS Concierge เป็นกิจกรรมทีท่ างตัวแทนจ�ำหน่าย
และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ร่วมกันหาวิธีสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า
แบบครบวงจร ไม่ใช่แค่เรื่องของการขาย หรือ บริการ
หลั ง การขายเท่ า นั้ น แต่ เ รื่อ งเล็ ก น้ อ ยเราก็ พ ร้ อ ม
ดู แ ล แค่ เ พีย งติ ด ต่ อ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยของฮี โ น่ ม า
เราพร้ อ มจะช่ ว ยแก้ ไ ข และดู แ ลปั ญ หาของลู ก ค้ า
เพราะปัญหาของคุณ คือ สิ่งส�ำคัญของเรา

TS concierge of the month 2021
ผลงาน TS Concierge ยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน

กรกฎาคม
ที่มา

ช่วยเตือนลูกค้าเข้าเปลี่ยนถ่ายฯ
โดยใช้ระบบ HINO CONNECT

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง (SUMS)

: รถวิง่ ทางไกล มักมีเลขไมล์เกินตามระยะทางทีก่ ำ� หนด

ความต้องการ : ต้องการเข้าเช็คระยะตรงตามระยะทางทีก่ ำ� หนด
การด�ำเนินการ : เช็คการใช้รถของลูกค้าผ่านระบบ HINO CONNECT พบรถทีค่ รบระยะเปลีย่ นถ่ายฯ จึงประสานงาน
ที่ปรึกษาการขาย แจ้งเตือนลูกค้าให้วางแผน
ผลที่ได้ : รถของลูกค้าได้รบั การตรวจเช็กและเปลีย่ นไส้กรองต่างๆ รวมถึงเปลีย่ นถ่ายของเหลว
ตามระยะเวลาการซ่อมบ�ำรุง เพือ่ ให้สามารถใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผล : ลูกค้าไม่เสียสิทธิ์ในการใช้คูปองบ�ำรุงรักษาและการรับประกันตามมาตรฐานฮีโน่
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คุณนรินทร์ พันธ์เจริญ

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พันธ์เจริญธุรกิจ
พันธ์เจริญธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทีม่ ปี ระสบการณ์
มามากกว่า 20 ปี ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ส�ำหรับการท�ำธุรกิจ
เรายึดหลักความมีมาตรฐานเป็นส�ำคัญ จะเป็นการด�ำเนินงาน
ให้กบั ภาครัฐหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ เรายังมีบริการธุรกิจ
ก่อสร้าง ซึ่งเราก็ยึดหลักปฎิบัติเดียวกัน ดังนั้น ใครจะมา
เป็นลูกค้าเราขอให้มั่นใจได้เลยว่า จะได้รับการบริการและ
การก่อสร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาสมเหตุสมผล เพราะทุกอย่าง
เราดูแลเองอย่างครบวงจร เพราะเราเข้าใจลูกค้า ถ้าเราเป็นลูกค้า
เราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกัน

อยากรูถ้ งึ ความส�ำเร็จและท�ำไมลูกค้าถึงต้องมัน่ ใจเลือกพันธ์เจริญธุรกิจ
สามารถคลิกเพื่อรับชมเนือ้ หาเพิ่มเติมได้ทนี่ ี่

Read to Change
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HINO Campaign

HINO
Campaign

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Read to Change
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HINO Promotion

HINO Activity

Like & Share
เพียงคุณบอกว่า ชอบฟังก์ชั่นไหน ใน VR Showroom มากที่สุด และเพราะอะไร

รับไปเลย

สเปรย์แอลกอฮอล์พกพา HINO

มูลค่า 150 บาท

จ�ำนวน

30 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 ชอบฟังก์ชั่นไหน
ใน VR Showroom มากที่สุด
และเพราะอะไร

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
Hino Thailand Fanclub ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
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Read to Change

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read to Change
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th

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

Youtube

Tiktok

Shopee

www.hinothailand.com

