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EDITOR’S TALK

สวัสดีคะ่ ผูอ้ า่ นทุกท่าน ลืมกันหรือยังคะ นิตยสารเรา
อัพเดทข่าวสารอยูเ่ สมอ ในเล่มนีม้ กี จิ กรรมต่างๆ มากมาย
ทั้ ง การแข่ ง ขั น ฮี โ น่ ที เ อส ครั้งที่ 27 รูปแบบออนไลน์
(TS Online) ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะของ
ตัวแทนจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ ทัง้ ทางด้านขาย อะไหล่ และ
บริการ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ แม้จะ
เป็นการแข่งขันรูปแบบออนไลน์แต่ความเข้มข้นในการ
แข่งขันในรูปแบบนี้ไม่ได้น้อยกว่าการแข่งขันที่ผ่านมา และ
กิจกรรมงานสมาคมขนส่งต่างๆ ที่ฮีโน่เป็นผู้สนับสนุนหลัก
และมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดระหว่างสมาคม
ขนส่ ง กั บ ฮี โ น่ นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรม Hino
Virtual Run วิง่ เก็บระยะทางออนไลน์ พร้อมร่วมสมทบทุน
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วม และยังควบคู่ไปกับการท�ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม สุดท้ายฝากเกมส์สนุกๆ ท้ายเล่ม
ด้วยนะคะ
เจอกันใหม่ฉบับหน้า ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
เพือ่ รับมือกับเจ้าโควิด-19 ทีก่ ลับมากันอีกครัง้ สวัสดีคะ่
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02

Read to Change

CONTENTS
03
04
05

HINO Product :

06
08

HINO Story :

09
10

HINO Campaign :

11

HINO Activity :

Overall Hino MY21 Product and Hino 300 Atom#2

HINO CONNECT :

New Feature App of HINO CONNECT

HINO UPDATE :

SUMMARY OF THE 27TH TS ONLINE
AND TS CONCIERGE AWARD
บริษัท เอพี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

HINO News :

• Event atmosphere Association
• HINO Virtual Run 2021, Truck Tadano Crane

Truck Health Clinic

HINO Promotion :

HINO Leasing ผ่อนสบาย ผ่อนสบาย 72 เดือน

HINO ACTIVITY
PHOTO HUNT HINO 300 ATOM

HINO Product

Read to Change

03

HINO Connect

04

Read to Change

HINO UPDATE

HINO CONCIERGE AWARD 2021
ฮีโน่ TS Concierge เป็นกิจกรรมที่ทางตัวแทนจ�ำหน่าย และบริษัท
ฮี โ น่ ม อเตอร์ ส เซลส์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ร่ ว มกั น หาวิธี ส นั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่เรื่องของการขาย หรือ
บริการหลังการขายเท่านั้น แต่เรื่องเล็กน้อยเราก็พร้อมดูแล แค่เพียง
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของฮีโน่มาเราพร้อมจะช่วยแก้ ไข และดูแลปัญหา
ของลูกค้าเพราะปัญหาของคุณ คือ สิ่งส�ำคัญของเรา
ประเภทการแข่งขัน

ประเภท

อะไหล่

The TS Contest
Online Awards

บริการหลังการขาย

ขาย

รางวัล

ทุกคนสามารถเข้าชมผลงานได้ที่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ บริษัท ฮีโน่ทีพี จ�ำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จ�ำกัด

รายชื่อ

ตัวแทนจ�ำหน่าย

รางวัลชมเชย

น.ส. ดุจเดือน ค�ำแดง

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์
1993 จ�ำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

นายวิทวัส ฉลาดธัญญกิจ

บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จ�ำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางอโนชา รุ่งจรูญ

บริษัท ชัยรัชการ จ�ำกัด

รางวัลชนะเลิศ

นายสายชล การปลูก

บริษัท ซุ่นหลี ส�ำโรง จ�ำกัด

รางวัลชมเชย
“ที่ปรึกษาการขาย”

นายชูเดช ศิริวรางกูร

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
จ�ำกัด สาขาบางนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
“ที่ปรึกษาการขาย”

นายพัชรพงษ์ จันทรเสนา

มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สาขาแหลมฉบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
“ที่ปรึกษาการขาย”

นาย โทมัส วิคเตอร์ เวบบ์

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
จ�ำกัด สาขาชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ
“ที่ปรึกษาการขาย”

นายวุฒิชัย พั่วพันธ์

บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ำกัด

รางวัลชมเชย
“ช่างเทคนิคช�ำนาญการ”

นายสมเจตน์ ชายเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
“ช่างเทคนิคช�ำนาญการ”

นายสุพจน์ มูลละมัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
“ช่างเทคนิคช�ำนาญการ”

นายนพดล ด้วงสงค์

รางวัลชนะเลิศ
“ช่างเทคนิคช�ำนาญการ”

นายหนูเล็ก ค�ำคูณเมือง

นายโสภณ เขียวคราม
นายอนาวิล ขาวสนิท
นายอนิรุธ นิลมงคลเลิศ
นายสุวิทย์ สมเสนาะ

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

บริษัท ซุ่นหลี ส�ำโรง จ�ำกัด
บริษัท ชัยรัชการ จ�ำกัด
บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991)
จ�ำกัด

สรุปรางวัล
THE TS CONTEST
ONLINE AWARDS
ประจ�ำปี 2564

การแข่งขัน TS Contest เป็นการแข่งขันระหว่างตัวแทน
จ�ำหน่าย เพื่อพัฒนาตัวแทนจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการขาย การบริการหลังการขาย และด้านอะไหล่
ฮีโน่หวังว่าการแข่งขันในทุกครัง้ จะเป็นการพัฒนาตัวแทน
จ�ำหน่ายไปสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการฮีโน่

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

รางวัลชมเชย
“Sawasdee Service
Challenge”

นายพัชรพงษ์ จันทรเสนา

บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด สาขา
แหลมฉบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
“Sawasdee Service
Challenge”

น.ส.สุรีรัตน์ เจิมรัมย์

บริษัท ไทยรุ่งเรืองฮีโน่สระบุรี
จ�ำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
“Sawasdee Service
Challenge”

นายอดิศักดิ์ กงไกรษร

บริษัท ชัยรัชการ จ�ำกัด

รางวัลชนะเลิศ “Sawasdee
Service Challenge”

นายกมลวรรธน์ วงทะเล

บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991)
จ�ำกัด

รางวัลชมเชย

พิชญากร วชิรัตนพงษ์เมธี

บริษัท ชัยรัชการ ฉะเชิงเทรา
จ�ำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

นิพพล บุญสิน

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
จ�ำกัด สาขาราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

กนกวรรณ เตียวพิพิธพร

บริษัท ชัยรัชการ จ�ำกัด

รางวัลชนะเลิศ

มนตรี พูลฉนวน

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ)
จ�ำกัด สาขาบางบัวทอง
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HINO Story

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

สนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยยานพาหนะที่มีมาตราฐานสูงสุด
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์
นิธิโรจน์ ค�ำภาณุช

บริษัท เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
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กรรมการผู้จัดการ

HINO Story

บริษัท เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์ จ�ำกัด เริ่มเข้า
สู่วงการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จากการขับรถสอง
แถวรับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานขนส่งอะไหล่รถยนต์
แห่งหนึง่ จากการเรียนรูแ้ ละจดจ�ำการให้บริการรถขนส่ง
ภายในโรงงานนั้น จึงได้มองเห็นโอกาสในการขยายงาน
ธุรกิจให้บริการขนส่งเป็นของตัวเอง ซึง่ ได้กอ่ ตัง้ หจก. อ�ำ
พลทรานสปอร์ต 2000 ในปี พ.ศ.2543 หลังวิกฤติการณ์
ต้มย�ำกุ้งที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากล�ำบากในการท�ำ
ธุรกิจ แต่ธุรกิจเราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ จน
กระทั่ง ปี พ.ศ.2550 เราได้จดทะเบียนใหม่ในชื่อ บริษัท
เอพี ทรานสปอร์ตเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ด้วยความมุง่ มัน่ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจึงได้มกี าร
ขายธุรกิจเรือ่ ยมาเพือ่ รองรับการบริการของลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
และทันท่วงที อาทิเช่น

ปี พ.ศ.2552 มีการเพิม่ พืน้ ทีล่ านจอดรถบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง ปี พ.ศ.2553 ลานจอดใหม่
ที่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อรับรองการเติบโตของ
ตลาดน�ำเข้าส่งออก และเพือ่ การเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ ไปกว่านัน้ จากการที่
เราท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ท�ำให้บริษัทฯ เราได้รับ
รางวัลมาตราฐานต่างๆ อาทิเช่น ในปี พ.ศ.2558 รางวัล
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
จากกรมการขนส่งทางบก และในปี พ.ศ.2562 ได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึง่ หลังจากนัน้ จึงได้ดำ� เนินการ
ขยายลานจอดรถบรรทุกที่ บางปะกง และอมตะซิตี้ เพือ่
รับรองงานขนส่งที่มีเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2562 และในปี
พ.ศ.2563 บริษทั ฯ ยังได้นำ� ระบบบริหารจัดการการขนส่ง
หรือ Transportation Management System (TMS) เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการระบบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่ง
ทัง้ หมดให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ นีเ้ ราก็จะยังคงพัฒนา
ธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าต่อไป
Read to Change
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HINO NEWS

กิจกรรมดีๆ จากฮีโน่

ฮีโน่ผู้สนับสนุนหลัก จัดงานประชุมใหญ่สมาคมขนส่ง
สินค้าจังหวัดตากและสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก
ประจ�ำปี 2021
ฮีโน่มอบเงินบริจาค จากกิจกรรม
HINO VIRTUAL RUN 2021

ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

CLICK

TADANO (ทาดาโน) หนึ่งทางเลือกในการติดตั้งเครน
สนใจติดต่อ 02-318-5192
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HINO Campaign

Read to Change
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HINO Promotion

คลิกเพือ่ อ่านรายละเอียดเพิม่ เติม

Click
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HINO Activity

ดูดมี รี างวัล จับผิดภาพรถบรรทุก
HINO 300 ATOM
ตรงไหนไม่มเี อาปากกมาวง

รับรางวัล

HINO TRAVEL TUMBLE
กระบอกน�ำ้ เก็บอุณหภูมริ อ้ น/เย็น

ร่วมสนุกได้ตงั้ แต่ วันนี-้ 29 เมษายน 2565
ส่งค�ำตอบมาทางเมลล์
publicrelations@hinothailand.com
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกสี จ�ำนวน 10 ท่านแรก

PHOTO HUNT

รวมมลู ค่า 2500 บาท

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

Youtube

Tiktok

Shopee

www.hinothailand.com

