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การตรวจเช็คยางรถของคุณ

Cares

วันนี้เราจะอธิบายถึงการตรวจเช็คยางรถของคุณ ยางรถเปนสวนเดียวที่ตองสัมผัสกับพื้นผิวถนนอยูตลอดเวลา ดังนั้นยางรถจึงเปนสวนที่สําคัญที่ทํา
หนาที่แบบรับนํ้าหนักอยางตอเนื่อง ความดันลมยางที่ไมเหมาะสม อาจจะเปนสาเหตุทําใหยางรถของคุณสึกหรอกอนที่ยางจะหมดอายุการใชงานตาม
ปกติหรือเกิดการเสียรูปของผิวหนายาง และสามารถทําใหยางรถของคุณไดรับความเสียหายไดงาย นอกเหนือจากผลกระทบดานความปลอดภัย
ความดันลมยางตํ่าจะเพิ่มแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนและทําใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิง เราเชื่อวากระบวนการตรวจเช็คที่
เราอธิบายในที่นี้เปนการตรวจเช็คแบบงายมาก เริ่มปฏิบัติตั้งแตวันนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงในทุกๆ วัน

ตรวจเช็คความดันลมยาง
ในการตรวจเช็คประจําวันของคุณ ใหเช็คดวยสายตาดูวายางของคุณมี
การเปลี่ยนรูปหรือไม อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ควรใชเครื่องวัดความ
ดันลมยางตรวจวัดความดันลมยางทุกเสน รวมถึงอะไหลยาง ถาระดับ
ความดันลมยางตํ่าลง ใหเติมลมยางตามระดับที่กําหนดไว นอกจากนี้
การตรวจเช็คและวัดระดับความดันลมยางควรกระทําในขณะที่ยางเย็นอยู
(หามปลอยลมยางออก เมื่อความดันลมยางสูงขึ้นเพราะความรอนที่เกิด
ขึ้นหลังจากที่รถไดรับการขับเคลื่อน) หลังจากที่ตรวจเช็คความดันลม
ยางและเติมลมยางของคุณตามระดับที่ไดกําหนดไวแลว ใหเช็คดูวาฝา
วาวลยางถูกปดแนนสนิทหรือไม กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวความดันลม
ยางที่ถูกกําหนดไวในคูมือผูขับขี่ / เจาของรถ

การตรวจเช็ครอยฉีกขาดและความเสียหายอื่นๆ บนยางรถ
ตรวจเช็คดูวาดอกยางรถของคุณและแกมยางมีรอยฉีกขาดและไดรับ
ความเสียหายหรือไม ตรวจเช็คยางรถใหทั่วรอบวงเพื่อใหแนใจวาไมมี
ตะปู เศษหิน หรือวัสดุอื่นๆ ติดอยูในพื้นผิวของดอกยางและแกมยาง ถา
พบวายางไดรับความเสียหายลึกลงไปจนถึงเสนตีเกลียวเสริมยาง หรือ
ถาเสนตีเกลียวเสริมยางโผลออกมาใหเห็น นั่นหมายความวายางรถของ
คุณขาดโครงสรางที่แข็งแรง และอาจจะระเบิดได

ตรวจเช็คการสึกหรอของยางรถ
ตรวจเช็ความีการสึกหรอผิดปกติของดอกยางรถหรือไม ถาพบบางอยาง
ที่ผิดปกติ ใหนํารถขอทานเขาศูนยบริการของ Hino ที่อยูใกลบานคุณ
เพื่อการตรวจเช็คและการดูแลบํารุงรักษา

ตรวจเช็คความลึกของรองดอกยาง
ตรวจเช็คความลึกรองดอกยางคงเหลือของคุณ ถาคุณเห็นสัญลักษณ
ตัววัดความสึกหรอของยางที่แสดงดวยรูปสามเหลี่ยมตามตําแหนงที่ถูก
กําหนดไว นั่นแสดงวาคุณจะตองเปลี่ยนยางเสนใหม จะเปนอันตราย
มากถาคุณขับเคลี่อนรถของคุณหลังจากที่สัญลักษณตัววัดความสึกหรอ
ของยางไดปรากฎใหเห็น เพราะยางรถคุณจะมีโอกาสเสี่ยงตอการลื่น
ไถลไดงายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขับอยูบนทางดวน ตรวจเช็ค
ความลึกของรองดอกยางของคุณ และถาความลึกของรองดอกยางตื้น
มากตามที่อธิบายไวในคูมือของเจาของรถ ใหหยุดการขับขี่รถของคุณ
เพราะมันเปนสิ่งที่อันตรายมากที่จะขับขี่ภายใตเงื่อนไขดังกลาว
สัญลักษณตวั วัดความ
สึกหรอของยางทีอ
่ ยู 
บริเวณแก มยาง

รอยฉีกขาดและ
เสียหาย

ดอกยางละเอียด

ระยะเวลาการบริการ:

1,000
กิโลเมตร

5,000
กิโลเมตร

ดอกบัง้

ทุกเดือน
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HINO TEAM SUGAWARA
ชนะการแขงขันเปนครั้งที่ 4 ติดตอกันใน
รุนตํ่ากวา 10 ลิตร ตรงเขาเสนชัยเปน
ครั้งที่ 22 ในการแขงขันดาการแรลลี่
ป ค.ศ. 2013 ประเภทรถบรรทุก
เรามัน
่ ใจวาผูอ
 า นของเราหลายคนตางก็ตน
ื่ เตนทีจ
่ ะเห็นการแขงขันทีร่ อ
 น
แรงของดาการแรลลี่ในทุกๆ เดือนมกราคม Hino เขารวมการแขงขันดา
การแรลลี่เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1991 และในป ค.ศ. 1997 นั้น บริษัท
ไดสงรถบรรทุก 3 คันเขารวมในการแขงขัน และกลายเปนบริษัทแรกใน
ประวัติศาสตรของการแขงขันแรลลี่ที่ไดรับชัยชนะทั้งที่1, 2 และ 3 ในรุน
เดียวกัน ซึ่งทําให Hino ชนะการแขงขัน 12 ครั้งใน 13 ปในรุน
เครื่องยนตตํ่ากวา 10 ลิตรตั้งแตเปดตัวในป ค.ศ. 1996 และถูกยกยอง
ใหเปนผูมีอิทธิพลที่แทจริงในหมูผูเขาแขงขันประเภทรถบรรทุก

รถคันที่ 1 มาถึงที่แทน

ในการแขงแรลลี่ป ค.ศ. 2013 นับเปนปที่ 22 ที่บริษัทไดเขารวมการ
แขงขัน โดยการแขงขันนั้นเริ่มจากเปรู อารเจนตินา และสิ้นสุดที่ชิลี เริ่ม
แขงขันเมื่อวันที่ 5 มกราคม และสิ้นสุดการแขงขันวันที่ 20 มกราคม
ค.ศ. 2013 การแขงขันดาการแรลลี่ในปนี้ — นับเปนการแขงขันที่ทรหด
ที่สุดในโลก — และมีความเขมขนกวาที่ผานมา นี่คือการแขงขันที่สุดขั้ว
ที่ผูเขาแขงขันตองขามทะเลทรายขนาดใหญตั้งแตเริ่มตน ขามเทือกเขา
แอนดีสในชวงกลางของการแขงขัน และผานทะเลทราย Atacama —
ซึ่งวากันวาเปนจุดที่แหงแลงที่สุดในโลก — กอนที่จะถึงเสนชัย มีผูเขา
แขงขันทั้งหมดจํานวน 449 คนในปนี้ ซึ่งมีทั้งประเภทรถมอเตอรไซค
รถยนต มอเตอรไซค4 ลอ และรถบรรทุก 75 คัน และก็เปนอีกครั้งในปนี้
ที่ Hino เขารวมการแขงขันกับทีม Sugawara ซึ่งนําโดยทีมผูขับขี่พอ
ลูก Yoshimasa และ Teruhito Sugawara ในนาม HINO TEAM
SUGAWARA และนํารถบรรทุก HINO500 ซีรีส 2 คันเขารวมการแขงขัน
งานดําเนินไปอยางตอเนื่องจนดึกที่คายพักชั่วคราวของทีม Hino

ทายรถคันที่ 1 ถูกซอมแซม

ทีมผูขับขี่ระมัดระวังเปน
พิเศษระหวางแขงขันที่
สนามแขงประเทศเปรู

Teruhito Sugawara มาถึง ณ คายพักชั่วคราวในคาลามา

รถบรรทุกของทีมจบการแขงขันที่สนามแขงแบบภูเขาใกลเมืองคอรโดบาดวยฟอรมที่ดี

ชื่อของ Yoshimasa Sugawara ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควา “เขา
รวมในการแขงขันดาการแรลลี่มากที่สุดในประวัติศาสตร”*1 และทําลาย
สถิติของตัวเองในปนี้โดยการเขารวมการแขงขันติดตอกันเปนครั้งที่ 33
นอกจากนี้ชาง 4 คนในทีมถูกเลือกมาจากตัวแทนจําหนาย Hino ใน
ญี่ปุน เนื่องจากมีทักษะทางเทคนิคและมีความกระตือรือรน ตัวแทน
จําหนายทองถิ่นก็ไดจัดตั้งฐานบริการในการแขงขัน ทําใหเกิดความรวม
มือกันอยางแทจริงภายในทีม โดยสมาชิกทุกคนของกลุมบริษัท Hino
รถบรรทุก Hino ที่เขารวมการแขงขันดาการแรลลี่ไดถูกดัดแปลงใหม
สําหรับการแขงขันในครั้งนี้*2 รถคันที่ 1 นําทีมโดย Yoshimasa
Sugawara ไดติดตั้งดวยเครื่องยนต “J08C” (7.961 ลิตร) ที่ควบคุมดวย
ระบบอิเลคทรอนิกส (คอมมอนเรล) — เปนครั้งแรกสําหรับ Hino ใน
ประวัติศาสตรการแขงขันดักการแรลลี่ จุดมุงหมายของทีมคือ ปรับปรุง
สมรรถภาพการหมุนของเครื่องยนตในระดับตํ่าไปจนถึงระดับกลางซึ่งดี
มากในการขามเนินทรายและภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ระบบกันสะเทือน
ของรถถูกติดตั้งดวยเพลาที่ทดกําลังดุมลอแบบ Hub Reduction (กลไก
ที่การทอนเกียรนั้นถูกรวมไวในศุนยลอเพื่อเพิ่มระยะหางจากตัวรถกับพื้น
— ซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับการขับขี่ผานพื้นที่ทุรกันดาร) เพลานี้ยังพอ
ดีกับดิสเบรคและลออลูมิเนียมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและ
ทําใหนํ้าหนักเบาลง ดานทายตัวรถทั้งสองคันนั้นถูกติดตั้งบนโครงรถ
ดวยการใชโครงสรางแบบโครงยอยและนํ้าหนักเบา นอกจากนี้แลวขอ
ตอของโครงยังถูกออกแบบมาใหสามารถขยับไดเพื่อที่จะไดสามารถดูด
ซับแรงช็อกจากถนนไดมากขึ้น โดยปที่แลวนั้นทําจากแผงคารบอนและ
มีผาใบอยูดานบน
และอีกครั้งที่ปนี้ HINO TEAM SUGAWARA ไดใชประโยชนจาก
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีทั้งหมด และความหลงใหลในความทาทาย
ที่การแขงขันแรลลี่นี้มีให รถบรรทุก HINO500 ซีรีส ทั้ง 2 คันที่ได
แขงขันในสภาวะสุดขั้วนี้สามารถประสบความสําเร็จในการตรงเขาเสน
ชัยเปนครั้งที่ 22 ตั้งแตที่บริษัทไดเขารวมการแขงขันครั้งแรก*3 รถคันที่
2 ที่ขับโดย Teruhito Sugawara เขามาเปนอันดับที่ 19 จากทั้งหมด
75 คัน และชนะการแขงขันในรุนตํ่ากวา 10 ลิตร ซึ่งหลายคันตองเติม
พลังเครื่องยนตระหวางการแขงขันซึ่งทําใหตองหยุดชะงักระหวางการ
แขงขันเกือบ 2 ครั้ง นับเปนชัยชนะครั้งที่ 4 ติดตอกันในรุนนี้ และเปน
ความสําเร็จที่นาตื่นเตนอยางแทจริง รถคันที่ 1 เปนที่ 4 ในรุนตํ่ากวา 10
ลิตรและเขาเสนชัยลําดับที่ 31 แซงรถ 16 คันในสวนที่เปนเนินทรายใน
สนามที่ 4 รถบรรทุกทําใหเราคิดถึงความเปนไปไดวาเครื่องยนต
ดัดแปลงนั้นจะถูกใชสําหรับการแขงขันในปตอไป โปรดเขาเยี่ยมชม
Hino-Global เว็บไซดเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของการแขงขันที่สุดขั้ว
ในครั้งนี้

Yoshimasa (ซาย) และ Teruhito Sugawara (ขวา)
จับมือกับ Kazuo Okamoto (กลาง) ประธานบริษัท Hino
ผูซึ่งมาแสดงความยินดีกับทีม

รถคันที่ 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศในรุนตํ่ากวา 10 ลิตร

*1: Yoshimasa Sugawara ไดลงทะเบียนเขาแขงขันในป ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกยกเลิก
เนื่องจากสถานการณความไมมั่งคงทางการเมือง แตผูจัดงานก็จําไดวาไดลงทะเบียน
เขารวมแขงขันในปนั้น
*2: นี่เปนการดัดแปลงพิเศษสําหรับพาหนะที่ใชในการแขงขันเทานั้นและไมมีการผลิต
จํานวนมากเพื่อการคา

ทีมชางมารวมตัวกันเพื่อประชุมวางแผน

*3: ครั้งนี้เปนการเขารมแขงขันของบริษัทเปนครั้งที่ 22 ตั้งแตป ค.ศ.1991 ยกเวนป ค.ศ.
2008 ที่การแขงขันไดถูกยกเลิกไป

ความยอดเยี่ยมของทีมชางยนตของ Hino

2008

2007

of

ขอขอบพระคุณลูกคาของเราทุกทานที่
ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ฉบับนีน
้ บ
ั
เปนฉบับที่ 20 ของ HINO Cares
เราอยากใชโอกาสนีย
้ อ
 นกลับไปมอง
เมือ
่ หกปทแ
ี่ ลว

ฉบับที่ 002

ฉบับที่ 003

ฉบับที่ 004

ฉบับที่ 005

เป
ปนฉบับ
ั พิเิ ศษในตลาดอเมริ
ใ
กาเหนือ
ซึ่งมีการสัมภาษณผูจัดจําหนายใน
ประเทศและลูกคาของในหนาที่กลาวถึง
เทคโนโลยีของ Hino เรารวมเรื่องราว
ของรถบรรทุก Hino ที่บันทึกระยะทาง
ได 2.73 ลานกิโลเมตร แสดงใหเห็น
ถึงระดับของความแมนยําที่มีอยูในรถ
บรรทุก Hino

สอดแทรกวิิสัยทััศนในการเพิ่มยอด
ขายในตลาดลาตินอเมริกาของ Hino
เรารายงานการเปดตัวของรถบรรทุก
ขนาดเล็กแบบ light – duty ใน
เม็กซิโกและงานสัมมนา Eco Drive
ที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ
ปานามา นอกจากนี้ มีการแนะนํายาน
พาหนะระบบไฮบริดของ Hino ในหนา
ผลิตภัณฑ PICK UP! HINO ดวย

มอเตอรโชวที่จัดขึ้ึนใในประเทศญี่ปุน
เปนเรื่องเดนในฉบับนี้ ตลอดจนการ
ดําเนินงานโดยฝายประชาสัมพันธของ
Hino และฝายธุรการภายนอก
นอกจากนี้ยังอธิบายการปฏิบัติงานของ
ฝายชิ้นสวนอะไหลตางประเทศและ
บริการ ซึ่งเปนรากฐานของคุณภาพ
ระดับสูงของ Hino หลังบริการการขาย

ใในฉบับ
ั นี้ี เราเนน
 ใในเรืื่องความตั้งใจ
ความมุงมั่นของ Hino เกี่ยวกับการ
ขนสงที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ
งานทรานสปอรต แฟร ที่จัดขึ้นใน
ประเทศชิลี และครบรอบ 25 ปของ
บริษัท PT. Hino Motors
Manufacturing Indonesia และ
บริษัท PT. Hino Motors Sales
Indonesia

ใ
ในหน
า ที่ีกลา วถึงึ เทคโนโลยี
โ
ของ Hino
เราเปดตัวรูปลักษณและการออกแบบ
ของรถ Hino ที่เกิดจากการดําเนินตาม
“เทคโนโลยีประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง”
ของเรา ฉบับนี้ไดกลาวถึงซีรีสที่ “ขับ
เคลื่อนแบบประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง”
ที่กําลังจะออกครั้งแรก

ฉบับที่ 006

ฉบับที่ 007

ฉบับที่ 008

ฉบับที่ 009

ฉบับที่ 010

ฉบับที่ 011

ใ ป ค.ศ. 1995
ในป
99 Hino กลายมาเปนผู
ผลิตรถบรรทุกรายแรกในโลก มีการ
แนะนําการควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา ระบบหัวฉีด
นํ้ามันแบบคอมมอนเรลในเครื่องยนต
ของรถบรรทุกแบบ medium-duty
(เครื่องยนต J-ซีรีส) เราไดเก็บบันทึก
นวัตกรรมอยางไมหยุดยั้งที่ Hino
เพื่อการพัฒนาเครื่องยนตที่มี
ประสิทธิภาพสูง

HINO300
O300 ซีีรีส – แกวตาดวงใจของ
Hino (the apple of Hino’s eye) –
เปนเรื่องเดนในฉบับนี้ ในหนาที่กลาว
ถึงเทคโนโลยีของ Hino เราไดนําเสนอ
จิตวิญญาณของนักออกแบบ Hino ผูที่
เอาใจใสตอการวัดการออกแบบที่ตอง
ใชความพยายามมากเพื่อใหบรรลุ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรทุก

ดาการแรลลี่ีสเปเชี
ป ียล ป ค.ศ. 2009
Hino ตรงเขาเสนชัยเปนครั้งที่ 18
จากการแขงขันดาการแรลลี่ ในฉบับนี้
เรามองไปที่สาเหตุของการเขารวมการ
แขงขันดาการอยางตอเนื่องของ Hino
รวมทั้งรายละเอียดของรถบรรทุกที่ใช
ในการแขงขันดาการแรลลี่

ใ
ในฉบั
ับนีไ
้ี ดมีการแนะนําคอลัมนใหม
ที่ชื่อวา “ทัศนะของ Hino” เรา
สัมภาษณประธานของ Hino คือคุณ
Yoshio Shirai เกี่ยวกับความทาทาย
ที่ Hino ตองเผชิญในการสงเสริม
ดวยการยึดถือสโลแกนที่วา “Hino
คือตราสินคาระดับโลกสําหรับลูกคา
ทั้งหมด!”

ฉบัับนี้ไ
ี ดมีการพาดหััววา “Hino ยังคง
ทาทายสิ่งใหมๆ อยางไมหยุดยั้ง”
มองวา Hino จะนําขอมูลเทคโนโลยี
ใหมที่เกี่ยวของกับการใหความรวมมือ
และปฏิบัติใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยมาใชไดอยางไร
รวมทั้งบทบาทหนาที่ของการวิจัย
เทคโนโลยีและ H.Q.S (คุณภาพการ
บริการของ Hino) ของ Hino

เป
ปนฉบับ
ั พิเิ ศษ
ศ เรื่ืองหลักๆ ในฉบับนี้
เกี่ยวกับการอุทิศอยางตอเนื่องของ
Hino เพื่อความนาเชื่อถือ บทความ
เกี่ยวกับการดูแลลูกคา เนื้อหาสําคัญ
ของธุรกิจ Hino และชิ้นสวนอะไหลที่
มีคุณภาพซึ่งมีบทบาทในการเพิ่ม
ศักยภาพในผลิตภัณฑของ Hino

2010

2009

2011

2012

ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณทุกทาน ฉบับนี้นับเปน
ฉบับที่ 20 ของ HINO Cares เราไดเปดตัวฉบับที่ระลึก
ฉบับแรกไปเมื่อป ค.ศ. 2007 และหลังจากนั้นในระยะ
เวลาภายในหกป เราไดตีพิมพอีกทั้งหมด 19 ฉบับเพื่อ
ลูกคาของเราทั่วโลก อะไรคือวิสัยทัศนของ Hino? สิ่งที่
อยูในเทคโนโลยีระดับโลกของ Hino คืออะไร? การ
พัฒนาการบริการของ Hino เปนอยางไร; บริการที่มีจุด
เริ่มตนจากการรวมเอาปรัชญาของเราที่เรียกวา “ลูกคา
ตองมากอน”? ใครคือลูกคาผูที่อุปถัมภ Hino? เหลานี้คือ
บางสวนของพื้นที่ที่เราไดสํารวจตลอดการเดินทางของ
เราดวยการสนับสนุนจากผูคนจํานวนมาก ขณะที่ฉบับที่
20 นี้เปนแคเรื่องราวประวัติศาสตรธรรมดาๆ เรื่องหนึ่ง แต
เราเชื่อวาประวัติศาสตรของ HINO Cares จะเปนหนึ่งใน
ความสัมพันธที่ดีที่เชื่อมตอ Hino กับลูกคาของเรา
ขอบพระคุณทุกทานมากที่ใหการสนับสนุน HINO Cares
มาโดยตลอด

ฉบับที่ 001

2013

Cele
br

es
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ing
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ฉบับที่ 012

ฉบับที่ 013

ฉบับที่ 014

ฉบับที่ 015

ฉบับที่ 016

ฉบับที่ 017

ฉบับที่ 018

ฉบับที่ 019

ฉบัับนีี้สํารวจเกี่ย
ี วกับ
ั ป
ปรัชญาที่เรียกวา
“ลูกคาตองมากอน” ที่ Hino ถือมั่นยึด
มั่นมาโดยตลอด และปรัชญานี้จะ
สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการของ
HINO700 ซีรีสไดอยางไร นอกจากนี้
ยังรวมบทความเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ
การสนับสนุนลูกคาและหนึ่งในศูนย
บริการของโลกที่ใหญที่สุด (ในเวลา
นั้น) ที่เปดใหบริการในประเทศโอมาน

ฉบัับนี้ีรายงานเกี่ย
ี วกัับวิิสัยทัศน “ยาน
พาหนะที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค” เพื่อ
จัดสรรรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ
รองรับตลาดในแตละประเทศ รวมถึง
Customer Technical Center ที่เสนอ
โอกาสใหมีการทดสอบยานพาหนะที่
ติดตั้งดวยเทคโนโลยีลาสุดของ Hino

จุดสนใจอยู
ใ
ท่ีการอุทิศตนอยางแนวแน
ของ Hino เพื่อคุณภาพและวิธีการตอบ
สนองความตองการของลูกคาของ
Hino โดยการจัดหาผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูง รายงานเกี่ยวกับความหลาก
หลายของกิจกรรมที่ Hino ดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลัง
การขายรวมถึงการใหการสนับสนุนโดย
รวมทั้งหมด

นี่เี ปน ดาการแ
 รลลี่ีสเปเชี
ป ยล ครั้งที่สอง
ตั้งแตที่ Hino เขารวมการแขงแรลลี่นี้
เปนครั้งแรกในป ค.ศ.1991 จนถึงบัดนี้
นับเปนจํานวน 20 ครั้งที่ไดเขารวมการ
แขงขัน เรามองยอนกลับไปที่การ
แขงขันทั้งหมด 20 ครั้ง และพิจารณา
ดูวาการแขงขันดาการแรลลี่นี้มีความ
หมายตอ Hino อยางไรบาง

นี่เีเป
ปนฉบับ
ั พิเิ ศษที
ศษที่ด
ี ึงดู
ดดความสนใจ
ไปที่ “นิว HINO300 ซีรีส” ของ
Hino เปนฉบับที่รายงานโดยละเอียด
เกี่ยวกับรถบรรทุก นิว HINO300 ซี
รีส ยานพาหนะที่เต็มไปดวยความนา
หลงไหลและเทคโนโลยีใหมลาสุด
ของ Hino

กิจ
ิ กรรมสนับ
ั สนุ
สนนลกค
นลูกคาของ Hino ถือ
เปนเรื่องเดนในฉบับนี้ ตลอดถึง
บทความเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่
Hino ไดสนับสนุนโดยยึดหลักของ
ปรัชญาที่เรียกวา “ลูกคาตองมากอน”
ซึ่งเปนปรัชญาที่ถูกใชไปทั่วโลกเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธและความไว
วางใจใหกับลูกคา

HINO Cares
HINO
C sไ
Care
ได
ดม
 ีการพลิ
ารพ กโฉมใหม
ในฉบับนี้ นี่เปนฉบับแรกที่เนนความ
สําคัญในเรื่องการขยายความนิยมซึ่ง
อยูในหนา “ความคิดเห็นจากผูใช
Hino”

ฉบับนี
ับนีเป
้ีเป
ปน
 ฉบั
ฉบัับพิเิ ศษที่มุงเนนไปใน
เรื่องของการประชุม Hino โลก 2012
จะกลาวถึงเรื่องของรายงานการ
ประชุมที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ.
2012 และวิธีการที่จะชวยแบงปน
วิสัยทัศนและกลยุทธของ Hino

สามารถเยี่ยมชม HINO Cares ฉบับที่ผานมาไดที่: http://www.hino-global.com/about_us/hino_magazines/

ความคิดเห็นจากผู ใช  HINO

เพื่อรําลึกถึงฉบับที่ 20 ของเรา เราตองการที่จะแนะนํา
คุณใหกับเจาหนาที่กองบรรณาธิการของ Hino Cares

ฮองกง

1
Yue Lee Supply Chain Limited

“เราเชือ
่ มัน
่ ในรถบรรทุก Hino ในการขนสง
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสง
ู ทีม
่ ร
ี าคาแพงและมาแขง”
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงอยางมืออาชีพ รวมทั้งชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส
เลนสคุณภาพสูง และอุปกรณทางการแพทย นอกจากนี้แลวยังไดรับ
มอบหมายจาก Hong Kong Jockey Club ใหทําการขนสงสัตวที่ทําเงิน
ไดมากที่สุดชนิดหนึ่งระหวางฮองกงและจีนแผนดินใหญ นั่นก็คือ มาแขง
ดังนั้นแลวเครื่องมือในการขนสงจะเขมงวดกวาที่อื่น ในการที่จะดํารง
ความสามารถในการแขงขันการขนสงผลิตภัณฑมูลคามหาศาลนั้น คุณ
Law ไดซื้อรถแทรกเตอร HINO700 Euro 5 ใหม ซึ่งไดรับการตกแตง
อยางดีดวยระบบชวงลางถุงลมและเกียรอัตโนมัติ ความมั่นคงในการ
ขับขี่รถที่ไดจากตัวดูดซับแรงช็อกนั้นถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการ
ขนสงผลิตภัณฑมูลคามหาศาล เชน ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงและมา
แขง ตนแบบใหมของ Hino สามารถตอบสนองความตองการไดทั้งหมด
คุณ Man พนักงานขับรถผูมีประสบการณแหง Yue Lee Supply Chain
Limited เชื่อวา ความนาเชื่อถือเปนมูลคาพื้นฐานของรถบรรทุก Hino
และดวยระบบเกียรอัตโนมัติใหมของ HINO700 เขาสามารถขับรถได
งายขึ้น เขากลาววา “ตอนนี้ผมสามารถเพงความสนใจไปที่สภาพถนน
เพื่อใหแนใจถึงความปลอดภัย ในขณะที่ผมยังคงรูสึกมีพลังหลังจากขับ
รถมาทั้งวัน”

เจาหนาที่กองบรรณาธิการ HINO Cares ในที่ประชุม

HINO Cares ของเรามุงมั่น
ที่จะสรางนิตยสารที่เชื่อมตอ
ลูกคาของเรากับ Hino
Hino เล็งความสนใจไปที่การสรางระบบเพื่อใหการสนับสนุนที่
ครอบคลุม (การสนับสนุนรวม) กับลูกคาของเรา พูดงายๆ ก็คือ
แบรนด Hino จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกคาใหดีขึ้น
ผานพาหนะเพื่อการคา HINO Cares เปนหนึ่งในการแสดงหลัก
การของการสนับสนุนรวม จุดมุงหมายของเราคือการสรางนิตยสาร
ทูเวย (two-way) ที่จะชวยใหเราเชื่อมตอกับลูกคาของเราได

คุณ Masashi Imaoka /
แผนกวางแผนงานตางประเทศของ Hino

นับตั้งแตเปดตัวฉบับแรก ขณะนี้ HINO Cares ไดถูกแปลเปน
ภาษาอื่นๆ อีกหาภาษา สิ่งที่ขาพเจาหวังไวก็คือ การติดตอสื่อสาร
กับลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดในระดับของเทคโนโลยี และ
การบริการของ Hino ตลอดจนปรัชญาที่เรียกวา ลูกคาตองมากอน
ความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดของขาพเจาก็คือ การไดเห็นนิตยสารฉบับ
นี้ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอความสัมพันธระหวางลูกคาและ
Hino รวมทั้งผูใหการสนับสนุน Hino และบุคคลรอบโลกที่อาจยัง
ไมเปนที่คุนเคยกับรถบรรทุกและรถโดยสารของ Hino
คุณ Wakako Matsuo/
แผนกวางแผนงานตางประเทศของ Hino

สิ่งหนึ่งที่ขาพเจาไดเห็นตอนที่ขาพเจาไปเยี่ยมศูนยบริการและ
ลูกคาของ Hino ทั่วโลกก็คือ การที่ทุกคน ― ลูกคาและเจา
หนาที่ของ Hino มีความเหมือนกัน ― คือการมีความสุขในการทํา
ธุรกิจของพวกเขา ลูกคาของเรามาพรอมกับความตองการบาง
อยาง และพนักงานใหบริการของ Hino ก็สามารถตอบสนองตอ
ความตองการเหลานี้ไดโดยใหการสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง
หลายครั้งที่ทําใหขาพเจาเชื่อมั่นวาการมีปฏิสัมพันธอยางตอ
เนื่องเหลานี้มีความสําคัญในการเสริมสรางความไววางใจระหวาง
ลูกคาของ Hino กับ Hino เราหวังที่จะแสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธที่แข็งแกรงมากมายเหลานี้ในฉบับตอไป

ขาพเจาไดเขียนบทความใหกับ HINO Cares มาตั้งแตฉบับ
แรก และดวยกระบวนการของการรวบรวมขอมูลและการเขียน
ทําใหขาพเจาไดทราบวา การทํางานทั้งหมดของ Hino อยูบน
พื้นฐานของ “ปรัชญาที่เรียกวา ลูกคาตองมากอน” สิ่งนี้เองที่นํา
มาปรับใชกับทั้งเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑของ Hino และงานบริการในทุกๆ ดาน ขาพเจาเชื่อ
วาขอมูลที่เรานําเสนอใน Hino Cares นั้น เปนสิ่งที่กําลังพิสูจน
ใหเห็นถึง “ปรัชญาที่เรียกวา ลูกคาตองมากอน” ของ Hino

คุณ Mariko Niwa / ผูจัดทํานิตยสาร HINO Cares

คุณ Tatsuro Kono / นักเขียนของ HINO Cares

Mr. Law Wai Luen

กรณีของ Yue Lee Supply Chain Limited นับเปนตัวอยางที่ดีที่เห็นได
ชัดวา Hino นั้นเปนบริษัทที่ใสใจในผูคน โดยการมอบคุณคาที่โดดเดน
เชน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความนาเชื่อถือใหแกลูกคา

คุณ Law Wai Luen /
กรรมการผูจัดการ
Yue Lee Supply Chain Limited ใหบริการขนสงและการจัดการโลจิสติ
กสระหวางฮองกงและจีนแผนดินใหญ ลูกคาสําคัญๆ นั้นคือบริษัทญี่ปุน
เนื่องจากบริษัทเปนผูใหบริการการขนสงผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงใน
ฮองกง เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่เขมงวดในการขนสงผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีชั้นสูงนั้น Yue Lee ถูกรองขอใหยกระดับพาหนะขนสงอยาง
ตอเนื่อง เมื่อตนปนี้ก็ไดซื้อรถแทรกเตอร HINO700 Euro 5 รุนใหมอีก
2 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและตอบสนองความตองการ
ของลูกคา
คุณ Law Wai Luen, กรรมการผูจัดการของ Yue Lee Supply Chain
Limited กลาววา “ความเชื่อมั่นของเราในผลิตภัณฑของ Hino นั้นมา
จากประสบการณที่นาทึ่งจากการใชงานผลิตภัณฑของ Hino ในธุรกิจ
ของเรา ขอบคุณสําหรับความทนทานของรถบรรทุก Hino ที่ชวยใหเรา
ประหยัดคาซอมบํารุงและตนทุนในการปฏิบัติงานไดอยางสูง” คุณ Law
กลาวตอวา “มากกวา 80-90 % ของลูกคาเราเปนบริษัทญี่ปุนที่เขมงวด
ในเรื่องของมาตรฐานของรถมาก Hino สามารถตอบสนองความตองการ
ของพวกเขาไดเพราะเปนยี่หอที่เปนที่รูจักและมีคุณภาพเยี่ยม ซึ่งก็ชวย
อธิบายวา ทําไมพวกเขายังคงเรียกรองใหเราใชรถบรรทุก Hino ตอไป”
Yue Lee Supply Chain Limited ดําเนินงานในการบริการขนสง

รูปลักษณใหมของ Euro 5 แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะ
ที่มีประสิทธิภาพแกลูกคา

Yue Lee ใหบริการขนสงผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงอยางมืออาชีพ

จากทางซาย:
คุณ Roy Chiu / ผูจัดการฝายปฏิบัติการ,
คุณ Law Wai Luen/ กรรมการผูจัดการ,
คุณ Man/ พนักงานขับรถ

ความคิดเห็นจากผู ใช  HINO
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จากรถบรรทุก 250 คันที่บริษัทเปนเจาของนั้น 95% เปนรถบรรทุก HINO500 Series FL

อินโดนีเซีย

PT Bintang Baru Raya

PT Bintang Baru Raya ไดรับใบสั่งซื้อสินคา
เดือนละ 3,500 – 3,700 ใบ

บริษัทใหคํามั่นสัญญาในการใหบริการ
อยางจริงใจและมืออาชีพ

“รถบรรทุก Hino ชวยเราไดมาก
ในการกาวผานความทาทายตางๆ”
คุณ Tata Djuarsa /
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและ
ยุทธศาสตรการวางแผน

คุณ Andre Sulistian (ซาย), คณะกรรมการบริหาร

พนักงานขับรถทุกคนบํารุงรักษารถทุกวันและ
ดูแลรถบรรทุกดวยความใสใจ

บริษัทของเรากอตั้งขึ้นในเดือนกันยายนป ค.ศ. 2005 ดวยธุรกิจหลักใน
กลุม เอฟ เอ็ม ซี จี(ผลิตภัณฑที่มีการอุปโภคบริโภคในอัตราสูงหรือการ
ตลาดเคลื่อนที่เร็ว) ในทุกๆ วันเราขนสงสิ่งที่ผูบริโภคใชในชีวิตประจําวัน
เปนจํานวนมหาศาล เชน ผลิตภัณฑที่ทําจากนม เครื่องอาบนํ้าตางๆ
นํ้าตาลและกาแฟ จํานวนใบสั่งซื้อสินคาที่เราไดรับในแตละเดือนมี
จํานวนประมาณ 3,500 ใบและบางครั้งก็มากถึง 3,700 ใบ รวมแลวเปน
จํานวนมากกวา 42,000 ใบตอป

Mr. Tata Djuarsa

ที่ศูนยปฏิบัติการ สถานะของรถบรรทุกจะถูกตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน
และรายการสั่งซื้อที่จะบรรทุกในขากลับก็ไดถูกวางแผนไวกอนที่รถบรรทุก
จะมาถึงจุดหมาย

ปจจุบันเราใชรถบรรทุกประมาณ 250 คัน และเปนรถรุน HINO500
ซีรส
ี  FL เราเคยใชรถบรรทุกจากผูผลิตรายอื่นเชนกัน แตเราก็ตัดสินใจ
เลือกซื้อรถบรรทุก Hino เนื่องจากความสะดวกสบายที่มีมากกวา
อุตสาหกรรมการขนสงของอินโดนีเซียในปจจุบันนี้เติบโตขึ้นอยาง
รวดเร็ว จากการขยายตลาดแบบนี้และแผนธุรกิจของเรา บางครั้งเรา
คนพบวาเราตองการซื้อรถบรรทุกจํานวนประมาณ 100 คันในแตละป
ดวยเหตุนี้เรามีความมั่นใจอยางเต็มที่ใน Hino เพราะบริษัทสงรถให
เราตามกําหนดเวลาได อีกเหตุผลใหญที่เราใชรถบรรทุก Hino มา
โดยตลอดก็เพราะงายตอการบํารุงรักษา การมีรถบรรทุกจํานวนมากจะ
ทําใหชางของเราจัดการไดงายขึ้น และเราก็สามารถจัดการคลัง
อะไหลสํารองของเราไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนนอน สิ่งเหลานี้
ไมใชเพียงเหตุผลที่เรายังคงใชรถบรรทุก Hino อยางตอเนื่อง
โครงสรางชวงลางของรถ HINO500 ซีรส
ี  FL ที่ยาว ทําใหสามารถ
บรรทุกไดมากขึ้น ซึ่งเราสามารถบรรทุกไดมากขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ และเราก็จะสามารถทําใหตน
 ทุนของเราตํ่าลงได การ
ประหยัดตนทุนเชนนี้เปนสวนสําคัญในการบริการลูกคาของเรา เพราะ
ตนทุนคาขนสงจะสะทอนบนราคาของผลิตภัณฑและนั่นคือผล
ประโยชนของผูซื้อที่ลูกคาของเราใหบริการอยู ความทาทายของเราก็
คือ การตอบสนองตอความตองการของลูกคา ดวยวิธีการที่จริงใจที่สุด
ผานความมีประสิทธิภาพของตนทุน และระดับการบริการที่ดีกวา รถ
บรรทุก Hino จึงชวยใหเรากาวผานความทาทายตางๆ เหลานี้ได

บริษัทเติบโตขึ้นอีก 50% ตอปตั้งแตมีการเริ่มใช GPS และ TMS

ชางเทคนิคเหลานี้เปนตัวแทนจากรานตัวแทนจําหนายในประเทศ (จากซายไปขวา) แอลจีเรีย
บาหเรน อียิปต เลบานอน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน

แขกเหรื่อที่เขาชมการแขงขันก็ใหกําลังใจชางเทคนิคอยางใจจดใจจออยูเหมือนกัน

การแขงขันทักษะภูมิภาคครั้งแรกของ Hino
Motors ป ค.ศ. 2012 การจัดการแขงขันทักษะ
ภูมิภาคในประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือและ
ประเทศทางแถบตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 การแขงขันทักษะไดถูกจัดขึ้นที่
สํานักงาน Hino Motors Middle (กับศูนยฝกอบรม) เปนการเขารวมจาก
รานตัวแทนจําหนาย Hino ในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและ
ประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือ ศูนยฝกอบรมนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.
2009 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมพัฒนาการบริการลูกคาของราน
ตัวแทนจําหนายในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและประเทศทางแถบ
แอฟริกาเหนือ และเพื่อใหกลายเปนศูนยกลางการฝกอบรมที่สําคัญ
สําหรับ Hino ที่จะทําหนาที่เปนฐานสําหรับการฝกอบรมชางเทคนิคที่มี
ทักษะสูง หลังจากการกอตั้งเพียงไมกี่ป ศูนยฝกอบรมนี้ไดดําเนินการฝก
อบรมไปแลวกวา 100 โปรแกรม ดังนั้นไมตองแปลกใจวา ทําไมการ
แขงขันครั้งนี้จึงเปนเวทีการแขงขันที่ดุเดือดระหวางชางเทคนิคที่ไดรับ
การฝกอบรมในระดับสูงซึ่งเปนตัวแทนของแตละรานตัวแทนจําหนาย
Hino กําลังมุงความสนใจไปที่การพยายามพัฒนาทักษะและแรงจูงใจ
ของชางเทคนิคที่ทํางานในสวนหนาของการบริการลูกคา และจัดการ
แขงขันทักษะที่คลายกันในทุกๆ ประเทศทั่วโลกเพื่อพัฒนาระดับการ
บริการลูกคา แตการแขงขันทักษะที่ Hino ไดจัดขึ้นในตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ ถือเปนการแขงขันทักษะขามชาติระดับภูมิภาคเปน
ครั้งแรก ชางเทคนิคแปดคนที่เขามามีสวนในการแขงขันครั้งนี้ เปนผูที่
ไดรับเลือกมาจากรานตัวแทนจําหนายที่ตั้งอยูในแปดประเทศคือ :
แอลจีเรีย บาหเรน อียิปต เลบานอน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส และเยเมน นอกจากชางเทคนิคแลว ผูจัดการฝายบริการและ
หัวหนางานจากรานตัวแทนจําหนายเหลานี้ รวมทั้งลูกคาของเรา และ
คุณ Kayanoki เจาหนาที่ฝายจัดการการขายตางประเทศ การตลาด และ
อะไหลชิ้นสวนและบริการใน Hino ก็มาอยูในงานนี้ดวย สิ่งนี้ทําใหเราได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแขงขันในครั้งนี้เชนเดียวกับมองเขาไปถึง
ความพยายามของบริษัทขามชาติของ Hino เพื่อเพิ่มระดับการบริการให
กับลูกคา
การแขงขันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต 9 นาฬกา ประกอบดวยการทดสอบภาค
ปฏิบัติสามรายการ ตามดวยการทดสอบขอเขียนซึ่งเกี่ยวกับความรูพื้น
ฐานในการดูแลบํารุงรักษา การทดสอบภาคปฏิบัติแรกคือ การเปลี่ยนซีล
กันนํ้ามันที่ดุมหนาของรถบรรทุก HINO300 ซีรีย พื้นฐานในการประเมิน
ผลสําหรับงานนี้คือ จะประเมินวาชางเทคนิคมีความสามารถในการปฏิบัติ
งานตามคูมือหรือไม และพวกเขาสามารถใชประแจวัดแรงบิดและเครื่อง
มืออื่นๆ อยางถูกตองและเหมาะสมในเกณฑที่กําหนดอื่นๆ ไดหรือไม
การทดสอบภาคปฏิบัติที่สองคือ การดําเนินการตรวจเช็คประจําวันของรถ
HINO700 ซีรีสและวินิจฉัยโดยใชระบบการวินิจฉัย “HINO DX” พื้นฐาน
ในการประเมินผลสําหรับงานนี้คือ จะประเมินวาชางเทคนิคจะดําเนิน
กระบวนการวินิจฉัยอยางไร พวกเขาสามารถวินิฉัยโดยใชระบบวินิจฉัย
HINO DX ไดอยางถูกตองหรือไม และพวกเขาจะสามารถระบุปญหาได
อยางรวดเร็วและสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

นี่คือการทดสอบการตรวจเช็คโดยรวมของ HINO700 ซีรีส
และการวินิจฉัยโดยใชระบบ HINO-DX

ชางเทคนิคทุกทานกําลังเครงเครียดระหวางการแขงขัน

งานนี้ไดใหโอกาสแตละบุคคบที่อยูในตําแหนงบริหาร
การบริการในประเทศเพื่อนบานใกลเคียงเพื่อเชื่อมโยง
ติดตอกันและกัน

และปลอดภัยบนพื้นฐานความรูที่ถูกตองหรือไม การทดสอบภาคปฏิบัติที่
สามคือ การวัดชิ้นสวนโดยใชเวอรเนียรคาลิปเปอร นาฬกาวัด และเครื่อง
มือวัดอื่นๆ การจะเปนชางเทคนิคที่มีทักษะระดับสูง ชางเทคนิคจะตอง
สามารถที่จะกําหนดไดวาชิ้นสวนไหนควรจะไดรับการซอมแซมและชิ้น
สวนไหนควรจะไดรับการเปลี่ยนใหม ซึ่งการกําหนดนี้จะตองกําหนดโดย
อยูบนพื้นฐานของการวัดที่แมนยํา วัตถุประสงคของการทดสอบนี้คือ การ
ประเมินความสามารถของชางเทคนิควาสามารถวัดชิ้นสวนไดอยางแมนยํา
และสามารถระบุวาสิ่งเหลานั้นยังสามารถใชงานไดอยูหรือไม การเขารวม
ประลองความทาทายเหลานี้ ชางเทคนิคที่เขารวมการแขงขันทุกคนถูก
จับตามองวาพวกเขาจะสามารถแสดงทักษะทั้งหมดที่ไดรํ่าเรียนฝกฝนมา
เปนปไดหรือไม พวกเขาทุกคนไดรับกําลังใจอยางเต็มเปยมจากผูจัดการ
ฝายงานบริการและผูจัดการในโรงงานของพวกเขา ตามมาดวยการ
ทดสอบขอเขียน ซึ่งการทดสอบขอเขียนนี้ประกอบดวยคําถามทั้งหมด
50 คําถามเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของการดูแลบํารุงรักษารถ Hino การ
ทดสอบนี้สามารถประเมินผลไดวาชางเทคนิคทุกคนสามารถเขาใจกลไก
และการทํางานของรถ Hino ไดอยางถองแทหรือไม และพวกเขามีความรู
ความเขาใจอยางถูกตองที่จะสามารถดําเนินงานบริการไดอยางเหมาะสม
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหกับลูกคาไดหรือไม
จากผลคะแนนรวมทั้งหมด ผูที่ไดรับรางวัลอันดับที่หนึ่งคือ คุณ Ribal
Sakr จาก Middle East Development Co. S.A.L. (เลบานอน) สวน

การทดสอบขอเขียน 50 คําถาม
ในเวลา 60 นาที

รางวัลอันดับที่สองตกเปนของ คุณ Sandeep Manohar Renake จาก
Saud Bahwan Automotive LLC (โอมาน) และรางวัลอันดับที่สามเปน
ของ คุณ Parvez Mohammed Hanif Nagri จาก Motorcity (บาหเรน)
ตอมาในวันเดียวกันหลังการแขงขัน ผูเขารวมงานไดเดินทางไปยังโรง
แรมไฮแอท ซึ่งเปนสถานที่จัดเลี้ยงอาหารเย็น พิธีงานเลี้ยงรับรองนี้ได
ถูกจัดขึ้นเพื่อรับรองแขกเหรื่อทั้งหมด 80 ทาน ในงานนี้ไดเชิญผูที่ใช
UAE fleet มารวมงานดวย หนึ่งในชางเทคนิคผูที่พลาดรางวัลไดกลาว
ในงานเลี้ยงวา “ขาพเจาจะมุงมั่นและพยายามเพื่อที่จะควารางวัลในป
หนา!” เราสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา การแขงขันทักษะในแถบ
ประเทศทางตะวันออกกลางและแถบประเทศทางแอฟริกาเหนือนั้น เปน
โอกาสที่ดีเยี่ยมในการสรางแรงจูงใจและการสงเสริม ไมเฉพาะราน
ตัวแทนจําหนายที่เขารวม แตยังรวมถึงสมาชิกพนักงานบริการทั้งหมดผู
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใหการสนับสนุนทั้งหมด แผนการไดถูก
เขียนไวบนกระดานภาพสําหรับการแขงขันทักษะครั้งที่สองที่จะจัดขึ้นใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 2013 นอกจากนี้ประเด็นตางๆ ที่ถูกระบุไวในการ
แขงขันครั้งนี้จะถูกหยิบยกมารวมอยูในโปรแกรมการแขงขันที่จะมีขึ้นใน
อนาคตดวยเพื่อที่จะปรับปรุงการแขงขันใหดียิ่งขึ้น ความมุงมั่นอยางไม
หยุดยั้งในพื้นที่การฝกอบรมชางเทคนิคเหลานี้เปนสิ่งที่สนับสนุนความ
พยายามของเราอยางชัดเจน เพื่อการซอมแซมไดอยางทันทวงทีและลด
การหยุดทํางานของยานยนต สุดทายเพื่อสรางระบบบริการที่นาเชื่อถือ
ไดใหกับลูกคาของเรา

ผูชนะคือ คุณ Ribal Sakr จากประเทศเลบานอน
เขาไดรับรางวัลเปนทัวรประเทศญี่ปุนสําหรับสองทาน
และชุดเครื่องมือของ KTC

เราไดรับเกียรติการมาเยือนจากผูบริหารสูงสุดของสนามบินนานาชาติชารจาห
เขตอุตสาหกรรมพิเศษ SAIF-Zone ซึ่งเปนสถานที่ที่ตั้งของสํานักงาน
ฝงตะวันออกกลางของ Hino และศูนยฝกอบรม

ผูเขารวมการแขงขันทุกทานไดรวมถายภาพหมู
เพื่อเปนที่ระลึกหลังพิธีปดงาน

