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Hino จะยืนเคียงข้างกับลูกค้า
ไปทุกหนแห่งทั่วโลก
รถบรรทกุ Hino ถกูน�ามาใชง้านในประเทศอยีปิตเ์ป็นเวลา 30 ปี
จดุมุง่หมายของเราคอื เพือ่เป็นตราสนิคา้ทีส่ามารถเอาชนะใจและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากลกูคา้เราในปัจจบุนัและอนาคตตลอดไป
ในสว่นแรก เราพดูคยุกบัคณุ Yasuhiko Ichihashi ผูไ้ดรั้บการแตง่ตัง้ให ้
ด�ารงต�าแหน่งประธานคนใหมข่อง Hino Motors ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 
2013 เกีย่วกบัวสิยัทศันข์องเขาส�าหรับ Hino ทีก่�าลงักา้วไปสูอ่นาคต 

คณุ Marwan ก�าลงัน�าเสนอสไลด์

ลกูคา้ 90 คนเขา้รว่มพธิกีาร

มอบประกาศเกยีรตคิณุเป็นรางวลัแทนการ
ขอบคณุใหแ้กล่กูคา้

คนัโยกเปลีย่นเกยีรแ์บบเกยีรธ์รรมดา/เกยีรอ์ตัโนมตัิ
ในรถรุน่ HINO300 Series

ตราสนิคา้ระดบัโลกส�าหรับลกูคา้ทกุทา่น

งานเปดตัวที่โดดเด่นแสดงถึงการเริ่มต้นอีกขั้น
สําหรับ Hino ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
บรษัิท Jamjoom Vehicles & Equipment (JVE) ไดเ้ปิดตวัเจเนอเรชัน่ใหมข่องรถบรรทกุขนาดเล็ก 
HINO300 Series อยา่งใหญโ่ตทีโ่รงแรมอลั ฮายทัในเมอืงจซีาน ประเทศซาอดุอิาระเบยี ในเดอืนกมุภาพันธ ์
ค.ศ. 2013

ทา่มกลางความครกึครืน้ของเหลา่แขกและลกูคา้ผูม้เีกยีรต ิคณุ Jun Kimura, หวัหนา้ทมี และคณุ Yo Saito, 
ผูจั้ดการโครงการของบรษัิท Toyota Tsusho Corporation, และคณุ Masami Maeda, ทีป่รกึษาดา้นการ
บรกิารของบรษัิท Hino Motors Ltd. ประเทศญีปุ่่ น ไดเ้ขา้รว่มงานนีด้ว้ย รวมทัง้คณุ Marwan Ahmed, 
ประธานบรษัิท และคณุ Mansoor Ali Khwaja, ผูบ้รหิารระดบัสงู (การขายและการตลาด) ของบรษัิท JVE ได ้
แนะน�าผลติภณัฑต์วัใหมร่วมทัง้ขอ้ไดเ้ปรยีบตา่งๆของ Hino

บรษัิท JVE ไดจั้ดงานทีค่ลา้ยๆ กบังานเปิดตวัผลติภณัฑร์ถบรรทกุขนาดเล็กเมือ่เร็วๆ นีท้ีเ่มอืงเจดดาห,์ รยิาด
และอบัฮา เพือ่โปรโมทตราสนิคา้ Hino ใหเ้ป็นทีรู่จั้กทัว่ประเทศ

คณุ Marwan Ahmed Jamjoom กลา่ววา่ “ผลติภณัฑข์อง Hino เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ข็มแข็งทีส่ดุมากกวา่ที่
ผา่นมา” “และเรามัน่ใจวา่ HINO300 Series จะขึน้มาอยูอ่นัดบัตน้ๆ” นอกจากนีเ้ขายงัไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ 
เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีไ่ดม้กีารเปิดตวัผลติภณัฑเ์จเนอเรชัน่ใหมเ่นือ่งจากความตอ้งการของตลาดในประเทศ
ซาอดุอิาระเบยีนัน้เตบิโตขึน้ทกุปี “HINO300 Series นัน้มอียูห่ลายรุน่ ลกูคา้สามารถเลอืกไดว้า่จะเอาแบบที่
น่ังตอนเดยีวหรอืแบบมทีีน่ั่งดา้นหลงัคนขบั เกยีรก์ระปกุหรอืเกยีรอ์ตัโนมตั ิและเหนอืสิง่อืน่ใด เราไดน้�าเสนอ
ความหลากหลายทางดา้นความยาวของชว่งลา่งเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะคน”

“รถบรรทกุ Hino เป็นเพือ่นทางธรุกจิอยา่งแทจ้รงิและน่ันเองทีจ่ะน�าพาเราไปสูอ่นาคต” น่ันคอืสิง่ทีค่ณุ 
Mansoor Ali Khwaja ไดส้รปุคณุลกัษณะของรถบรรทกุรุน่ใหม ่HINO300 Series

แมต้อ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีร่นุแรงกบัตราสนิคา้อืน่ของญีปุ่่ น เราเชือ่วา่ Hino นัน้ก�าลงัสรา้งการด�ารงอยู่
อยา่งแข็งแกรง่ในตลาดนีใ้นสว่นของรถบรรทกุขนาดเล็ก และก�าลงัจะถงึเวลาทีไ่ดรั้บสว่นแบง่ทางการตลาด

ยานพาหนะถกูจัดแสดงในงานเปิดตวั



ประธานบรษัิท Hino คณุ Ichihashi ยนือยูด่า้นหนา้ 
รถตน้แบบของ Hino ทีจั่ดแสดงในงานโตเกยีว 
มอเตอรโ์ชวใ์นเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2013

“สนับสนุกการสรา้งโลกใหน่้าอยูก่วา่เดมิโดยการชว่ยใหป้ระชาชนและ
สนิคา้ไดเ้ขา้ถงึสถานทีท่ีพ่วกเขาตอ้งการจะไป” นีค่อืปรัชญาองคก์ร
ของ Hino ฮโีน่ ซึง่น�าไปสูภ่ารกจิของ Hino ทีจ่ะตอ้งมุง่มัน่เพือ่ความ
ส�าเร็จ คณุ Ichihashi หลงใหลในปรัชญานีม้าก ซึง่เป็นปรัชญาทีแ่สดง
ใหเ้ห็นถงึมมุมองในการด�าเนนิงานทัง้หมดของ เขากลา่ววา่ “การขนยา้ย
ประชาชนและการขนสง่สนิคา้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรับการสรา้งสงัคมและ
การเจรญิเตบิโตของประเทศโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ใดๆ ทัง้ส ิน้ รถโดยสาร
และรถบรรทกุทีถ่กูผูค้นใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่วจงึกลายเป็นสิง่
จ�าเป็นส�าหรับ การด�ารงชวีติในสงัคมอยา่งแน่นอน ซึง่ผมมคีวามภาค
ภมูใิจทีม่สีว่นรว่มในการผลติสนิคา้ทีเ่ป็นพืน้ฐานในชวีติของผูค้น ผมยงั
เชือ่วา่เราตอ้งพยายามอยา่งมากเพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้ทัง้หมดของเราที่
ใชผ้ลติภณัฑ ์Hino” คณุ Ichihashi เริม่ตน้จากการเป็นวศิวกรทีบ่รษัิท
โตโยตา้ จนในทีส่ดุไดด้�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารสงูสดุและสมาชกิคณะ
กรรมการบรษัิทกอ่นทีเ่ขาจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานทีบ่รษัิท 
Hino Motors ในปี ค.ศ. 2012 เขาไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นประธานและ
สมาชกิคณะกรรมการบรษัิทในเดอืนมถินุายน ค.ศ 2013

คณุ Ichihashi กลา่วอา้งถงึความทา้ทายสามสิง่ที ่Hino ควรใชใ้นการ
พัฒนาเพือ่สง่เสรมิ "การปฏริปูโครงสรา้ง" ที ่Hino เขากลา่ววา่ “สิง่ที่
ส�าคญัทีส่ดุคอืการจัดหาผลติภณัฑท์ีส่ามารถดงึดดูความสนใจจากลกูคา้
ของเราในเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ การผลติรถบรรทกุและรถบสัถอืเป็นการ
ผลติรปูแบบ high-mix and low-volume (ผลติสนิคา้หลากหลาย
ประเภทแตผ่ลติจ�านวนนอ้ย) เราก�าลงัท�างานเกีย่วกบัการตระหนักถงึการ
ปฏริปูการผลติของเราดว้ยการปรับมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละสรา้งระบบ
การผลติระดบัสากลเพือ่จัดหายานพาหนะซึง่เป็นทีต่อ้งการของตลาดให ้
กบัลกูคา้ในเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย
ของลกูคา้เรา สว่นหนึง่ของความพยายามเหลา่นีค้อื การทีเ่ราก�าลงั
ด�าเนนิแผนงานโครงการทีจ่ะสรา้งโรงงานใหมท่ีโ่คกะ ประเทศญีปุ่่ น 
ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่รามุง่จะสรา้งเทคโนโลยแีละวธิกีารผลติใหม่ๆ  โดย
ใชท้รัพยากรและทกัษะความรูค้วามช�านาญทัง้หมดของเราทีม่อียู ่เพือ่
สรา้งโรงงานนีใ้หเ้ป็นโรงงานแมส่�าหรับการด�าเนนิงานระดบัสากลของ
เรา โรงงานนีจ้ะชว่ยใหเ้ราสามารถจัดหาผลติภณัฑไ์ดต้รงตามเวลาที่
เหมาะสมมากขึน้กวา่เดมิโดยยดึหลกัพืน้ฐานของ Hino อนัเป็นทีย่อมรับ
ในเรือ่ง สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยคีวามปลอดภยัทีท่นัสมยัและ QDR 
(มคีณุภาพ มคีวามทนทานและความน่าเชือ่ถอื)”

ความทา้ทายเรือ่งทีส่องทีเ่ขาอา้งถงึคอื “เพิม่ความแข็งแกรง่ในการ
ด�าเนนิงานใหค้วามชว่ยเหลอืแบบองคร์วมของเรา” เพือ่สรา้งตราสนิ
คา้ Hino ใหเ้ป็นตราสนิคา้ระดบัสากล “ในขณะทีใ่หค้วามส�าคญักบัการ
จัดหายานพาหนะซึง่เป็นทีต่อ้งการของตลาดใหต้รงกบัเกณฑ ์QDR (มี
คณุภาพ มคีวามทนทานและความน่าเชือ่ถอื) และความตอ้งการของ
ลกูคา้ในเวลาทีเ่หมาะสม สิง่ทีม่คีวามส�าคญัไมแ่พก้นัคอื การเสรมิสรา้ง
ระบบใหค้วามชว่ยเหลอืของเราใหแ้ข็งแกรง่ โดยเริม่จากการใหบ้รกิาร
หลงัการขาย, การจัดเตรยีมอะไหลข่องแท ้และกจิกรรมอืน่ๆ เชน่ การ
บรกิารทีช่ว่ยใหล้กูคา้ของเราสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นน�้ามนัเชือ้
เพลงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เราตอ้งพยายามจัดหาผลติภณัฑท์ีแ่ข็ง
แรงคงทนไมเ่สยีหายหรอืช�ารดุงา่ยใหก้บัลกูคา้ของเรา และในกรณีที่
เกดิความเสยีหายหรอืช�ารดุ เราตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาเหลา่นัน้ได ้
อยา่งทนัทว่งท ีและเรายงัตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารลกูคา้ของเรา ดว้ย
การใหบ้รกิารตรวจสอบสภาพการใชง้านรถตามระยะทาง ซึง่จะชว่ย
ใหเ้ราสามารถปฏบิตัเิชงิรกุเพือ่ลดปัญหาทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยี
หายในยานพาหนะของลกูคา้เราได ้นอกจากนีเ้รามุง่ทีจ่ะใหค้วามชว่ย
เหลอืลกูคา้ของเราในเรือ่งการฝึกอบรมผูข้บัขีร่ถและการลดคา่ใชจ้า่ย
ของพวกเขาโดยการจัดสมัมนาเกีย่วกบัการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยัและการ
ขบัขีอ่ยา่งประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิ ผมเชือ่วา่ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีเ่รา
สามารถท�าเพือ่ชว่ยเหลอืลกูคา้ของเราในเรือ่งระยะเวลาในการท�างาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุของเครือ่งยนตแ์ละการลดคา่ใชจ้า่ยในวงจร
ชวีติของพวกเขา ในการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบองคร์วมของเรานี ้เรา
มุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุน ‘ธรุกจิของลกูคา้เรา’ อยา่ง
ตอ่เนือ่ง ตัง้แตว่นัแรกทีล่กูคา้ซือ้ยานพาหนะของเราจนถงึวนัทีล่กูคา้น�า
ยานพาหนะไปขายคอืหรอืน�าไปท�าลาย เรามุง่ทีจ่ะเป็นตราสนิคา้ทีล่กูคา้
ของเรารูส้กึวา่เป็น ‘ทางเลอืกทีถ่กูตอ้ง’ ส�าหรับพวกเคา้ตลอดไป โดย
ใหค้วามชว่ยเหลอืใน ‘ธรุกจิของลกูคา้เรา’ และสรา้งความสมัพันธอ์ยา่ง
แน่นแฟ้นกบัลกูคา้ของเรา”

เขายงักลา่วตอ่วา่ การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้วา่ผลติภณัฑท์ีล่กูคา้
ใหค้วามสนใจอยูนั่น้จะถกูสง่มอบไดต้รงตามเวลาและการด�าเนนิงานให ้
ความชว่ยเหลอืแบบองคร์วมของเราหลงัผา่นการปฏริปูโครงสรา้งผูท้ีจ่ะ
ตอ้งปฏบิตัแิละด�าเนนิงานเหลา่นีค้อื “พนักงานบรษัิท” คณุ Ichihashi 
กลา่ววา่ ดว้ยเหตนุี ้ความทา้ทายเรือ่งทีส่ามคอื การฝึกอบรมพนักงานที่
มคีวามสามารถของเราเพือ่สรา้งและพัฒนาใหพ้วกเขาไดก้า้วไปยงัเป้า
หมายทีส่งูขึน้และสงูขึน้กวา่เดมิ “ผมเชือ่วา่ การทีพ่นักงานแตล่ะคนมี
ความรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของในสิง่ทีพ่วกเขาควรจะท�าเพือ่งานของพวก
เขาเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก พวกเราทกุคนจ�าเป็นตอ้งก�าหนดนโยบายของ
องคก์รและเป้าหมายทีช่ดัเจนส�าหรับทมีงามของเรา, เราตอ้งปรับใจของ
เราใหเ้ขา้หาในสิง่ทีเ่ราสามารถท�าไดด้ว้ยความสามารถทีม่อียู ่และน�า
ความสามารถทีม่ใีสล่งไปในวสิยัทศันเ์หลา่นีเ้พือ่ไปสูก่ารปฏบิตั ิและเรา
มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท�างานทีม่ชีวีติชวีาและสนุกสนาน ทกุ
คนสามารถท�างานดว้ยกนัไดด้ว้ยทศันคติทีด่ ีใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ของเราทีมุ่ง่เสรมิสรา้งจดุแข็งทัง้หมดของเราโดยการท�างานเป็นทมี”

ความน่าสนใจของผลติภณัฑ,์ ความชว่ยเหลอืแบบองคร์วม, และทรัพยกร
มนุษย—์ถา้ขาดสามสิง่นี ้อาจะจะไมไ่ดรั้บเลอืกใหเ้ป็นตราสนิคา้อนัเป็น
ทีย่อมรับจากลกูคา้ของเราได ้ความทา้ทายเหลา่นีถ้กูก�าหนดขึน้โดยคณุ 
Ichihashi ซึง่เป็นขอ้เสนอที ่Hino มุง่ทีจ่ะด�าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง

“ยกตวัอยา่งเชน่ เราตอ้งกลายเป็นตราสนิคา้ทีล่กูคา้ผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์
ของเราสามารถพดูตอ่ไปอกีสบิปีขา้งหนา้ในทกุๆแหง่วา่ “ฉันดใีจทีเ่รา
ไดใ้ชย้านพหนะของ Hino มาโดยตลอด” เราตอ้งกลายเป็นยีห่อ้สนิคา้
ทีล่กูคา้ของเราสามารถหาซือ้ไดใ้นทกุทีท่กุเวลา และไดรั้บประโยชน์
จากการเป็นเจา้ของรถ Hino ในเรือ่งการประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิ, 
ความปลอดภยั, ระยะเวลาในการท�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุของ
เครือ่งยนต,์ หาซือ้ช ิน้สว่นอะไหลไ่ดง้า่ย, และคณุภาพในการใหบ้รกิาร, 
นอกจากนีย้งัมมีลูคา่เมือ่ขายคนื ดว้ยเหตนุีเ้ราจะคอยพยายามรับฟัง
วา่ลกูคา้เราตอ้งการอะไรในตวัผลติภณัฑข์องเราอยา่งสม�า่เสมอ และ
พยายามทีจ่ะบรรลเุป้าหมายนัน้ใหด้ทีีส่ดุอยูเ่สมอ พวกเราตอ้งไมล่มืวา่ 
ลกูคา้ของเราคอืผูท้ีจ่ะน�า Hino ไปสูค่วามสงูอกีระดบั”

Hino มองเห็นหนทางทีเ่ราจะกา้วเดนิไป

วิสัยทัศน์ของ Hinoเรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน  
“ธุรกิจของลูกค้าเรา” อย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ยกระดับตราสินค้า Hino
คุณ Yasuhiko Ichihashi
ประธานและสมาชิกคณะกรรมการ,
บริษัท Hino Motors, Ltd.



การทดลองขบัรถ AT/AMT จัดขึน้ทีเ่มอืงบรสิเบน ประเทศออสเตรเลยี

การเชือ่มตอ่ของ ProShift ทีต่ดิตัง้บนรถ Hino เปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ตัโนมตัิ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุในการประหยดัน�้ามนั

ระบบการขบัแบบคนัเหยยีบคูท่�าใหข้บังา่ยขึน้โดยไมจ่�าเป็นตอ้งใชร้ะบบปฏบิตักิารคลชัทห์รอืการเปลีย่นเกยีร์

คณุ MR Petrovski บนัทกึไวว้า่ “ในชว่งหา้ปีทีผ่า่นมา มคีวามตอ้งการยาน
พาหนะ AT & AMT เพิม่มากขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัในประเทศออสเตรเลยี” “AMT 
มคีลทัชแ์บบอตัโนมตัแิละควบคมุการเลอืกเกยีรด์ว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์
ระบบไดถ้กูออกแบบใหเ้กยีรส์ามารถถกูเปลีย่นอยา่งอตัโนมตัไิปสูโ่หมดเกยีร์
ทีอ่ยูใ่นชว่ง RPM ทีใ่ชพ้ลงังานเชือ้เพลงิอยา่งประหยดัทีส่ดุ ซึง่สามารถชว่ย
แกไ้ขปัญหาในเรือ่งการใชพ้ลงังานทีไ่มแ่น่นอน ระบบถกูออกแบบใหเ้ป็น
ระบบขบัขีอ่ยา่งงา่ยโดยมทีีเ่หยยีบแคส่องอนัคอื – คนัเรง่และเบรค – ซึง่จะ
ท�าใหผู้ข้บัขีท่ีไ่มม่ปีระสบการณส์ามารถบรรลกุารขบัขีอ่ยา่งประหยดัน�้ามนัเชือ้
เพลงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทดัเทยีมกบัผูข้บัขีท่ีม่ปีระสบการณต์ัง้แตว่นัแรก 
ระบบยงัไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ชว่ยลดความเสยีหายจากการหดัขบัซึง่ชว่ยให ้
ยดือายกุารใชง้านของคลทัช ์ การสง่สญัญาณและชิน้สว่นอืน่ๆ สามารถใช ้
งานไดน้านขึน้ซึง่เมือ่กอ่นนัน้ท�าไดเ้ฉพาะผูข้บัขีร่ถทีม่ปีระสบการณเ์ทา่นัน้”

“กลา่วไดว้า่ เชือ้เพลงิและการประหยดัตน้ทนุไมใ่ชป่ระโยชนเ์พยีงอยา่งเดยีว
ของ AT และ AMT,” คณุ Petrovski กลา่วเพิม่วา่ “ผลประโยชนท์ีส่�าคญัทีส่ดุ
นัน้คอืความสะดวกสบายและความปลอดภยั ผูข้บัขีร่ถทีก่�าลงัขบัขีร่ถ AT หรอื 
AMT นัน้ สามารถวางมอืทัง้สองขา้งไวบ้นพวงมาลยั ไมจ่�าเป็นตอ้งปลอ่ยมอื
จากพวงมาลยัเพือ่ไปเปลีย่นเกยีร ์และไมจ่�าเป็นตอ้งค�านงึถงึวา่จะตอ้งเปลีย่น
ไปเกยีรไ์หน นีค่อืหนึง่ในผลประโยชนข์องรถ AM และ AMT สขุภาพและ
ความปลอดภยัของผูข้บัขีร่ถในขณะทีป่ฏบิตังิานนัน้เป็นเกณฑห์นึง่ทีส่�าคญัใน
การตดัสนิใจเลอืกซือ้รถในประเทศออสเตรเลยี” รถทีผู่ข้บัขีส่ามารถขบัขีไ่ด ้
อยา่งปลอดภยั – และนอกจากนีย้งัสะดวกสบาย – จะชว่ยลดความเมือ่ยลา้ให ้
กบัผูข้บัขีร่ถ และยงัสง่ผลตอ่คณุภาพของการขนสง่โดยรวมอกีดว้ย

“เราเชือ่วา่ ระบบเกยีร ์2 ชนดิ เชน่ ระบบเกยีรอ์ตัโนมตั ิ(AT) และระบบเกยีรก์ ึง่อตัโนมตั ิ(AMT) เป็นทางออกทีโ่ดดเดน่ไมเ่หมอืนใครเพือ่ลกูคา้ของ
เรา” คณุ Daniel Petrovski จาก Hino Motor Sales ประเทศออสเตรเลยีไดก้ลา่วไว ้“AT และ AMT นีถ้กูออกแบบเพือ่ชว่ยใหผู้ข้บัทีไ่มม่ปีระสบการณ์
กลายเป็นผูข้บัทีด่ไีด ้และยงัถกูออกแบบใหช้ว่ยลดการใชพ้ลงังานของรถทกุคนั ถา้เราพจิารณาถงึรถรุน่ 500 Series ตวัอยา่งเชน่ เราขอแนะน�าให ้
ยานพาหนะแบบ AMTของเรา ส�าหรับการขบัขีบ่นเสน้ทางระยะสัน้ ระยะกลาง ไปจนถงึระยะยาว เชน่ การขนรับและขนสง่หรอืงานล�าเลยีง  ในขณะ
เดยีวกนัเรากจ็ะแนะน�ารถแบบ AT ส�าหรับใชใ้นการขนรับขนสง่ระยะสัน้ การท�าเหมอืงแร ่การขนสง่วสัดกุอ่สรา้งหรอืทปิเปอร ์(รถบรรทกุเททา้ย)” ผู ้
ขบัขีท่ีข่าดประสบการณแ์ละคา่น�้ามนัเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้เป็นสองเรือ่งทีบ่รษัิทขนสง่สว่นใหญค่�านงึถงึ เราเชือ่วา่จ�านวนผูข้บัขีร่ถในบรษัิทของลกูคา้เรา
ยงัมไีมเ่พยีงพอ ถา้ซือ้รถบรรทกุ Hino แบบเกยีร ์2 ระบบ ผูป้ระกอบการสามารถจา้งผูข้บัขีท่ีม่ปีระสบการณน์อ้ยไดแ้ละรับรูไ้ดว้า่ผูข้บัขีส่ามารถปฏบิตั ิ
งานไดต้ัง้แตว่นัแรก ในขณะเดยีวกนักจ็ะรับรูไ้ดว้า่สามารถลดตน้ทนุในการเปลีย่นอะไหลช่ ิน้สว่นระบบคลทัช ์และอะไหลส่ว่นอืน่ๆ ของรถทีไ่ดรั้บความ
เสยีหาย ซึง่อาจมสีาเหตมุากจากการขาดประสบการณใ์นการขบัขีข่องผูข้บัขีม่อืใหม ่ซึง่เป็นหนทางในการลดตน้ทนุทีผู่จั้ดการตา่งค�านงึถงึอยา่งตอ่
เนือ่ง รถระบบ AT และ AMT เสนอหนทางในการแกปั้ญหาเหลา่นีไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

Hino เทคโนโลยี

AT & AMT เสนอการขับขี่
ที่ง่ายและไม่เหมือนใคร

รายงานจากประเทศออสเตรเลีย:

เรามโีอกาสไดพ้ดูคยุกบัลกูคา้ชาวออสเตรเลยีจ�านวนหนึง่ซึง่ใชง้านรถเกยีรอ์ตัโนมตัหิรอืรถ AMT
และนีค่อืความคดิเห็นบางสว่นจากลกูคา้เรา

คณุ Mark Witteman
TNT Express
“รถ AMT ของ Hino เปลีย่นอยา่งนิม่นวลและรวดเร็ว ธรุกจิของเราเกีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้เขา้
และออกในทา่เรอื การปฏบิตังิานลกัษณะนีจ้ะยากส�าหรับระบบคลทัชแ์ตเ่รือ่งนีไ้มใ่ชปั่ญหาส�าหรับ
รถ AMT ตน้ทนุส�าหรับการเปลีย่นคลทัชเ์ป็นหนึง่ในตน้ทนุทีเ่รากระตอืรอืรน้ทีอ่ยากจะลดลง แตส่ ิง่
ทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรับเราคอืความงา่ยในการปฏบิตังิาน  AMT ท�าใหร้ถบรรทกุขบังา่ยขึน้ เราใชร้ถ
บรรทกุเป็นหลกัในการขนสง่ในเมอืงและในยา่นทีอ่ยูอ่าศยั และรถบรรทกุ AMT กย็อดเยีย่มส�าหรับ
ภารกจินี”้

คุณ Grant Sutcliffe
Australia Post

“รถของเราปฏบิตังิาน 24 ชัว่โมงตอ่วนัและผูข้บัขีร่ถหลายคนตอ้งขบัรถคนัเดยีวกนัในกะตา่งๆ 
เนือ่งดว้ยธรรมชาตขิองการปฏบิตังิานของพวกเรา ผูข้บัขีร่ถของเราตอ้งขบัรถบรรทกุหลายๆ 
ขนาด ในเขตเมอืงใหญเ่ชน่ ซดินยี ์รถบรรทกุจะปฏบิตังิานในสภาพการจราจรแบบตดิๆ ขดัๆ และ
ระยะทางในการขบัขีโ่ดยรวมสว่นใหญจ่ะมรีะยะสัน้ การสง่จดหมายสว่นใหญจ่ะใชเ้วลาประมาณ 
20-30 นาทตีอ่ครัง้ ดงันัน้สิง่ทีด่ทีีส่ดุกค็อืการมรีะบบทีง่า่ยตอ่การขบัขีใ่นเมอืง ปัจจบุนันีเ้ราใชร้ถ
เกยีรอ์ตัโนมตัเิพิม่เตมิจากรถเกยีรธ์รรมดา แตเ่ราก�าลงัพจิารณาทีจ่ะหนัมาใชร้ถบรรทกุ AMT ถา้
เป็นรถทีส่ามารถขบัขีง่า่ยกวา่และสามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่ เราคงตอ้งเปลีย่นมาใช ้
อยา่งแน่นอน”

คุณ John Jenkins
ACT Emergency Service
“การปฏบิตังิานของเราเกีย่วขอ้งกบัการตอ่สูก้บัไฟในป่าและเขตทีม่ไีมม้าก มคีนเคยกลา่วไวว้า่รถ
เกยีรธ์รรมดานัน้เหมาะกบัความตอ้งการในการใชง้านของเรา เพราะรถดบัเพลงิของเราตอ้งวิง่ไป
บนทางทีข่รขุระและตอ้งขึน้ลงทีส่งูชนั แตเ่รากไ็ดรั้บรูม้าวา่รถเกยีรอ์ตัโนมตัแิละรถ AMT สามารถ
ปฏบิตังิานไดเ้ชน่เดยีวกนั และปัจจบุนันีเ้รามรีถเกยีรอ์ตัโนมตัแิละรถ AMT อยา่งละ 2 คนั ผมคดิ
วา่ในอนาคตจะเปลีย่นเป็นรถ AMTs ทัง้หมด ผมหวงัวา่ผูผ้ลติรถบรรทกุรายอืน่จะผลติรถ AMTs 
หลายๆ แบบและพัฒนาเทคโนโลยไีปอยา่งตอ่เนือ่ง การมรีถหลายๆ แบบใหเ้ลอืกนัน้ส�าคญั
ส�าหรับเรา ผมคดิวา่รปูแบบโปรแกรมอยา่งระบบการชว่ยเหลอืส�าหรับการปีนขึน้เขาทีถ่กูตดิตัง้มา
กบัรถ AMT สามารถสรา้งความสะดวกสบายใหก้บัชวีติของผูข้บัขีม่ากขึน้”

คุณ Leon Smith
Tasmania Fire Service

“ปัจจบุนัเรามรีถดบัเพลงิอยู ่500 คนัโดยที ่90 คนัคอืรถ Hino รถดบัเพลงินัน้จะใหญก่วา่รถบรรทกุ
ทัว่ไปและผูข้บัขีอ่าสาสมคัรของพวกเราอาจจะเขา้ใจไปวา่การเปลีย่นเกยีรต์รงทีน่ั่งคนขบันัน้จะ
ท�าใหร้ถบรรทกุขบัขีย่าก (เรามผีูข้บัขีอ่าสาสมคัรประมาณ 250 คนทีท่�างานกบัเรา) ดว้ยเหตนุีเ้รา
จงึตอ้งการรถเกยีรอ์ตัโนมตั ิเราดใีจมากทีไ่ดรู้ว้า่ Hino ไดเ้สนอ Allison automatics ซึง่เป็นทาง
เลอืกหนึง่ของรถบรรทกุ”

*ค�าอธบิายในบทความนีไ้มส่ามารถน�าไปใชไ้ดก้บัทกุๆ สถานการณ ์และคณุประโยชนข์อง AMT อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาพการขบัขี ่
สภาพการบรรทกุ สภาพถนนและอืน่ๆ เป็นตน้



คุณ Ahmed El Hussieny
ผูจั้ดการทัว่ไปของหน่วยงาน

คุณ Sherry Liu
ผูจั้ดการทัว่ไป, Crown Renovation

“บรษัิทของเราใหบ้รกิารดา้นการระบายน�้าและการระบายของเสยีใน
ประเทศอยีปิต ์และสาขาของเราทีน่ีท่ีอ่เล็กซานเดรยีกใ็หบ้รกิารทัง้สอง
อยา่ง อยา่งแรกคอืการบรกิารขนถา่ยของเสยี โดยเราไดท้�าการขนสง่
ของเสยีไปทีส่ถานปฏบิตักิารทีจ่ะท�าใหข้องเสยีนัน้กลบัมาบรสิทุธิแ์ละ
ไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทีจ่ะน�าไปทิง้ในทะเลทราย บรกิารทีส่อง
ของเราคอื การบรกิารทีเ่กีย่วกบัการท�าน�้าใหบ้รสิทุธิแ์ละสง่น�้าบรสิทุธิ์
เหลา่นีใ้หก้บัระบบน�้าในเมอืงอเล็กซานเดรยี เฉพาะทีส่าขา 
อเล็กซานเดรยี เราใชร้ถมากกวา่ 400 คนัเพือ่รองรับการปฏบิตักิารหลกั
เหลา่นี ้ปัจจบุนันีเ้ราใชง้านรถ Hino 22 คนั ซึง่ 20 คนันัน้เป็นรุน่ปี 1983 
และยงัคงใชง้านอยูใ่นสว่นหนา้สดุของการบรกิาร การทีไ่ดใ้ชง้านรถ
บรรทกุเหลา่นีม้าตัง้แตปี่ 1983 ท�าใหเ้รามัน่ใจไดว้า่รถบรรทกุเหลา่นีม้ี
ความทนทานและเชือ่ถอืไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับธรุกจิของเราทีอ่ยู่
ในสภาพแวดลอ้มทีโ่หดรา้ยและไมใ่ชว่า่รถบรรทกุคนัไหนจะทนได ้

สิง่หนึง่ทีเ่ราชอบเกีย่วกบัรถบรรทกุ Hino นัน้คอื การใหค้วามชว่ยเหลอื
ของผูแ้ทนจ�าหน่ายในประเทศอยีปิต ์‘ALJICO Misr’ พวกเขามกัจะ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะท�าใหเ้หนอืกวา่ความคาดหมายของลกูคา้ ซึง่เราพึง่จะ
มปัีญหาเรือ่งการซอ่มแซมเนือ่งจากการใชง้านทีผ่ดิวธิ ีแตเ่ขากซ็อ่มรถ
ใหโ้ดยไมค่ดิคา่บรกิารซึง่เป็นรปูแบบในการสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ 

ดว้ยค�ามัน่สญัญาทีจ่ะใหก้ารบรกิารทีม่คีณุภาพสงูอยา่งตอ่เนือ่งจาก
เครือ่งขา่ยส�านักงาน 265 แหง่ทัว่โลก Crown Worldwide กลุม่บรษัิท
เอกชนทีก่�าหนดท�าเลทีต่ัง้และใหบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศที่
ใหญท่ีส่ดุในโลกก็ไดเ้ลอืกใชผ้ลติภณัฑข์อง Hino มานานกวา่สอง
ทศวรรษในฮอ่งกง รถบรรทกุและการบรกิารของ Hino ชว่ยเตมิเต็ม 
คา่นยิมหลกัของบรษัิท ทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้และผลกระทบ
ทางบวกตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ดว้ยการด�าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

คณุ Sherry Liu, ผูจั้ดการทัว่ไปของ Crown Renovation กลา่ววา่  
“รถบรรทกุรุ่น HINO300 Series ดว้ยมาตรฐานควบคมุมลพษิจากแหลง่
ก�าเนดิยโูร 4 (Euro V)  ซึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและชว่ยในการ
ปรับปรงุคณุภาพอากาศในประเทศฮอ่งกงเป็นสิง่ส�าคญัมากส�าหรับเรา 
นอกจากนีร้ถบรรทกุเหลา่นีย้งัเป็นยานพาหนะทีม่คีวามคงทนทีผ่ลตอ่
การประหยดัคา่ใชจ้า่ยและมปีลอดภยัสงู ความปลอดภยัและการรักษา
ความปลอดภยันัน้ตา่งก็เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากส�าหรับเรา โดยเฉพาะกบั
ธรุกจิทีเ่กีย่วกบังานศลิปะของเรา” 

Crown Fine Art คอืหนึง่ในธรุกจิหลกัในฮอ่งกง ทีน่ีอ่ทุศิตวัใหบ้รกิาร 
แกพ่พิธิภณัฑ ์สถานทีป่ระมลูงาน และผูส้ะสมงานศลิปะตา่งๆ ทีน่ีใ่ห ้
ความชว่ยเหลอือยา่งเชีย่วชาญ ความเอาใจใสแ่ละค�ามัน่สญัญาทีใ่ชใ้น
การด�าเนนิการจัดการกบัวตัถทุีม่คีา่ระดบัโลก

“ตวัถงัของรถบรรทกุส�าหรับ Crown Fine Art ตอ้งเป็นไปตามความ

เนือ่งจากเขาพจิารณาวา่เราเป็นหนึง่ในลกูคา้ทีส่�าคญัของเขา

อกีหนึง่ประการหลกัคอื อะไหลส่�ารองของเขานัน้เชือ่ถอืได ้ในบางกรณี
นัน้ ช ิน้สว่นบางชิน้ถกูผลติขึน้ในประเทศอยีปิตแ์ละหาซือ้ไดง้า่ยแตอ่าจ
จะไมน่่าเชือ่ถอื แตใ่นทางตรงกนัขา้มเราไมเ่คยมปัีญหากบัชิน้สว่นของ 
Hino เลยวา่เป็นของปลอม ชิน้สว่นทัง้หมดนัน้เป็นของแท ้100%

เราปฏบิตังิานโดยใชย้านพาหนะหลากหลายรปูแบบ รวมถงึรถบรรทกุ
แทง้ค ์รถบสัขนสง่ผูโ้ดยสาร และรถบรรทกุทีใ่ชใ้นการบรกิารตรวจสอบ
และงานซอ่มบ�ารงุ ท�าใหเ้รามกีารด�าเนนิงานศนูยก์ารใหบ้รกิารของเรา
เองและหาหนทางทีจ่ะลดระยะเวลาการซอ่มบ�ารงุและลดคา่ใชจ้า่ย
ในการซอ่มบ�ารงุอยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยเหตนุีเ้องทีท่�าใหเ้ราตระหนักถงึ
คณุภาพและราคาของอะไหลส่�ารอง อะไหลแ่ทข้อง Hino นัน้มรีาคาที่
สมเหตสุมผล สามารถหาซือ้ไดใ้นเวลาทีเ่ราตอ้งการและมคีวามทนทาน
มาก กลา่วไดว้า่ รถบรรทกุ Hino เองกม็คีวามแข็งแรงทนทานอยูแ่ลว้ 
ท�าใหใ้ชง้านไดย้าวนานโดยไมจ่�าเป็นตอ้งเปลีย่นอะไหลส่�ารอง ดว้ยเหตุ
นีเ้องทีช่ว่ยลดตน้ทนุคา่บ�ารงุรักษาใหแ้กเ่รา เราจงึคดิวา่รถบรรทกุ Hino 
นัน้เป็นรถบรรทกุทีด่ทีีส่ดุ”

ตอ้งการของลกูคา้ ในเมอืงทีม่ตีกึสงูมากมายเชน่ ประเทศฮอ่งกง เรา
ตอ้งแน่ใจวา่ความสงูของรถบรรทกุตอ้งเขา้กนัไดก้บัความสงูของทีจ่อด
รถในบรเิวณพืน้ทีย่า่นใจกลางเมอืงหรอืในเขตทีอ่ยูอ่าศยับนเขา ทีซ่ ึง่
บรษัิทตอ้งเขา้ถงึและสง่สนิคา้อยูเ่ป็นประจ�า ระบบกนัสะเทอืนแบบถงุลม
ในรถบรรทกุ Hino ของเรา ชว่ยใหเ้ราขนสง่ชิน้งานทางศลิปะจากสนาม
บนิไปถงึมอืลกูคา้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ความใสใ่จในรายละเอยีดเป็นสิง่ที่
ตอ้งค�านงึถงึเมือ่เราขนสง่ชิน้งานทางศลิปะ” คณุ Liu กลา่ว

เมือ่กลา่วถงึระบบการปฎบิตังิานประจ�าวนัของบรษัิท คณุ Michael Wan, 
ตวัแทนผูจั้ดการทัว่ไป, Crown Renovation กลา่ววา่ “เรามกัจะตอ้งการ
การตอบสนองทีร่วดเร็วจาก Hino เราตอ้งการทีจ่ะใชเ้วลาใหน้อ้ยทีส่ดุ
ในการสัง่และรับรถหลงัจากทีต่ดัสนิใจซือ้รถ Hino” 

ความมปีระสทิธภิาพนัน้เป็นสิง่ส�าคญัเมือ่ด�าเนนิงานกบั Crown 
Worldwide พวกเขาเชือ่วา่การท�างานกบัผลติภณัฑแ์ละผูใ้หบ้รกิารที่
มคีณุภาพนัน้เป็นตวักลางในการใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้แกล่กูคา้ของพวกเขา 
ความใสใ่จตอ่ลกูคา้นัน้เป็นหนึง่ในคา่นยิมขององคก์รอยูเ่สมอ “การ
ประหยดัตน้ทนุทีเ่กดิจากการใชร้ถ Hino นัน้ ท�าใหเ้ราสามารถสง่ตอ่
ผลประโยชนใ์หแ้กล่กูคา้ของเราได ้เราสามารถใหบ้รกิารพวกเขาดว้ย
บรกิารทีด่ขี ึน้แตม่ตีน้ทนุทีต่�า่ลง” คณุ Sherry Liu กลา่วเสรมิ “น่ันคอื
หนึง่ในสาเหตวุา่ท�าไมพวกเราเลอืกใช ้Hino ซึง่เป็นเสมอืนหุน้สว่นของ
เราในระยะยาว”

“เราคิดว่ารถบรรทุก Hino 
เป็นรถบรรทุกที่ดีที่สุด”

เราเลือก Hino เป็นหุ้นส่วน
ระยะยาว

อียิปต์ 
Holding Company for Water & Waste Water

ฮ่องกง
Crown Fine Art

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 1.

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 2.

รถบรรทกุ Hino ปี 1983 คนันีย้ังคงทนทานมาจนถงึทกุวนันี้

Holding Company Water & Waste Water ใหบ้รกิารน�้าและ
การขนสง่ของเสยีในประเทศอยีปิต์

การจัดการงานศลิปะนัน้ตอ้งใชค้วามระมดัระวังอยา่งมากทีส่ดุบรษัิทด�าเนนิงานดว้ยรถอยา่งนอ้ย 400 คนัตลอดเวลา



Customer
กิจกรรมบริการ

ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2013 Borneo Motors Singapore ไดจั้ดงานฝึกอบรมการขบัขีแ่ละการฝึกอบรมเกีย่วกบัเครือ่งยนตข์อง Hino300 Series 
วตัถปุระสงคข์องงานคอื เพือ่ใหล้กูคา้สามารถขบัขีแ่ละบ�ารงุรักษารถไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ทีจ่ะลดความเป็นไปไดข้องความเสยีหายทีไ่มค่าดคดิของ
รถ ผูข้บัขีร่ถหนึง่คนตอ่รถ Hino หนึง่คนัทีไ่ดซ้ือ้ไปไดรั้บเชญิไปพรอ้มกบัชา่งเครือ่งยนต์

สถานทีจั่ดการอบรมอยูท่ี ่ITE College West ซึง่ตัง้อยูใ่น Choa 
Chu Kang ในเขตตะวนัตกของประเทศสงิคโปร ์พืน้ที ่9.54 
เฮกตาร ์เป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนธรุกจิและบรกิาร ของโรงเรยีนสอน
การใหบ้รกิาร, โรงเรยีนวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาบนัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร งานฝึกอบรมเกีย่วกบัเครือ่งยนตนั์น้
ไดจั้ดขึน้ทีแ่ผนกเทคโนโลยยีานยนต ์ซึง่ไดต้กแตง่ดว้ยอปุกรณ์
อ�านวยความสะดวกทีใ่ชใ้นการเรยีนรูใ้นการบ�ารงุรักษารถยนตแ์ละ
รถบรรทกุ ผูอ้บรมในครัง้นีค้อื คณุ Safaruan Bin Hashim อาจารย์
จาก ITE College West ซึง่กอ่นหนา้นีท้า่นไดท้�างานที ่Borneo 
Motors จงึท�าใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์อง Hino อยา่งมาก 
ในการอบรมครัง้นีท้า่นไดอ้ธบิายถงึลกัษณะทัว่ไปของ HINO 
LDTs ในบรรยากาศแบบชัน้เรยีน ซึง่ทา่นกไ็ดแ้สดงชิน้สว่นจรงิใหดู้
ประกอบค�าอธบิาย การอบรมของทา่นครอบคลมุหลายๆ หวัขอ้รวม
ถงึเรือ่งเครือ่งยนต ์ระบบเชือ้เพลงิ การควบคมุการปลอ่ยพลงังาน 
การใชพ้ลงังาน กลไกเครือ่งยนต ์การปลอ่ยของเสยี ระบบท�าความ
เย็น การหลอ่ลืน่ เทอรโ์บชารจ์เจอร ์เอบเีอส เบรค คลทัช ์ความ
แตกตา่งของเกยีร ์ดา้มใบพัด เป็นการอธบิายอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น
เกีย่วกบั HINO LDTs ในวนัเดยีวกนักไ็ดม้กีารจัดโปรแกรมทีผู่เ้ขา้
รว่มสามารถตรวจสอบคณุลกัษณะตา่งๆ เหลา่นีท้ีต่วัรถจรงิๆ งาน
ในครัง้นีเ้ป็นทีช่ ืน่ชมในหมูผู่เ้ขา้รว่มงานวา่พวกเขาสามารถพัฒนา
ความรูเ้กีย่วกบัรถบรรทกุ Hino ทีม่คีณุภาพสงู ถงึแมว้า่การฝึกอบรม

หลกัสตูรการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยัถกูจัดขึน้เพือ่ผูข้บัขีร่ถ จัดขึน้ที ่
Borneo Motors หลงัจากงานการฝึกอบรมเรือ่งเครือ่งยนต ์หลกัสตูร 
ในวนันีถ้กูออกแบบมาเพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเรยีนรูใ้นการ 
เป็น “ผูข้บัขีอ่ยา่งปลอดภยั มคีวามสามารถ และรับผดิชอบตอ่สงัคม” 
คณุ Norman Lim ผูอ้บรมมอือาชพีดา้นการขบัขีแ่หง่ศนูยก์ารขบัขี ่
ComfortDelGro Driving Center ไดรั้บเชญิใหม้าเป็นผูบ้รรยายของ 
งานในวนันี ้เขาเริม่ดว้ยสไลดต์า่งๆ และวดีทีศันเ์พือ่สือ่ถงึความ 
ตอ้งการส�าหรับการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยัและการน�ามาปฏบิตั ิหลงัจากที ่
เขาไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัความผดิพลาดทัว่ไปและอนัตรายของการขบัขี ่ 
การตรวจสภาพรถประจ�าวนั การบ�ารงุรักษาเบือ้งตน้ และการควบคมุรถ  
Hino ผูเ้ขา้รับการอบรมแตล่ะคนมโีอกาสไดรั้บค�าแนะน�าเกีย่วกบัการ 
ขบัขีใ่นขณะทีท่ดลองขบัรถบรรทกุขนาดเล็กของ Hino ซึง่เหมาะสม
กบัระบบการฝึกอบรมการขบัขีแ่บบกองหนา้เฝ้าระวงั (VigilVanguard 
 Driver Training System) ดว้ยระบบเซนเซอรข์องรถนัน้ ระบบการฝึก 
อบรมการขบัขีแ่บบกองหนา้เฝ้าระวงั (VigilVanguard Driver Training 
System) จะรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัระยะทางทีจ่ะไป การเรง่ความเร็ว  
การลดความเร็ว การเลีย้ว การบงัคบัพวงมาลยั แนวในการมองเห็น 
และการขยบัของหวัรถเพือ่วเิคราะหต์วัแปร เชน่ ความสามารถของผู ้
ขบัขีใ่นการบงัคบัรถ การตระหนักถงึสภาพถนนและสภาพการจราจร 
และความสนใจตอ่การจราจรรอบดา้น ผูข้บัขีแ่ตล่ะคนจะไดรั้บขอ้มลู
เฉพาะตนและค�าแนะน�าอยา่งละเอยีดในการทีจ่ะพัฒนาการขบัขีโ่ดย 
ยดึขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ละวดีโีอทีอ่ดัไวใ้นขณะขบัขี ่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมกีารกลา่วถงึการอบรมครัง้นีอ้ยา่งหลากหลายซึง่เป็นดา้นทีด่ ี 
“มนัเป็นประสบการณท์ีแ่ปลกใหมส่�าหรับผมมากทีไ่ดเ้ห็นถงึการขบัขี่
ของตวัเองผา่นระบบการฝึกอบรมการขบัขีแ่บบกองหนา้เฝ้าระวงั 
(VigilVanguard Driver Training System) ผมประหลาดใจมากทีไ่ดรู้ ้
วา่ผมมนีสิยัทีจ่ะตอ้งแตะจมกูทกุครัง้ทีจ่ะเปลีย่นเกยีร!์” และ “ผมไดรั้บ
ความรูใ้หมเ่กีย่วกบัความส�าคญัของการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั ตอนนีผ้ม
รูแ้ลว้วา่ผมควรใหค้วามสนใจกบัสิง่รอบขา้งมากกวา่เดมิในขณะทีผ่ม

การอบรมเกีย่วกบัเครือ่งยนต์

การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั

Automotive Technology ไดจั้ดสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับการเรยีนรูใ้นการให ้
บรกิารรถยนตส์ว่นบคุคลและรถบรรทกุ

การอบรมเริม่ตน้ดว้ยการเปิดสไลดแ์ละวดีทีศันอ์ธบิายเกีย่วกบัการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั

การฝึกอบรมครอบคลมุถงึหวัขอ้ตา่งๆ อยา่งกวา้งขวางโดยเริม่อบรมตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 17.00 น.

ผูเ้ขา้รว่มอบรมซบึซบัขอ้มลูทีไ่ดรั้บการถา่ยทอด 
อยา่งกะตอืรอืรน้

คณุ Norman Lim คอื ผูส้อบขบัขีร่ถมอือาชพี

ผูเ้ขา้รว่มอบรมขบัขีบ่นถนนจรงิและไดรั้บค�าแนะน�าจาก
ครฝึูกของพวกเขา

ทกุคนยิม้แยม้อยา่งมคีวามสขุในตอนจบของ 
โปรแกรมการอบรม

ผูเ้ขา้รว่มอบรมตรวจสอบแตล่ะชิน้สว่นทีเ่ป็นชิน้สว่นจรงิ
ของรถ Hino

ระบบการฝึกอบรมการขบัขีแ่บบกองหนา้เฝ้าระวงั ชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มทบทวนการขบัรถของพวกเขาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

พนักงานของบรษัิททีซ่ือ้รถ Hino ไดรั้บเชญิใหม้ารว่ม
งานโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

ผูอ้บรม, คณุ Safaruan Bin Hashim 

ขบัขีร่ถ ผมมคีวามสขุมากทีผ่มไดเ้ขา้รว่มอบรมหลกัสตูรนี”้ การเรยีนรู ้
ทกัษะการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยัไมไ่ดม้ปีระสทิธภิาพแกผู่ข้บัขีเ่ทา่นัน้ แต่
ยงัรวมถงึทกุๆ คนทีอ่ยูบ่นทอ้งถนน เพราะทกัษะเหลา่นีจ้ะท�าใหช้ว่ยลด
อบุตัเิหตจุากการจราจร หลกัสตูรการฝึกอบรมนีท้ีจั่ดขึน้โดย Borneo 
Motors Singapore ท�าใหเ้กดิความหวงัทีจ่ะสรา้งความตระหนักนีแ้ก ่
ผูข้บัขีท่กุๆ คน

ใน Borneo Motors Singapore นัน้ กจิกรรมการบรกิารลกูคา้ถกูเรยีก
วา่ “การเดนิทางของลกูคา้” และถกูก�าหนดใหเ้ป็นหนึง่ในกจิกรรมที่
ส�าคญัทีส่ดุของบรษัิท เป้าหมายหลกัของกจิกรรมเหลา่นีก้ค็อื เพือ่สรา้ง
ความเขา้ใจใหก้บัลกูคา้ผูใ้ชร้ถ Hino เกีย่วกบัความมัน่ใจใน Hino ผา่น
โปรแกรมตา่งๆ ทีอ่อกแบบมาอยา่งมปีระสทิธภิาพส�าหรับกลุม่ทีแ่ตกตา่ง
กนั เชน่ ผูซ้ ือ้ ผูข้บัขี ่หรอืชา่งยนต ์โดยการน�าเอากจิกรรมพืน้ฐานเหลา่นี้
มาใช ้เราที ่Hino ก�าลงัพยายามอยา่งหนักเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่อยา่ง 
ลกึซึง้ใหแ้กล่กูคา้ของเรา

ไดจั้ดขึน้ในเวลาทีค่อ่นขา้งกระชบัโดยเริม่ตัง้แต ่8.30 น. และตอ่เนือ่ง
ไปจนถงึ 17.00 น. แตด่เูหมอืนวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมจะพงึพอใจมากหลงั
จากทีไ่ดเ้ขา้รับการอบรมเพราะไดก้ลา่วถงึวา่การอบรมในครัง้นีม้คีวาม
หมายกบัพวกเขามาก

Borneo Motors  
Singapore เป็น 
เจ้าภาพจัดงาน 
ฝึกอบรม



วตัถปุระสงคข์องคอลมัน ์“การขบัขีเ่พือ่การประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิ” นีค้อื 
เพือ่ตอ้การสือ่สารกบัลกูคา้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดถ้งึประสทิธภิาพใน
การฝึกขบัขีเ่พือ่การประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่ราใหก้ารสง่เสรมิที ่Hino 
เนือ้หาตอนทีส่ามของคอลมันน์ี ้เราอยากแนะน�าคณุเกีย่วกบัเคล็ดลบัใน
การชะลอความเร็ว เราหวงัวา่คณุจะเขา้ใจถงึศกัยภาพสงูของยานพหนะ 
Hino ทีป่ระหยดัน�้ามนั ตามทีค่ณุเริม่ด�าเนนิการบนเสน้ทางการประหยดั
ดว้ยเทคนคิงา่ยๆ ทีค่ณุสามารถเริม่ใชไ้ดต้ัง้แตว่นันี้

อนัดบัแรก เราอยากอภปิรายถงึความสมัพันธร์ะหวา่งการชะลอความเร็ว
และการใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิ มสีีว่ธิสี�าหรับการเบรกยานพหนะของคณุ วธิี
แรกคอืการใชเ้บรกเทา้ปกต ิวธิตีอ่ไปคอืการใชเ้บรกเครือ่งยนต ์และการใช ้
เบรกไอเสยียซึง่ใชแ้รงตา้นทานตอ่ไอเสยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของเบรก
เครือ่งยนต ์และวธิสีดุทา้ยคอืการใชร้ะบบรทีารด์เดอร ์เป็นการเบรกทีช่ว่ย
คณุลดความถีใ่นการใชเ้บรกเทา้ เชน่ ตอนขบัขีล่งเขาทีม่รีะยะทางยาวไกล  
และอาจจะเป็นวธิทีีไ่ดผ้ลดสี�าหรับการลดความเป็นไปไดข้องการเกดิน�้ามนั
เบรกเดอืด และปัญหาอืน่ ๆ ในบรรดาวธิทีีก่ลา่วมานี ้การเบรกเครือ่งยนต์
เป็นวธิทีีท่�าไดง้า่ยโดยการยกเทา้ของคณุออกจากทีเ่หยยีบคนัเรง่ แทบจะ
ไมใ่ชน้�้ามนัเชือ้เพลงิเลย และเป็นวธิทีีป่ระหยดัพลงังานมากทีส่ดุในการ
ชะลอความเร็ว เพราะในเครือ่งยนตด์เีซลการสบูฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิจะหยดุ
ท�างาน*1 จนกระทัง่ความเร็วรอบเครือ่งยนตจ์ะลดต�า่ลงไปอยูใ่กลค้วามเร็ว
รอบเดนิเบา ในทางตรงกนัขา้ม เบรกเทา้และรทีารเ์ดอรจ์ะมกี�าลงัในการ
เบรกมาก ดงันัน้จงึมแีนวโนม้ทีจ่ะยงัคงถกูใชต้อ่ไปส�าหรับจดุเบรกทีค่ณุ
ตัง้ใจจะหยดุ  ซึง่หมายความวา่ยานพาหนะจะยงัคงวิง่บนหนทางดว้ยน�้ามนั
เชือ้เพลงิ กรณุาดรูปูภาพที ่1

กลา่วอกีนัยหนึง่ ในการประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิระหวา่งลดความเร็ว คณุ
ควรก�าหนดสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการหยดุรถกอ่น จากนัน้ใหใ้ชเ้บรกเครือ่งยนต์
เพือ่ใหร้ถของคณุขบัเคลือ่นดว้ยแรงเฉื่อยไปยงัจดุทีก่�าหนดไว ้ และ
สดุทา้ยใหใ้ชเ้บรกเทา้ชว่ยหยดุรถเทา่ทีจ่�าเป็นในสถานทีแ่ละเวลาตาม
สภาพการจราจรใหส้อดคลอ้งกลบัเงือ่นไขของความปลอดภยั การฝึกใช ้
เบรกเครือ่งยนตใ์หเ้ป็นนสิยัเมือ่ตอ้งการชะลอความเร็ว อาจชว่ยใหค้ณุ
ประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิไดห้ลายมลิลลิติรในแตล่ะครัง้ทีค่ณุหยดุรถ การลด
ปรมิาณการใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิเพยีงไมก่ีม่ลิลลิติรทกุครัง้ทีค่ณุหยดุรถ คณุ
ก�าลงัขบัขีอ่ยูใ่นสภาพทีไ่มม่นี�้ามนัเชือ้เพลงิถกูสบูฉีดเขา้ไปในเครือ่งยนต ์

ทำงาน

ทำงาน

ทำงาน

ทำงาน

20-25% ส�าหรับการเดนิทางของคณุ ซึง่ในทางทฤษฎหีมายความวา่ 
คณุจะสามารถลดการใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิไดถ้งึประมาณ 20%*2

ตอ่ไปนี ้เราอยากขอแนะน�าเคล็ดลบัอืน่ๆ ใหค้ณุเพือ่การใชเ้บรก
เครือ่งยนตท์ีช่ว่ยลดการใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิ ระหวา่งการหยดุแบบเบรก
เครือ่งยนต ์การสบูฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิจะหยดุท�างาน*1 ทนัทเีมือ่คณุยก
เทา้ของคณุออกจากคนัเรง่ แตจ่ะกลบัมาท�างานอกีครัง้เมือ่ความเร็วรอบ
เครือ่งยนตล์ดต�า่ลงมาใกลก้บัความเร็วรอบเดนิเบา (การสบูฉีดน�้ามนั
เชือ้เพลงิกจ็ะกลบัสูส่ภาพเดมิคอืหยดุท�างานอกีครัง้เมือ่คลทัชถ์กูปลด
หรอืเกยีรถ์กูเปลีย่นใหอ้ยูต่�าแหน่งเกยีรท์ีเ่หมาะสม) คณุอาจสามารถใช ้
ประโยชนจ์ากคณุสมบตักิารหยดุท�างานของการสบูฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงินี้
ในเครือ่งยนตด์เีซลทีม่รีะบบสบูฉีดโดยตรงไดโ้ดยไมต่อ้งเหยยีบคลทัช์
หรอืเปลีย่นเกยีรใ์หอ้ยูต่�าแหน่งเกยีรท์ีเ่หมาะสมจนกวา่ความเร็วรอบ
เครือ่งยนตล์ดต�า่ลงมาจนเกอืบเทา่ความเร็วรอบเดนิเบาในสถานทีแ่ละ
เวลาตามสภาพการจราจรใหส้อดคลอ้งกลบัเงือ่นไขของความปลอดภยั  
นีค่อือกีหนึง่เทคนคิทีง่า่ยมากส�าหรับการประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิ ดงันัน้
กรณุาเก็บไวเ้ป็นความรู ้

นอกจากนี ้จากการศกึษาภายในองคก์ร เรายงัไดค้น้พบวา่การปลอ่ย
ไอเสยีหรอืการเปิดสวติซเ์บรกรทีารด์เดอรจ์ะชว่ยสนับสนุนการวิง่แบบ
โยโย ่(yo-yo running) ซึง่ในทางกลบักนัอาจเป็นสาเหตขุองการใช ้
น�้ามนัเชือ้เพลงิมากเกนิไป ดงันัน้ควรระลกึไวเ้สมอวา่ คณุอาจจะประหยดั
น�้ามนัเชือ้เพลงิไดม้ากยิง่ขึน้โดยการใชร้ะบบชว่ยเบรกเหลา่นีอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดว้ยการใชร้ะบบเบรกเหลา่นีเ้ฉพาะเชน่ ตอนขบัลงเขาทีม่ี
ระยะทางยาวไกล เราเชือ่วา่คณุอาจเขา้ถงึความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของการ
ลดปรมิาณการน�้ามนัเชือ้เพลงิไดด้ว้ยการฝึกปฏบิตัขิัน้ตอนงา่ยๆ เหลา่
นีร้ะหวา่งการชะลอความเร็วในสถานทีแ่ละเวลาตามสภาพการจราจร
ใหส้อดคลอ้งกลบัเงือ่นไขของความปลอดภยั  รปูภาพที ่2 และ 3 สรปุ
ประเด็นทีก่ลา่วถงึในคอลมันน์ี ้ขัน้ตอนเหลา่นีอ้าจน�าไปสูก่ารลดรอยเทา้
ทางนเิวศนข์องคณุและชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิของคณุได ้

งานสมันาจัดขึน้ในประเทศทีม่จีติส�านกึถงึสิง่แวดลอ้มสงู (ภาพซา้ย) งานสมันาทีจั่ดขึน้ทีป่ระเทศเวยีดนาม และ (ภาพขวา) งานสมันาทีจั่ดขึน้ทีป่ระเทศคอสตารกิา้

เบรกเครือ่งยนต์

ความเร็วรถ (กม./ชม.))

ระยะทางวิง่

ต�า่ลง

ไมม่นี�้ามนัเชือ้เพลงิ
ถกูสบูฉีด*1

เคล็ดลบัคอืวธิทีีเ่ร็วทีส่ดุทีค่ณุสามารถ
ใชเ้บรกเครือ่งยนต ์ไดท้นัททีีค่ณุ
ก�าหนดจดุหยดุรถ

*1 การฉดีน�้ามนัเชือ้เพลงิอาจท�าไดภ้ายใตเ้งือ่นไขบางอยา่งเพือ่ความปลอดภยั
*2 ตามเนือ้หาการศกึษา Hino Motors ตวัเลขทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัไดข้ึน้อยู่

กบัสภาพการขบัขีส่ภาพถนนหรอืสภาพการบรรทกุ

เราให้การสนับสนุนการขับขี่เพื่อการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง บทที ่3 : เคล็ดลับการชะลอความเร็ว

การชะลอความเร็วรูปที ่1

การขับขี่แบบ Fuel-Effi cient 

• ระบบจะเพิม่ก�าลงัเบรกดว้ยการปิดวาลว์ทีร่ะบบไอเสยี
• จะชว่ยลดแรงกดสว่นเกนิบนเบรกเทา้ และลดความเร็วคงทีใ่นทีล่าดชนัลงเขาและการขบัขี่

ดว้ยความเร็วสงู แตบ่างครัง้อาจจะลดความเร็วมากเกนิไป

• เบรกท�างานด ีต�าแหน่งเบรกตอ้งมากอ่น 
น�้ามนัเชือ้เพลงิจะถกูใชเ้พราะยานพาหนะยงัคงท�างานดว้ยเครือ่งยนต์

• การใชเ้บรกเครือ่งยนตเ์หมาะส�าหรับการชะลอความเร็วขณะขบัขีท่ีค่�านงึถงึระบบนเิวศ
• เบรกรทีารด์เดอรม์กี�าลงัเบรกทีแ่ข็งแรง และอาจท�าใหผู้ข้บัขีม่กัจะลมืปิดสวติซห์ลงัการใชง้าน 

ซึง่จะสญูเสยีความเร็วรถเกนิความจ�าเป็น และกอ่ใหเ้กดิการขบัขีค่วบคมุความเร็วไดไ้มส่ม�า่เสมอ 
(โยโย ่“yo-yo”) ซึง่น�าไปสูก่ารสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิมากขึน้

สวติซเ์บรกไอเสยี สวติซห์ลกั ไฟแสดงผล

เปิด

การลมืปลอ่ยเบรกไอเสยีจะท�าใหเ้กดิการขบัขีแ่บบโยโย ่(yo-yo 
driving) และกลายเป็นแหลง่ทีม่าของการใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิสงู

< วธิตีรวจสอบใหแ้น่ใจ >

1. เปิดเบรคไอเสยีโดยไมต่อ้งเหยยีบคนัเรง่และเหยยีบคลทัช์
2. กดสวติซห์ลกัเบรกไอเสยีและตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไฟแสดผลเปิดอยูห่รอืไม/่ถา้เปิดอยูไ่ฟจะสวา่ง และเสยีง

เครือ่งยนตเ์ปลีย่นหรอืไม่
3. ขัน้ตอนการเหยยีบคนัเรง่หรอืเหยยีบคลทัชเ์พือ่ตรวจสอบวา่เสยีงเครือ่งยนตไ์ดเ้ปลีย่นกลบัมาเป็นปกติ
4. ปิดสวติซเ์บรกไอเสยีและสวติซห์ลกั

ในการชะลอความเร็วสามารถท�าได้หลายวิธี

• เบรกเท้า
• เบรกไอเสีย
• เบรกรีทาร์ดเดอร์

ปิด

เปิด

เครือ่งยนตจ์ะท�างานดว้ยพลงัการหมนุรอบของ
ยางลอ้ เครือ่งยนตจ์ะไมใ่ชน้�้ามนัเชือ้เพลงิใน
ขณะทีเ่บรกเครือ่งยนตถ์กูใชง้าน

น�้ามนัเชือ้เพลงิจะถกูใชต้ัง้แตย่าพาหนะท�างานดว้ยเครือ่งยนต์

เบรกเทา้

เบรกรทีารด์เดอร์

เบรกไอเสยี

รูปที ่2 การใชเ้บรกไอเสยี

รูปที ่3 การชะลอความเร็ว

หมายเหต:ุ เคล็ดลบัการขบัขีเ่พือ่การประหยดัน�้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่ขยีนในบทความนีไ้มส่ามารถน�าไปใชไ้ดเ้สมอไป ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บั
สภาวะการขบัขี ่การบรรทกุ สภาพถนน และอืน่ๆ กรณุารับทราบไวว้า่ควรใหค้วามส�าคญักบัการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยักอ่นการขบัขีเ่พือ่การ
ประหยดัน�้ามนัทีถ่กูเขยีนไวใ้นบทความนี้
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Hino จะยืนเคียงข้างกับลูกค้า
ไปทุกหนแห่งทั่วโลก
รถบรรทกุ Hino ถกูน�ามาใชง้านในประเทศอยีปิตเ์ป็นเวลา 30 ปี
จดุมุง่หมายของเราคอื เพือ่เป็นตราสนิคา้ทีส่ามารถเอาชนะใจและ
ไดรั้บความไวว้างใจจากลกูคา้เราในปัจจบุนัและอนาคตตลอดไป
ในสว่นแรก เราพดูคยุกบัคณุ Yasuhiko Ichihashi ผูไ้ดรั้บการแตง่ตัง้ให ้
ด�ารงต�าแหน่งประธานคนใหมข่อง Hino Motors ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 
2013 เกีย่วกบัวสิยัทศันข์องเขาส�าหรับ Hino ทีก่�าลงักา้วไปสูอ่นาคต 

คณุ Marwan ก�าลงัน�าเสนอสไลด์

ลกูคา้ 90 คนเขา้รว่มพธิกีาร

มอบประกาศเกยีรตคิณุเป็นรางวลัแทนการ
ขอบคณุใหแ้กล่กูคา้

คนัโยกเปลีย่นเกยีรแ์บบเกยีรธ์รรมดา/เกยีรอ์ตัโนมตัิ
ในรถรุน่ HINO300 Series

ตราสนิคา้ระดบัโลกส�าหรับลกูคา้ทกุทา่น

งานเปดตัวที่โดดเด่นแสดงถึงการเริ่มต้นอีกขั้น
สําหรับ Hino ในประเทศซาอุดิอาระเบีย
บรษัิท Jamjoom Vehicles & Equipment (JVE) ไดเ้ปิดตวัเจเนอเรชัน่ใหมข่องรถบรรทกุขนาดเล็ก 
HINO300 Series อยา่งใหญโ่ตทีโ่รงแรมอลั ฮายทัในเมอืงจซีาน ประเทศซาอดุอิาระเบยี ในเดอืนกมุภาพันธ ์
ค.ศ. 2013

ทา่มกลางความครกึครืน้ของเหลา่แขกและลกูคา้ผูม้เีกยีรต ิคณุ Jun Kimura, หวัหนา้ทมี และคณุ Yo Saito, 
ผูจั้ดการโครงการของบรษัิท Toyota Tsusho Corporation, และคณุ Masami Maeda, ทีป่รกึษาดา้นการ
บรกิารของบรษัิท Hino Motors Ltd. ประเทศญีปุ่่ น ไดเ้ขา้รว่มงานนีด้ว้ย รวมทัง้คณุ Marwan Ahmed, 
ประธานบรษัิท และคณุ Mansoor Ali Khwaja, ผูบ้รหิารระดบัสงู (การขายและการตลาด) ของบรษัิท JVE ได ้
แนะน�าผลติภณัฑต์วัใหมร่วมทัง้ขอ้ไดเ้ปรยีบตา่งๆของ Hino

บรษัิท JVE ไดจั้ดงานทีค่ลา้ยๆ กบังานเปิดตวัผลติภณัฑร์ถบรรทกุขนาดเล็กเมือ่เร็วๆ นีท้ีเ่มอืงเจดดาห,์ รยิาด
และอบัฮา เพือ่โปรโมทตราสนิคา้ Hino ใหเ้ป็นทีรู่จั้กทัว่ประเทศ

คณุ Marwan Ahmed Jamjoom กลา่ววา่ “ผลติภณัฑข์อง Hino เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ข็มแข็งทีส่ดุมากกวา่ที่
ผา่นมา” “และเรามัน่ใจวา่ HINO300 Series จะขึน้มาอยูอ่นัดบัตน้ๆ” นอกจากนีเ้ขายงัไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ 
เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีไ่ดม้กีารเปิดตวัผลติภณัฑเ์จเนอเรชัน่ใหมเ่นือ่งจากความตอ้งการของตลาดในประเทศ
ซาอดุอิาระเบยีนัน้เตบิโตขึน้ทกุปี “HINO300 Series นัน้มอียูห่ลายรุน่ ลกูคา้สามารถเลอืกไดว้า่จะเอาแบบที่
น่ังตอนเดยีวหรอืแบบมทีีน่ั่งดา้นหลงัคนขบั เกยีรก์ระปกุหรอืเกยีรอ์ตัโนมตั ิและเหนอืสิง่อืน่ใด เราไดน้�าเสนอ
ความหลากหลายทางดา้นความยาวของชว่งลา่งเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะคน”

“รถบรรทกุ Hino เป็นเพือ่นทางธรุกจิอยา่งแทจ้รงิและน่ันเองทีจ่ะน�าพาเราไปสูอ่นาคต” น่ันคอืสิง่ทีค่ณุ 
Mansoor Ali Khwaja ไดส้รปุคณุลกัษณะของรถบรรทกุรุน่ใหม ่HINO300 Series

แมต้อ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัทีร่นุแรงกบัตราสนิคา้อืน่ของญีปุ่่ น เราเชือ่วา่ Hino นัน้ก�าลงัสรา้งการด�ารงอยู่
อยา่งแข็งแกรง่ในตลาดนีใ้นสว่นของรถบรรทกุขนาดเล็ก และก�าลงัจะถงึเวลาทีไ่ดรั้บสว่นแบง่ทางการตลาด

ยานพาหนะถกูจัดแสดงในงานเปิดตวั


