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บร�การใหมที่ใช ICT*:
เปดตัว HINO CONNECT

การฝกอบรมการขับข�่อยางปลอดภัยและ
ประหยัดน้ำมันสำหรับผูขับข�่

สงขอมลู ของรถดวยระบบสอื่ สาร

รถ

ลูกคา

ทีมงานฮีโน

ใชขอมูลของรถใน
การใหบร�การ

เซอรเวอร

เก็บขอมูลของรถ

บรรยากาศการฝกอบรม
การขับข�่อยางปลอดภัย
และประหยัดน้ำมันที่มาเลเซีย

HINO CONNECT
ใหข อ เสนอแนะและบรก� ารแกลกู คา

ฮีโนเร��มใหบร�การ HINO CONNECT แกลูกคาเมื่อเดือนเมษายน 2017
โดยใช ICT บร�การนี้ชวยเพ��มระยะเวลาใชงานรถฮีโนใหมากที่สุดดวยการสังเกต
สภาพรถผานอุปกรณสื่อสารที่ติดตั้งในรถ จ�งสามารถใชขอมูลตำแหนงและระบบ
แจงเตือนของรถ รับมือปญหาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได

ฮีโนจัดการฝกอบรมและทดสอบการขับข�่สำหรับลูกคาเพ�่อชวยลดอุบัติเหตุจราจร
และลดคาใชจายดานน้ำมัน
ในการฝกอบรมการขับข�่นั้น ผูฝกสอนมากประสบการณจะนั่งไปในรถดวย และจะ
คอยใหคำแนะนำจ�ดที่ควรปรับปรุงแกผูขับข�่แตละคน

ยิ�งไปกวานั้น ยังจัดทำรายงานที่สอดคลองกับลักษณะการขับข�่ของ
ผูขับข�่แตละคนซึ่งสามารถนำไปใชเพ�่อการขับข�่ที่ปลอดภัยและ
ประหยัดน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันลักษณะพ�เศษที่เปนเอกลักษณของ
รถบรรทุกโดยใชรถจร�ง ลูกคาที่เขารวมการอบรมถึงกับ
ออกปากวา “รูสึกทึ่งที่ชวยประหยัดน้ำมันไดมาก
ขนาดนี้” “อุบัติเหตุลดลงจร�ง ๆ” ฯลฯ
Hino Total Support ในทางปฏิบัติ

เพ��มระยะเวลาใชงาน
ใหมากที่สุด

*ICT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Hino Total Support:
สนับสนุนลูกคาทั่วโลก

+

ลดคาใชจายตลอด
อายุใชงานใหนอยที่สุด

มีชางเทคนิค
มากฝมือ
กระจาย
อยูทั่วโลก

ฮีโนกำลังสงเสร�มกิจกรรม Hino Total Support ทัว่ โลก โดยมีเปาหมายเพ�อ่ เปนหุน สวนทางธุรกิจทีแ่ ทจร�งของ
ลูกคา บทความนีข้ อแนะนำกิจกรรมทีว่ า นี้

เกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจ เปาประสงค และคุณคาการดูแล

Hino Total Support ตั้งอยูบนหลักการของ One To One Support ซึ่งจะปรับใหเหมาะกับความคาดหวังและความตองการ
ของลูกคาแตละราย มีเปาหมายเพ�่อสนับสนุนธุรกิจของลูกคาเร��มตั้งแตลูกคาซื้อรถบรรทุกหร�อรถโดยสารของฮีโนจวบจน
กระทั่งลูกคาไมไดเปนเจาของรถคันนั้นอีกตอไป

2 คุณคาการดูแลเพ�่อลูกคา “เพ��มระยะเวลาใชงานใหมากที่สุด” และ
“ลดคาใชจายตลอดอายุใชงานใหนอยสุด”
เพ�่อดูแลรักษารถบรรทุกและรถโดยสารของลูกคาใหอยูในสภาพดีที่สุด Hino Total Support นำเสนอ 2 คุณคาการดูแล ไดแก “เพ��มระยะเวลาใชงาน
ใหมากที่สุด” และ “ลดคาใชจายตลอดอายุใชงานใหนอยที่สุด” เพ��มระยะเวลาใชงานใหมากที่สุด หมายถึง การลดชวงเวลาที่รถไมว�งเนื่องจากขัดของหร�อ
ตองไดรับการซอมแซม เพ�่อใหแนใจวารถอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอเมื่อลูกคาตองการ ลดคาใชจายตลอดอายุใชงานใหนอยที่สุด หมายถึง การให
บร�การคุณภาพสูงอันเปนเอกลักษณของฮีโนในราคาสมเหตุสมผลเพ�่อลดคาใชจายดานการดูแลรักษา เพ��มมูลคาการขายตอ และชวยใหลูกคาสามารถ
ใชรถของฮีโนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2

จัดเตร�ยม
อะไหลแท
ของฮีโนที่มี
คุณภาพสูง
และวางใจได

เปร�ยบเทียบประสิทธิภาพไสกรองน้ำมันเคร�่อง

การแขงขันดานเทคนิคและการประกวด
ดานทักษะฝมือของฮีโนจัดข�้นใน 20 ประเทศ
และดินแดนทั่วโลก

ใชไสกรองน้ำมันเคร�่อง
ของแทของฮีโน

ใชไสกรองน้ำมันเคร�่อง
ที่ไมใชของแท

“ระบบคุณสมบัติ HS” คือระบบรับรองระดับทักษะฝมือ
ดานการซอมบำรุงที่ไดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งเปนเอกลักษณของฮีโน

นอกจากไมรับประกันผลลัพธที่ไดแลว ยังไมสามารถใชไดกับทุกสภาพเง�่อนไขดวย

ฮีโนกรุปมีชางเทคนิคอยูทั่วโลกกวา 14,000 คนเพ�่อมุงเพ��มระยะเวลาใชงานรถฮีโน
ใหมากที่สุด

ฮีโนจัดเตร�ยมอะไหลที่ไดมาตรฐานคุณภาพสูงในราคาสมเหตุสมผล สนับสนุน
การขับข�่ที่ปลอดภัยและวางใจได

ฮีโนยังไดจัดทำโครงการตาง ๆ ทั่วโลก อาทิ ระบบคุณสมบัติ HS รวมถึงจัดการ
แขงขันดานเทคนิคและการประกวดดานทักษะฝมือ เพ�่อพัฒนาปรับปรุงทักษะฝมือ
ชางเทคนิคใหสามารถใหบร�การที่มีคุณภาพสูงแกลูกคาได

การใชอะไหลแทของฮีโนชวยปองกันปญหาเคร�่องยนตขัดของ ลดชวงเวลาที่รถไม
สามารถใชงาน ลดคาใชจายตลอดอายุการใชงาน และยืดอายุของรถได
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Hino Owners’ Voice
จ� น

SOUTH TRADE

สารจากรองประธาน GHMC

ตั้งเปาเปนหุนสวนทางธุรกิจที่วางใจได

ตั้งแตป 2013 GHMC ไดนำปรัชญาการสนับสนุนลูกคาแบบบูรณาการ (Total Support) มาใชเพ�่อใหบร�การ
ตลอดอายุการใชงานของรถบรรทุก โดยกอนจำหนาย ทางบร�ษัทจะพยายามทำความเขาใจความตองการของ
ลูกคา ผสมผสานทรัพยากรทั้งในและนอกบร�ษัทเพ�่อใหการสนับสนุนลูกคาแบบบูรณาการทั้งกอนและหลังการ
ขาย ตั้งเปาใหไดรับความไววางใจจากลูกคา ทางบร�ษัทจะสะทอนความตองการของลูกคาไปยังฝายพัฒนาให
ออกแบบส�นคาตามที่ลูกคาตองการจร�ง ๆ ตั้งแตกอนจำหนาย นำเสนอส�นคาที่เหมาะสมที่สุดในเวลาจำหนาย
และหลังจำหนาย ยังพยายามทำใหลูกคาพ�งพอใจดวยการสนับสนุนการลดคาใชจายจากการใชงานรถใหนอย
ที่สุดและเพ��มระยะเวลาการใชงานรถใหไดมากที่สุดผาน HQS (บร�การคุณภาพของฮีโนหร�อ Hino Quality
Service) การใหความรูดานการขับข�่ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน รวมถึงบร�การตาง ๆ บนพ�้นฐานของการใช
งานจร�ง ที่ประเทศจ�น สภาวะแวดลอมตาง ๆ เปล�่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน มีการทบทวนแกไขกฎขอบังคับ
ดานกฎหมาย ขณะที่การแขงขันในอุตสาหกรรมโลจ�สติกสก็ทว�ความรุนแรงข�้นเชนกัน ภายใตสถานการณเชนนี้
ทางบร�ษัทกำลังทำงานเพ�่อควบคุมคาใชจายเบื้องตน นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนดานการเง�น ธุรกิจรถ
มือสอง และอื่น ๆ เพ�่อใหลูกคาสามารถซื้อรถไดอยางสบายใจไรกังวล และดวยแนวคิดที่วาความสำเร็จของ
GHMC สามารถบรรลุไดผานความสำเร็จทางธุรกิจของลูกคา เราจ�งตองการเสร�มสรางความสัมพันธในฐานะ
หุนสวนที่แทจร�งของลูกคาดวยการทำงานเปนหนึ่งเดียวกับรานตัวแทนจำหนาย

รูสึกอุนใจกับฮีโนที่รักษา “Just in Time”
นับตั้งแตกอตั้งบร�ษัทเมื่อป 1998 SOUTH TRADE ไดพัฒนาขยายธุรกิจไปดานตาง ๆ มากมาย ทั้งการขนสง
อสังหาร�มทรัพย การกอสรางโรงงาน การบร�หารจัดการโกดัง การลงทุน ฯลฯ และในบรรดาธุรกิจที่ทำ บร�การ
โลจ�สติกสถือเปนธุรกิจหลัก เราจัดสงโลหะแผนและเหล็กมวนเปนหลักในฐานะหุนสวนของ JFE ผูผล�ตเหล็กกลาของ
ญี่ปุน โดยจัดสงปละประมาณ 1 ลานตัน
เหตุผลเร��มแรกของการเล�อกใชแบรนดฮีโนซึ่งมีความนาเชื่ออยางมากคือ เรามีลูกคาที่เปนบร�ษัทญี่ปุนหลายแหง เวลานี้
เรามีรถฮีโน 50 คันรวมรถของซับคอนแทรคดวย และถาไมรวมรถเพ�่อการใชงานพ�เศษ รถทั้งหมดที่เราใชอยูตอนนี้
เปนรถฮีโน
ส��งที่ลูกคาตองการจากเราคือ การดำเนินการอยางทันทวงทีหร�อ Just in Time” การยึดมั่นในกำหนดเวลาอยาง
เครงครัดถือเปนคุณคาที่ยิ�งใหญ รถฮีโนแทบไมมีป�ญหาบนทองถนนระหวางการขนสง จ�งไดรับความเชื่อถือไววางใจ
อยางมาก

Mr. Zhong Zhaoguang
ประธาน

เร�่องนี้เกิดข�้นไดจากความแข็งแกรงที่ไมเส�ยหร�อขัดของ แตยังมีอีกหนึ่งป�จจัยที่สำคัญเชนกัน นั่นคือ การที่รานตัวแทน
จำหนายหมั่นบำรุงรักษาและใหการสนับสนุนอยางเหมาะสมทันทวงที “Just in Time” เรารูส�กขอบคุณที่ชวยร�บเรง
แกไขเหตุขัดของที่แมจะเกิดข�้นเพ�ยงหนึ่งในลานก็ตาม

GAC HINO MOTORS CO., LTD. (GHMC)
Zhang Zhiyong

รองประธานและผูจัดการใหญฝายการตลาด

จร�ง ๆ แลว ผมมีความฝนอยากไดรถบานของฮีโน แลวเดินทางทองเที่ยวไปตามที่ตาง ๆ ทั่วประเทศจ�น ถึงแมตอนนี้
จะยังไมขาย แตผมอยากอวดขอดีของรถฮีโนใหใคร ๆ ไดเห็นดวยตัวผมเอง

GUANGDONG NANCHU TRANSPORT MANAGEMENT CO., LTD.

HELI CONCRETE CO., LTD.

ศักยภาพของสินคาและพลังการสนับสนุนที่เชื่อถือไดของฮีโนเพ�่อการจัดสงที่มั่นใจได

ฮีโนสนับสนุนการเติบโตของบร�ษัท จาก 30 เปน 80 คัน

Mr. Zhang Huanxin

รองประธาน

Mr. Huang Hongzhong

ผูจัดการฝายอุปกรณ

NANCHU คือบร�ษัทผูจัดสงโลหะหายาก เชน อะลูมิเนียมแทงและแผนทองแดง อันดับหนึ่งทางใตของจ�น มีปร�มาณการ
จัดสงปละกวา 1 ลานตัน ศักยภาพดานการขนสงที่มั่นใจไดจำเปนตอการจัดสงอยางรวดเร็วสำหรับส�นคาซึ่งแตละครั้ง
มีมูลคาหลายลานหยวน นี่เปนเหตุผลที่ทำใหเราเล�อกรถฮีโนซึ่งมีคุณภาพสูงและชวยใหรูส�กอุนใจไรกังวล ที่ประเทศจ�น
หลายบร�ษัทนำรถบรรทุกที่ผล�ตในประเทศซึ่งมีราคาถูกมาใชงาน แตหากพ�จารณาผลลัพธการลงทุนจากมุมมอง
ระยะกลางและระยะยาว จะเห็นขอดีของรถฮีโนที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมข�้นชื่อวา “แทบไมมีป�ญหาระหวางการขนสง อัตรา
เส�ยหร�อขัดของต่ำ” โดยเฉพาะในธุรกิจการขนสงระยะทางไกล ฮีโนเหนือชั้นกวามาก

บร�ษัทเราดำเนินธุรกิจมาตั้งแตป 2013 การดำเนินงานขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงประมาณ 6 ปที่ผานมา ตอนแรก
เราไดรับการแนะนำวามีรถดี แมใคร ๆ จะพากันตกใจตอนที่เราสั่งซื้อรถฮีโน 30 คันในคราวเดียว แตสมรรถนะของรถ
ยอดเยี่ยมทำงานไดทั้งวันทั้งคืน ไมเส�ยไมขัดของเลย (หัวเราะ) เวลานี้เรามีรถฮีโน 80 คัน กลายเปนบร�ษัทที่มีรถฮีโนมาก
ที่สุดในภูมิภาคนี้ไปแลว คนขับรถตางก็ชื่นชมรถฮีโน เราไดยินเร�่องความแข็งแกรงของโครงรถและเคร�่องยนตอยูเสมอ
นอกจากนี้ยังมีขอมูลในพ�้นที่ชี้วา อัตราการเกิดอุบัติเหตุในเขตฮุยตงที่บร�ษัทเราตั้งอยู ต่ำที่สุดในมณฑลกวางตุง
ขอมูลนี้อาจเปนเคร�่องพ�สูจนวารถฮีโนเหนือกวาดานความปลอดภัย

รถ 105 คันที่เรามีในภูมิภาคทางใตของจ�น 86 คันเปนรถฮีโน การดำเนินงานของรานตัวแทนจำหนายก็เปนไปดวยดี
การจัดสงเปนไปอยางรวดเร็ว มีบร�การหลังการขายรวดเร็วและวางใจได บร�ษัทเราเปดทำการตลอด 24 ชั่วโมง จ�ง
สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินไดตลอดเวลา

ที่ประเทศจ�น มีการเพ��มความเขมงวดอยางมากเร�่องการบรรทุกน้ำหนักเกินจากจ�ตสำนึกดานความปลอดภัยที่เพ��ม
สูงข�้น ทำใหจากที่เคยขนสงเพ�ยงวันละเที่ยวเดียว ตองเพ��มเปนวันละ 2 หร�อ 3 เที่ยว ครั้งนี้ เรารูวาตองใชเวลากวาจะได
รถฮีโนมาใชงาน เราจ�งซื้อรถ 4 เพลาที่สามารถรับน้ำหนักไดมากของบร�ษัทอื่น 10 คัน แลวในที่สุด เราก็ไดรถฮีโนเมื่อไม
นานนี้ จ�งมีแผนจะขายรถยี่หออื่นที่เส�ยงาย (หัวเราะ) Huizhou Jili บร�ษัทประกอบตัวถังรถ ใชอะไหลแทและชวยบำรุง
รักษารถใหเราอยางดี เราจ�งสามารถทำงานไดโดยแทบไมมีป�ญหารถเส�ยหร�อขัดของเลย

นอกจากนี้ เรายังใหความสำคัญอยางมากเร�่องความปลอดภัยของคนขับ ดังนั้น เราจ�งรูส�กขอบคุณฮีโนมากที่ชวยสง
ผูฝกสอนมาใหความรูคนขับของเราในเร�่องการขับข�่ที่ปลอดภัย

Mr. Qiu Jinwen
ประธาน

เนื่องจากมีแนวคิดเร�่องเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area ที่จะผนวกรวมเศรษฐกิจของกวางตุง ฮองกง และมาเกา
เปนหนึ่งเดียวกันในอนาคต เราจ�งตองการเพ��มการดำเนินงานใหมากข�้น ๆ และอวดความสุดยอดและเสนหของฮีโนให
ใคร ๆ ไดเห็น

จากนี้ไปก็เชนกัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจของเราจะตองเผชิญการเปล�่ยนแปลงครั้งใหญ เราหวังวา GHMC และ
รานตัวแทนจำหนายจะปรับปรุงดานการบำรุงรักษาและการสนับสนุนลูกคาใหดียิ�งข�้นกวาที่แลวมา
Huizhou Jili
Mr. Zheng Qiang
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Hino’s Meister
คุณ Toni Andi Tikna

ผูจัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia

ผูเชี่ยวชาญการซอมแซมแกไขปญหา
ที่เปยมไปดวยความสุข�มเยือกเย็น

คุณ Toni Andi Tikna ผูจัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia
(DGMI) ในกรุงจาการตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เปนผูเชี่ยวชาญการซอมแซม
แกไขปญหา คุณ Toni เกิดเมื่อป 1979 ที่กรุงจาการตา หลังจบการศึกษาจาก
โรงเร�ยนอาชีวะ สาขาเทคโนโลยีชางยนตเมื่อป 1997 เขาไดทำงานเปนชางซอมรถ
จนถึงป 2001 จากนั้นตั้งแตป 2001 ถึงป 2009 เขาไดเขาทำงานที่ PT. Sinar Jaya
และไดเร�ยนรูจากผูจัดการโรงงานซอมบำรุงทั้งเร�่องเทคนิคและโนวฮาว ควบคูไปกับ
ความสำคัญของ “การไมถอดใจลมเลิกทันที” “ออนนอมถอมตน” “ใฝหาความรู
อยูเสมอ” หลังจากนั้น เขาไดยายไปทำงานที่ DGMI เมื่อป 2009

3 เร�่องสนุกของการซอมแซมแกไขปญหา
คุณ Toni เลาถึงเหตุผลที่ทำใหอยากเปนชางซอมรถวาเปนเพราะตั้งแตจำความได
เขาชอบรถ และชอบคลุกคลีอยูกับเคร�่องยนต ตั้งแตเด็ก ๆ เขาชอบนำสิ�งของตาง ๆ
มาแยกชิ�นสวนแลวนำกลับมาประกอบเขาดวยกันใหม ดังนั้น อาชีพชางเทคนิค
จ�งเหมาะกับเขา
คุณ Toni กลาววาเร�่องสนุกของการซอมแซมแกไขปญหา หลัก ๆ มีอยู 3 เร�่อง
หนึ่งคือไดแกปญหายาก ๆ ทีละเร�่องทีละเร�่อง เขาเชื่อวาการสังเกต ว�เคราะห และ
เขาใจสิ�งตาง ๆ อยางละเอียดลึกซึ้งจะนำไปสูการคนพบคำตอบที่ถูกตองอยาง
แนนอน สองคือไดเร�ยนรูเทคโนโลยีและความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพราะชิ�นสวนและ
สวนประกอบของรถที่ตองรับมือนั้น เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา สามคือ
ไดสรางความพ�งพอใจใหกับลูกคาโดยตรงผานงานที่สำเร็จลุลวง

คุณ Toni เชื่อวาการติดตามผลหลังการซอมบำรุงเปนเร�่องสำคัญเพ�่อสรางความ
พ�งพอใจใหกับลูกคา นอกจากนี้ การอธิบายอยางละเอียดก็เปนเร�่องจำเปน เพราะ
ลูกคาจะรูสึกกังวล หากไมทราบสาเหตุที่ทำใหรถเสียหร�อสาเหตุที่ทำใหสวนหนึ่ง
สวนใดของรถขัดของใชงานไมได ดังนั้น นอกจากจะตองทำใหรถขับข�่งายไรกังวล
หลังการซอมบำรุงแลว เขายังใหความสำคัญอยางมากเร�่องการทำใหลูกคาเขาใจ
และรูสึกสบายใจ
นอกจากนี้ คุณ Toni ยังใสใจเสมอเร�่องการดูแลรักษาสถานที่ทำงานใหสะอาด หาก
โรงงานสกปรก อุปกรณเคร�่องมือไมไดรับการดูแลใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ชาง
ก็ไมสามารถเร��มงานทันทีได ยิ�งไปกวานั้น สิ�งสกปรกหร�อฝุนผงที่เปอนตามชิ�นสวน
อะไหลอาจทำใหเกิดปญหาข�้นกับรถ ทำใหรถเสียหร�อไมทำงานได แตเหนือสิ�งอื่นใด
เขาเชื่อวาถาโรงงานสกปรกหร�อไมเปนระเบียบ คนที่ทำงานก็จะขาดแรงกระตุน และ
ลูกคาก็จะรูสึกไมเชื่อถือ คุณ Toni เนนย้ำความสำคัญเร�่องการดูแลรักษาสถานที่
ทำงานใหสะอาดและเปนระเบียบวา “นอกจากตองหมั่นดูแลรักษาอุปกรณเคร�่องมือ
ที่ใชงานเปนประจำแลว ยังตองแนใจวาอุปกรณเคร�่องมือที่ไมคอยไดใชอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดทันทีดวย”

บทบาทในฐานะผูจัดการโรงงานคือ
การฝกสอนคนรุนใหม
อีกหนึ่งบทบาทของคุณ Toni ในฐานะผูจัดการโรงงานคือ การฝกสอนคนรุนใหม
เวลานี้ เขาฝกสอนชางหนุมสาว 15 คนในเร�่องตาง ๆ ตั้งแตหลักการพ�้นฐานเกี่ยวกับ
รถไปจนถึงการซอมบำรุงทั้งขั้นพ�้นฐานและขั้นสูง ผูเขารับการฝกอบรมตางชื่นชม
ทักษะในฐานะครูของเขา โดยกลาววาเขาอธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผล เปนรูปธรรม
เขาใจงาย และยังคอยใหคำปร�กษา คำสอนและคำแนะนำของเขาสามารถใชไดจร�ง
ในเวลาทำงาน

คุณ Toni Andi Tikna

ผูจัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia

อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง การซอมแซมแกไขปญหามีความซับซอนข�้นเร�่อย ๆ ทุกป
ตองอาศัยทักษะขั้นสูงมากข�้น เพราะนอกจากรถจะไดรับการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำ
สมัย เชน ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสและใชวัสดุใหม ๆ แลว ยังมีการนำอุปกรณใหม
ลาสุดตาง ๆ เชน เคร�่องว�เคราะหรถยนต มาใชงาน ที่อินโดนีเซีย แมจะยังไมมีรถที่
ติดตั้งระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสใหเห็นมากนัก แตในอนาคต จะตอง
เพ��มจำนวนข�้นอยางรวดเร็วแนนอน ดังนั้น การเพ��มทักษะความสามารถดานการ
ซอมบำรุงและตามใหทันเทคโนโลยีลาสุดจ�งเปนเร�่องทาทายสำคัญ นอกจากนี้ยังมี
เร�่องอื่นที่คุณ Toni ตองจัดการในฐานะผูจัดการโรงงาน เชน เพ��มประสิทธิภาพ
การทำงาน ปรับปรุงความสามารถดานการทำกำไร ดูแลจัดการดานความปลอดภัย
และการใหบร�การลูกคา
แตทามกลางความทาทายเหลานี้ คุณ Toni ก็ยังคงสุข�มเยือกเย็น เพราะเขาเชื่อวา
ทุกปญหาสามารถแกไขไดแนนอนดวยการสังเกต ว�เคราะห และเขาใจปญหาอยาง
ละเอียดลึกซึ้ง

พ�้นที่ทำงานที่มีความเปนระเบียบ

งานของผมตองอาศัย
ความรับผ�ดชอบสูงมาก
เพราะถาทำลวก ๆ ก็อาจทำให
เกิดอุบัติเหตุรายแรงข�้นได
แตถาแกไขปญหาสำเร็จ

สังเกต
ว�เคราะห และ
เขาใจ

ลูกคาจะมี
ความสุขแนนอน

ซอมบำรุงรถอยางมีประสิทธิภาพและทำงานรวมกับชางรุนใหม

ในฐานะผูจัดการโรงงาน คุณ Toni พยายามฝกสอนชางรุนใหม
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ลูกคา
จะมีความสุข
แนนอน

กรุณาติดตามเนื้อหา “ชางผูเชี่ยวชาญของฮีโน” ไดที่เว็บไซตของฮีโน

https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html

(ภาษาอังกฤษเทานั้น)
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“คนเหล็กแหงดาการ”
โยชิมาซะ ซูงาวาระ

อำลาวงการ
คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระจับมือกับฮีโน มอเตอรสตั้งแตป 1992
ภาพนี้ คุณซูงาวาระกำลังขับรถบรรทุกสูศึกในสนามแขงดาการ แรลลี่
เมื่อป 1997

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระโบกธงปลาคารฟซึ่งเปนสัญลักษณของทีมใหกับ
ฝูงชนที่ใหกำลังใจในพ�ธีที่เสนชัย หลังสามารถแซงรถบรรทุกขนาดใหญที่มี
ความจ�เคร�่องยนตมากกวา เขาเสนชัยเปนที่ 2 ในการแขงขันดาการ แรลลี่
เมื่อป 2001 เปดฉากศตวรรษที่ 21

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ

หลังสรางสถิติใหมอยางตอเนื่องนับตั้งแตลงสนามแขงดาการ แรลลี่ครั้งแรกเมื่อป 19831 คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระไดตัดสินใจอำลาสนามแขงดาการ แรลลี่ รวมถึงถอนตัวจากการ
เปนตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA โดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระไดเขารับสืบทอดตำแหนงแทน คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ เจาของสมญานาม “คนเหล็กแหงดาการ” ไดนำธงปลาคารฟ
ซึ่งเปนเคร�่องหมายของทีมลงสนามแขงพรอมกับทำสถิติที่ไมเคยมีใครทำไดมากอนดวยการลงสนามแขงดาการ แรลลี่มากที่สุดในโลกถึง 36 ครั้งและเขาถึงเสนชัยติดตอกันมากที่สุด
ในโลกถึง 20 ครั้ง ความสำเร็จนี้ไดรับการจดบันทึกในกินเนสส เว�ลด เรคคอรดส2
1 ชื่อการแขงขันในขณะนั้นคือ ปาร�ส-ดาการ แรลลี่ คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระลงแขงในประเภทรถจักรยานยนต
2 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2019 กินเนสส เว�ลด เรคคอรดส คือเคร�่องหมายที่จดทะเบียนของกินเนสส เว�ลด เรคคอรดส ลิมิเต็ด

เปดตัวรถรุนใหม ที่มีพ�้นฐานจาก HINO 600
Series สำหรับอเมร�กาเหนือโดยเฉพาะ

จัดแสดงรถฮีโนที่สูศึกในสนามแขงดาการ
แรลลี่ในงานมอเตอรโชวใหญที่สุดของ
อินโดนีเซีย (GIIAS) ที่จาการตา

รถบรรทุกรุนใหมสำหรับการแขงขันไดรับการปรับปรุงสมรรถนะพ�้นฐานใหดียิ�งข�้น เพ�่อใหสามารถทำคะแนนรวมไดเปน
อันดับตน ๆ โดยติดตั้งระบบเกียรอัตโนมัติแบบทอรคคอนเวอรเตอรเปนครั้งแรกเพ�่อเพ��มอัตราเรง

มีการจัดอีเวนตมากมาย เชน ทอลคโชวโดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระ นักขับและตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA และการ
ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก ฯลฯ มีผูสนใจเขารวมงานเปนจำนวนมาก
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