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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เปนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติเปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย 

พรอมท้ัง เฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 10 

แหงราชวงศจักรีอยางสมบูรณตามโบราณราชประเพณี

 

ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและพนักงาน

บริษัท คอมแพ็คอินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด และ บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด



     นายเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ และคณะผูบริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) 

จากัด จัดงานประชุมศูนยบริการระบบเบรกประจาปและงานเลี้ยงขอบคุณลูกคา Compact Premium Service 

Center และ Compact Service Center ภายใตชองาน “Compact Meet & Greet 2019” เพอเนนยาถึงนโยบาย

ของบริษัทเกี่ยวกับศูนยบริการระบบเบรก อัพเดทขอมูลและวิธีการแกไขปญหาเบรก ตลอดจนขอมูลผลิตภัณฑ

คอมแพ็คเบรกใหผูแกผูเขารวมรับทราบ รวมถึงมอบประกาศนียบัตรใหแกตัวแทนศูนยบริการท่ีผานการอบรมหลัก

สูตร “มาตรฐานงานบริการ สาหรับชางศูนยบริการระบบเบรก COMPACT” เมอวันที่ 27-28 เม.ย.2562 

ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
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คอมแพ็ค เบรก จัดประชุมศูนยบริการ Meet & Greet 2019

พรอมเปดจองบริการเปลี่ยนเบรกผานเว็บไซต

     “Compact Premium Service Center และ Compact Service 

Center ถือเปนศูนยบริการในการเปลี่ยนผาเบรกคอมแพ็คแบบครบ

วงจร ซึ่งลูกคาสามารถทาการเปล่ียนเบรกและเจียรจานเบรก รวมถึง

ขอรับคาปรึกษาและคาแนะนาดานระบบเบรกจากทีมชางผูชานาญงาน

ไดในคราวเดียวกัน ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการเขาถึงลูกคาผูใชรถ

โดยตรง ซึ่งในปนี้บริษัทไดพัฒนาเว็บไซต 

www.compactbrakeservice.com ดวยการเพิ่มบริการจองคิวเขา

รับการเช็คระบบเบรกและเปลี่ยนเบรกรถยนต นอกเหนือจากการคนหา

ขอมูลสินคาและศูนยบริการ เพออานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดมากยิ่งข้ึน” นายพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการ

ฝายขายในประเทศอาวุโส กลาว
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     ขณะที่คุณมีชัย ศรีวิบูล ผูอานวยการสายงานดานเทคนิค เปดเผยวา เมอป 2561 ท่ีผานมา บริษัทไดจัดฝก

อบรมหลักสูตร “มาตรฐานงานบริการ สาหรับชางศูนยบริการระบบเบรก COMPACT” ใหแกชางประจาศูนย

บริการดังกลาว ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีติดตามผลการอบรมและรับฟงปญหาของศูนยบริการพบวาสวนใหญมีความ

เขาใจและมีความชานาญในการปฏิบัติงานเพิม่มากข้ึน ซ่ึงในปน้ี ไดยกระดับเนื้อหาหลักสูตรใหมีความเขมขนข้ึนและเพ่ิม

ความตองการของศูนยบริการในเรองตางๆ อาทิ การเปลี่ยนถายนามันเบรกสาหรับรถรุนเกา การใชเครองดูดนา

มันเบรก การทางานระบบเบรกรถไฟฟา และความเขาใจเชิงลึกระบบเบรก ABS เพอพัฒนาทักษะและความชานาญ

ในการทางานท้ังภาคทษษีีและภาคปฏิบัติ เปนการยกระดับงานบริการระบบเบรกใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ.

คอมแพ็ค เบรก จัดประชุมศูนยบริการ Meet & Greet 2019

พรอมเปดจองบริการเปล่ียนเบรกผานเว็บไซต
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     เมอวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผานมา คุณพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการฝายขายในประเทศอาวุโส บริษัท 

คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด รวมงานแถลงขาวการแขงขันแดร็ก เรซซิ่ง หรือควอเตอรไมลล 

ในชอ “IDEMITSU DIESEL WAR 2019” ชิงเงินรางวัลรวมกวา 1,000,000 บาท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มี

ขึ้นเพอเฟนหารถแขงดีเซลท่ีเร็วท่ีสุดในประเทศไทย ถือวาเปนศึกแหงศักดิ์ศรีของสาวกดีเซล รวมการแขงขัน 

14 รุน อยางแทจริง รวมถึงเพอพัฒนากีฬาแดร็ก เรซซิ่ง ในประเทศไทยใหมีมาตรฐานสูงขึ้นจนทัดเทียม

นานาประเทศไดอยางสมศักดิ์ศรี โดยในปนี้มาในธีมงาน “มนตรักดีเซล” ภายใตแนวคิด 5 ดาน ไดแก ศักดิ์ศรี 

มุงมั่น ภูมิปญญาไทย ศรัทธา และทาทาย ที่นอกจากจะมีไฮทไลตอยูที่การแขงรถแดร็กชิงความเปนเจาแหง

ระยะทาง 402 เมตร หรือ ¼ ไมลลแลว ยังมีกิจกรรมที่ชวนใหผูสนใจไดรวมสนุกอีกหลายดาน อาทิ การ

ประกวดรถกระบะแตงสวย และ Sexy Car Wash ซึ่งผูสนใจสามารถเขารวมกิจกรรมดังกลาวในระหวาง

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 24.00 น. ณ สนามบางกอกแดร็ก อเวนิว คลอง 5
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คอมแพ็ค เบรก ผนึกไอชิน กรุป เสริมแกรงธุรกิจ

ลุยจำหนายสินคาอะไหลรถยนตเกรดพรีเมี่ยม

คอมแพ็ค เบรก ผนึกไอชิน กรุป เสริมแกรงธุรกิจ

ลุยจำหนายสินคาอะไหลรถยนตเกรดพรีเมี่ยม

      คุณเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ พรอมดวยคุณพัฒนะ อิสระพิทักษกุล ผูอำนวยการ

สายงานพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ และคุณพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการฝายขายในประเทศอาวุโส บรษิัท 

เอเซียคอมแพ็ค จำกัด รวมงาน “AISIN LEAD THE FUTURE” จัดข้ึนโดยบริษัท ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) 

จำกัด บริษัทในกลุม AISIN ผูนำในการผลิตพัฒนาช้ินสวนและอะไหลรถยนตจากประเทศญ่ีปุน ภายใตแบรนด 

“ไอชิน (AISIN)” เพอแสดงวสัิยทัศนและประกาศเปดตัวพันธมิตรทางธุรกิจ เมอวนัท่ี 14 พฤษภาคม ท่ีผานมา 

ณ โรงแรมพารค ไฮแอท กรงุเทพฯ ซ่ึงคอมแพ็ค เบรก ถือเปน 1 ใน 6 พันธมิตรของไอชนิ กรุป ท่ีไดตกลง

รวมมือกันในการกระจายสนิคาไปยังท่ัวประเทศ รวมถึงจัดหาสินคาอะไหลทดแทนเกรดพรีเม่ียมท่ีมีความหลาก

หลาย ซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการขยายธุรกิจของคอมแพ็ค เบรก ตอไปในอนาคต.



42 86

คอมแพ็ค กรุป มอบผาเบรกไร ใยหินใหแกสหกรณเดินรถพัทยา

ภายในโครงการ Green Pattaya

      คุณพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ พรอมดวย คุณมินทรลดา 

อัศวกุลบุรานนท หัวหนาแผนกกิจกรรมและภาพลักษณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด 

ผูผลิตและจำหนายผาเบรก “คอมแพค็” มอบชุดผาเบรกไร ใยหิน มูลคา 180,575 บาท ใหแกคุณสุทาบ สุขโขใจ 

ประธานสหกรณเดินรถพัทยา ในโครงการ Green Pattaya โดยโครงการดังกวามีขึ้นเพอรณรงคและ

สนับสนุนใหรถสองแถวสาธารณะและ Taxi VIP ภายในสหกรณเดินรถพัทยาท่ีมีกวา 900 คัน ได ใชผาเบรก

ไร ใยหิน ซึ่งจะชวยลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมควบคูไปกับเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของชาวเมืองพัทยาตอไปใน

อนาคต.
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คอมแพ็ค เบรก หนุนนักแขงชิงเจาแหงความเร็วรถปกอัพ

ในศึกการแขงขัน TOYO TIRES COSMIS RACING CAR THAILAND 2019

      เมอเร็วๆ นี ้ คุณพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ พรอมดวย 

คุณมนิทรลดา อัศวกุลบุรานนท หัวหนาแผนกกิจกรรมและภาพลักษณ บริษัท คอมแพ็ค อนิเตอรเนชั่นแนล 

(1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรก “คอมแพ็ค” ใหการสนับสนนุคุณเกียรติศักด์ิ ชจูร จากรานแสนสขุ

การยาง นักแขงรถยนตรุน ISUZU ONE MAKE RACE ในรายการ TOYO TIRES COSMIS RACING 

CAR THAILAND 2019 การแขงขันรถยนตทางเรยีบชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ

      สำหรับรายการดังกลาว จะทำการแขงขันทั้งหมด 6 สนาม เพอเก็บคะแนนสะสมหาตำแหนงแชมปของ

ประเทศไทยในแตละรุน โดยสนามท่ี 1 มีข้ึนเมอวันท่ี 8 - 10 มีนาคม ท่ีผานมา ณ สนามพีระ อินเตอรเนช่ันแนล 

เซอรกิต จ.ชลบุรี สนามที่ 2 วันที่ 14 - 16 มิถุนายน ณ สนามพีระ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.ชลบุรี 

สนามที่ 3 วันท่ี 2 - 4 สิงหาคม ณ สนามแกงกระจานเซอรกิต จ.เพชรบุรี สนามท่ี 4 วันท่ี 6 - 8 กันยายน 

ณ สนามพีระ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.ชลบุรี สนามที่ 5 วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน ณ สนามพีระ 

อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.ชลบุรี และสนามที่ 6 วันที่ 6 - 8 ธันวาคม ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต จ.บุรีรัมย    
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     สำหรับ Dynamometer M3900 เปนเครองท่ีสามารถทดสอบการเกิดเสยีงของการเบรกไดอยางแมนยำ 

โดยสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดคอนขางกวาง ขณะเดียวกันยังทดสอบการเกิดเสียงเบรกตาม

มาตรฐาน SAE J2521 Disc and Drum Brake Dynamometer Squeal Noise Test Procedure โดย

เปนการทดสอบที่เปนที่ยอมรับในการประเมินประสิทธิภาพเรองเสียงของระบบเบรก ซึ่งคอมแพ็ค เบรก 

เตรียมนำเขาเครองดังกลาวเพอพัฒนาเบรกใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

รวมถึงเพอใหเกิดประสิทธิภาพการใชงานและความปลอดภัยสูงสุด เบ้ืองตนคาดวาจะสามารถติดตั้งและเร่ิม

ใชงานเครอง Dynamometer M3900 ได ในเดือน ส.ค.น้ี

คอมแพ็ค เบรก ลุยผลิตสินคาตรงใจผูบริโภค

เล็งนำเขาเครองทดสอบการเกิดเสียงของผาเบรก

     นายมีชัย ศรีวิบูลย ผูอำนวยการสายงานดานเทคนิค 

พรอมดวยนายนิพนธ เทียมปาน ผูจัดการฝายทดสอบและ

เทคนิคการใชงาน และทีมงาน บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่น

แนล (1994) จำกัด เขารับอบรมวิธีการใชโปรแกรมควบคุม

การทำงานและตรวจรบัเครอง Dynamometer M3900 รวม

ถึงเย่ียมชมโรงงาน Link Engineering Dearborn และ Link 

Engineering Plymouth ในระหวางวันที่ 15 - 19 เมษายน 

2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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DISC BRAKE

SUZUKI SWIFT  ป  2018 - ON

MG ZS 1.5 ป 2017 - ON

MG 5 1.5  ป 2015 - ON

MG 3 HATCHBACK 1.5 C, D, (X, V SUNROOF) ป 2015 - ON

MG 3 XROSS 1.5 X SUNROOF ป 2015 - ON

MG GS 1.5T, 2.0T ป 2016

PJ-1819MC

PE-1192

PE-1195MC

PE-1998

PJ-1819MC PE-1998PE-1192 PE-1195MC




