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วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัดขาพระพุทธเจา ผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัดและ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด

วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด



พงษ์รพีภัค
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     คอมแพ็คทูเดย์ฉบับวันแม่แห่งชาตินี้ มีเรื่องราวดีๆ มาฝากอีก
เช่นเคยนะคะ

     คอมแพ็คได้ให้การสนับสนุน เจมส์ - ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร

จาก Compact Brakes Superclub Racing Team กับการแข่งขัน

รถยนต์ทางเรียบรายการ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022”

รุ่น Yaris One Make Race (หน้า3-4)

     และ หน่ึง - ชานนท์ รจนา จาก Aurora Ford Thailand Racing Team 

ดีกรีแชมป์ประจำปี ลงสู้ศึกในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดใน

อาเซียนกับรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 (หน้า5-6)

     สำหรับ Tiktok “ช่างแชร์” จะมาแชร์ความรู้ว่าทำไม “เหยียบเบรกแล้ว

รถส่ายไปส่ายมาเกิดจากอะไรให้ทุกท่านได้ฟังกัน” อย่าลืมกดติดตามได้ที่ 

https://www.tiktok.com/@compactbrakes 

    สุดท้ายนี้พบกับ Compact Family Club EP.2 โก้-เกียรติศักดิ์ ชูจร

อีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว Compact Brakes

พบกันใหม่ฉบับหน้า
หทัยรัตน์ อิทธิชัยวรกุล
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     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรก 

ภายใตแบรนด “คอมแพ็ค” ใหการสนับสนุน เจมส - ภูริพรรธน เวชวงศาเตชาวัชร หมายเลข 99 

จาก Compact Brakes Superclub Racing Team กับการแขงขันรถยนตทางเรียบแบบ

วันเมคเรซ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” รุน Yaris One Make Race ที่ในปนี้

ไดใชรถยนตอีโคคารอยางโตโยตา ยาริส เปดตัวลงสนามแขงขันเต็มรูปแบบปแรก ซ่ึงในสนามที่ 1 

นี้ ก็สามารถำผลงานไดตามเปาหมายที่วางไว โดยสามารถควาอันดับ 4 ใน Division 2 มาครอง

ไดเปนผลสำเร็จ สำหรับการแขงขันดังกลาวมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา 

ณ สนามบางแสน สตรีท เซอรกิต จ.ชลบุรี

คอมแพ็ค เบรก ส่ง “เจมส์ - ภูริพรรธน์” ดาราหน้าใสขวัญใจสาวๆคอมแพ็ค เบรก ส่ง “เจมส์ - ภูริพรรธน์” ดาราหน้าใสขวัญใจสาวๆ
ลงประชันความเร็วในรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022ลงประชันความเร็วในรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022

คอมแพ็ค เบรก ส่ง “เจมส์ - ภูริพรรธน์” ดาราหน้าใสขวัญใจสาวๆ
ลงประชันความเร็วในรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022
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      เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
ผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ให้การสนับสนุน หนึ่ง - ชานนท์ รจนา หมายเลข 36
จาก Aurora Ford Thailand Racing Team ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดใน
อาเซียนกับรายการ B-Quick Thailand Super Series 2022 รุ่น Thailand Super Pickup D1 
จบการแข่งขันในสนาม 2 ได้อันดับที่ 11 ในรุ่น Over All จากรถที่แข่งขันทั้งหมด 24 คัน 
และอันดับที่ 6 ในส่วนของ Class B โดยการแข่งขันดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 
3 กรกฎาคม 2565 ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี

คอมแพ็ค เบรก ส่ง “ชานนท์ รจนา” ดีกรีแชมป์ประจำปีคอมแพ็ค เบรก ส่ง “ชานนท์ รจนา” ดีกรีแชมป์ประจำปี
ลงสู้ศึก B-Quick Thailand Super Series 2022ลงสู้ศึก B-Quick Thailand Super Series 2022

คอมแพ็ค เบรก ส่ง “ชานนท์ รจนา” ดีกรีแชมป์ประจำปีคอมแพ็ค เบรก ส่ง “ชานนท์ รจนา” ดีกรีแชมป์ประจำปี
ลงสู้ศึก B-Quick Thailand Super Series 2022ลงสู้ศึก B-Quick Thailand Super Series 2022
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     วันนี้คุณเกียรติศักดิ์ ชูจร จากร้านแสนสุขการยาง

จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เข้าสู่เส้นทางนักแข่งรถกระบะ

ซ่ึงเร่ิมจากเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตเม่ือปี 2012 ด้วยการ

แข่งขัน Isuzu One Make Race ซ่ึงประสบความสำเร็จได้

แชมป์ประจำปีและได้รับถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ จากน้ันเร่ิมเข้า

แข่งขันรายการ Idemitsu Super Turbo Thailand

เมื่อปี 2020 ประสบความสำเร็จติด 1 ใน 5 และต่อมาใน

ปี 2022 ขยับมาวิ่ง Class B ซึ่งเป็นรุ่นที่สูงขึ้นเพื่อหา

ประสบการณ์ในการแข่งขันและพัฒนาฝีมือด้วย
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Compact Family Club EP.2 "โก้ - เกียรติศักดิ์ ชูจร" เป็นอีก 1 นักแข่งจาก Compact Family Club 
ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมาอย่างยาวนานกับ "ช่างโก้ หรือ พี่โก้ เกียรติศักดิ์ ชูจร" 
ที่วันนี้จะมาบอกเล่าเร่ืองราวการก้าวเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ต และเสน่ห์ของกระบะสายเซอร์กิตที่มีอะไร
มากกว่าการทำเคร่ืองให้แรงและเร็ว
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

https://www.facebook.com/CompactBrake/videos/441159074069381ติดตามรับชมได้ที่:

    ความสำคัญของเบรก : ในการแขงขันรถกระบะในสนามเซอรกิต ซ่ึงมีความ
ยากและงายพอๆกันเพราะวาการใชเบรก การเขาโคง การแตะเบรกจะอยูที่
ประสบการณและความสามารถของแตละบุคคล ซ่ึงทางรานจะใหความสำคัญ
ในระบบเบรก เพราะเปนความปลอดภัยของลูกคาโดยตรงพอไดทดลองดวย
ตัวเองทำใหมั่นใจในสินคาคอมแพ็ค เพราะการเบรก ระยะเบรก ใชแรงเหยียบ
นอยและฝุนนอยเหมาะสำหรับรถที่ใชในชีวิตประจำวันอีกดวย 

Compact Family Club EP.2 Compact Family Club EP.2 
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   วันนี้ช่างแฝด จากศูนย์บริการไฮ้การยาง จ.สมุทรปราการ 
จะมาแชร์ทริคเก่ียวกับสาเหตุเบรกดึงซ้ายดึงขวา ซ่ึงมีหลายสาเหตุ เช่น
สลักเบรกอาจจะติด จานอาจจะเป็นรอย ลูกหมากกันชักหลวม 

เหยียบเบรกแล้วรถส่ายไปส่ายมา 
        เกิดจากอะไร? 
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เหยียบเบรกแล้วรถส่ายไปส่ายมา เกิดจากอะไร? ลองมาฟัง “ช่างแชร์” กัน 
#ช่างแชร์ #รถส่าย #เบรกดึงซ้ายดึงขวา #CompactBrakes #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหน่ึง
กดติดตาม Compact Brakes ใน TikTok ได้ที่ @compactbrakes
หรือ https://www.tiktok.com/@compactbrakes

10

   ปัญหาที่เหยียบเบรกแล้วรถส่ายไปส่ายมายังมีอีก ลูกสูบติด เบรกติดทำงาน
ไม่เท่ากันซ้ายขวาจะทำให้รถดึงซ้ายขวาต้องรีบนำรถเข้าศูนย์ให้ช่างดูแลและหม่ัน
ตรวจสอบรถที่เราใช้งานเป็นประจำ สามารถติดตามทริกง่ายๆ ในการดูแลรถ
ของท่านผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

เหยียบเบรกแล้วรถส่ายไปส่ายมา 
        เกิดจากอะไร? 
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Premium Copper-free Ceramic

High Coefficient of Friction

Excellent Brake Rotor Care with Minimum Brake Dust

Brake Dynamometer passed from in-house Lab and USA

Advanced manufacturing technology from Europe

Special Designed Friction Material

ส่วนผสมผ้าเบรกแบบเซรามิกที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดง ที่ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
เพื่อรองรับมาตรญานสูตรผ้าเบรกในปี 2025

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง เพื่อตอบสนองการเบรกท่ีดีกว่าระยะเบรกส้ัน มั้นใจ

ถนอมจานเบรกสูงสุด เพื่อให้ฝุ่นเบรกน้อยที่สุดโดยยังคงประสิทธิภาพการเบรกท่ียอดเยี่ยม

ผ่านการพัฒนาและทดสอบโดยเครื่อง Brake Dynamoneterตามมาตรฐานสากล ทั้งในห้องปฏิบัติการของ 
Compact Brake และ ใน USA

กระบวนการผลิตทันสมัยท่ีเป็นที่ยอมรับท่ัวโลกจากประเทศอิตาลีและเยอรมัน
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