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คอมแพ็คเบรก จัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 คอมแพ็คเบรก จัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 

คอมแพ็ค เบรก ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา คอมแพ็ค เบรก ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022
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คอมแพ็คเบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกาในงาน AAPEX 2022คอมแพ็คเบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกาในงาน AAPEX 2022
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คอมแพ็คเบรก เข้าร่วมออกบูธในงาน Automechanika Dubai 2022 
คอมแพ็คเบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกาในงาน AAPEX 2022
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     คอมแพ็คทู เดย์ฉบับ Happy New Year & Chinese New Year 

ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายปีขาล และยังมีเร่ืองราวดีๆ มาฝากอีกเช่นเคยนะคะ

     คอมแพ็คร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา หมายเลข 36 

นักแข่งภายใต้การสนับสนุนจาก "คอมแพ็ค" ที่ทำการแข่งขันในรุ่น Thailand 

Super Pickup D1  (หน้า 3-6)
    เมื่อเเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994)

จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร "มาตรฐานความรู ้ระบบเบรก 

สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT" ให้กับช่างประจำศูนย์บริการ

ไดมอนด์ (Diamond Service Center) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญด้าน

ระบบเบรกในทุกมิติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอัพเดทข้อมูลรถยนต์

ไฟฟ้าในประเทศไทย (หน้า 6-9)

      และคอมแพ็คเบรกได้เข้าร่วมงาน “Automotive Aftermarket Products

Expo 2022” งานแสดงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

และธุรกิจซ่อมบำรุงที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา (หน้า 10-12) 

    นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจภายในงาน Automechanika

Dubai 2022 งานแสดงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 

และธุรกิจซ่อมบำรุง (หน้า 13-14) 

    คอมแพ็คให้การสนับสนุนกิจกรรมคาร์คลับมีตติ้ง คาร์คลับที่ใหญ่ที่สุด กับ

รายการ “Superclub Supercompact 2022 สนาม 3” ซึ่งงานนี้ยังคงจัดขึ้น

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Trust in QualityTrust in Compact ทั้งนี้งานดังกล่าวมีขึ้น
ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.ชลบุรี (หน้า 15-17) 

     สำหรับ Compact Family Club EP.7 "เจมส์ - ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์"

ครอบครัว Compact Brakes (หน้า 18-19)

    สุดท้ายนี้พบกับ Tiktok “ช่างแชร์” จะมาแชร์ความรู้ 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

“ขับรถขึ้นลงเขาแล้วเบรกไหม้ เกิดจากอะไร? ่” “จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเปลี่ยน

ผ้าเบรกแล้ว” “ซื้อรถมือสองมาต้องเปลี่ยนผ้าเบรกไหม” อย่าลืมกดติดตาม

ได้ที่ : https://www.tiktok.com/@compactbrakes (หน้าที่20)

พบกันใหม่ฉบับหน้า
หทัยรัตน์ อิทธิชัยวรกุล

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและท่านผู้อ่านทุกท่าน
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     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา "คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์" รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา "คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์" รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

และภาพลักษณ์บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์และภาพลักษณ์บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์

“คอมแพ็ค”  ได้เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับทีมงานและนักแข่ง Aurora Ford Thailand Racing Team“คอมแพ็ค”  ได้เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับทีมงานและนักแข่ง Aurora Ford Thailand Racing Team

ที่ลงทำการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022 โดยการแข่งขันที่ลงทำการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022 โดยการแข่งขัน

ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

คอมแพ็ค เบรก ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา คอมแพ็ค เบรก ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หน่ึง - ชานนท์ รจนา 

และ Aurora Ford Thailand Racing Team ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022และ Aurora Ford Thailand Racing Team ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022



        ท้ังน้ี  คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ ยังร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ หน่ึง - ชานนท์ รจนา หมายเลข 36   ท้ังน้ี  คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ ยังร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ หน่ึง - ชานนท์ รจนา หมายเลข 36 

นักแข่งภายใต้การสนับสนุนจาก "คอมแพ็ค" ที่ทำการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup D1 ซึ่งผลการนักแข่งภายใต้การสนับสนุนจาก "คอมแพ็ค" ที่ทำการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup D1 ซึ่งผลการ

แข่งขันในสนามที่ 5 นี้ ผลการ Qualify  หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ทำเวลามาเป็นอันดับที่ 11 และจบการแข่งขันแข่งขันในสนามที่ 5 นี้ ผลการ Qualify  หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ทำเวลามาเป็นอันดับที่ 11 และจบการแข่งขัน

อันดับที่ 6 Class B จากจำนวนรถแข่งทั้งหมด 20 คันอันดับที่ 6 Class B จากจำนวนรถแข่งทั้งหมด 20 คัน

        หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ทำการแข่งขันต่อเนื่อง สำหรับสนามที่ 6 นั้น รถของ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา   หนึ่ง - ชานนท์ รจนา ทำการแข่งขันต่อเนื่อง สำหรับสนามที่ 6 นั้น รถของ หนึ่ง - ชานนท์ รจนา เกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหา
ก่อนการแข่งขัน จึงทำให้ต้องกลับเข้าพิทและออกตัวแบบ Pit Start   หนึ่ง - ชานนท์ รจนา พยายามก่อนการแข่งขัน จึงทำให้ต้องกลับเข้าพิทและออกตัวแบบ Pit Start   หนึ่ง - ชานนท์ รจนา พยายามประคองรถ ประคองรถ 
ทำการแข่งขันต่อจนจบอันดับที ่ 7 Class B ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หนึ ่ง - ชานนท์ รจนา ลงทำการทำการแข่งขันต่อจนจบอันดับที ่ 7 Class B ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ หนึ ่ง - ชานนท์ รจนา ลงทำการแข่งขันแข่งขัน
ในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022สนามถัดไป วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ทำการแข่งขันในในรายการ B-Quik Thailand Super Series 2022สนามถัดไป วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ทำการแข่งขันใน
รุ่น Thailand Super Pickup D1 ให้กลับมามีอันดับบนโพเดี้ยมได้อีกครั้งรุ่น Thailand Super Pickup D1 ให้กลับมามีอันดับบนโพเดี้ยมได้อีกครั้ง
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      เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร 

"มาตรฐานความรู้ระบบเบรก สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT" ให้กับช่างประจำศูนย์บริการ

ไดมอนด์ (Diamond Service Center) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความชำนาญด้านระบบเบรกในทุกมิติทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอัพเดทข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นการยกระดับงานบริการระบบเบรก

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์

บริการดังกล่าว โดยกิจกรรมฝึกอบรมนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ บรษิัท คอมแพ็ค 

อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี และโรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี

คอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการคอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการ
จัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจจัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจ
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    “คอมแพ็ค เบรก ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ คอมแพ็ค ไดมอนด์ มูซาชิ และเคนจิ 

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างมาตรฐานงานบริการระบบเบรก ตลอดจนการพัฒนาทักษะและความ

รู้เรื่องระบบเบรกให้กับช่างยนต์ของศูนย์บริการภายในเครือ อาทิ Compact Premium Service Center, 

Compact Service Center และ Diamond Service Center เพื่อพัฒนาและเพ่ิมความชำนาญเชี่ยวชาญด้าน

ระบบเบรก ซึ่งจะช่วยยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้

กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ดังกล่าว โดยถือเป็นพันธกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของคอมแพ็ค เบรก 

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า 

ผลิตภัณฑ์คอมแพ็ค เบรก มีคุณภาพและมีความปลอดภัย การันตีโดยเครื่องหมายรับรองและมาตรฐาน

การผลิตระดับสากล” คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค กล่าว

คอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการคอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการ
จัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจจัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจ
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     ด้านคุณรุ่งโรจน์ สมานเกียรติสกุล ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเชิงเทคนิค กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือ

จากการให้ ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการประกอบติดต้ังดิสก์เบรกและดรัมเบรกท่ีถูกวิธีแล้ว ยังมีการแนะนำผลิต

ภัณฑ์ของบริษทั ตลอดจนตัวอย่างข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ทางฝ่ายเทคนิคได้พบเจอมาบอกเล่าให้กับทาง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบนอกจากน้ันยังมีการสาธิตปัญหาท่ีเกิดจากการติดต้ังระบบเบรก การเปล่ียนผ้าดิสก์

เบรกหลังที่เป็นระบบไฟฟ้า การเจียรจานเบรกที่ถูกวิธี และที่สำคัญซึ่งพลาดไม่ได้เลยคือ การอัพเดทข้อมูล

รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและผลการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นต่างๆ ที่ปัจจุบันกำลังเป็นกระแสและได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายเทคนิคมั่นใจครับว่า ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้เมื่อจบ

ออกไปแล้วจะสามารถปฏิบัติงานด้านระบบเบรกได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังเช่ือว่าจะสามารถ

แก้ไขปัญหาด้านระบบเบรกที่อาจพบเจอในอนาคตได้อย่างแน่นอน รวมถึงมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และ

ระบบเบรกไฟฟ้าเป็นอย่างดี.

คอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการคอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการ
จัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจจัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจ
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คอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการคอมแพ็ค เบรก เสริมแกร่งช่างศูนย์บริการ
จัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจจัดอบรมความรู้ระบบเบรก สร้างมาตรฐานให้ผู้ใช้งานรถยนต์มั่นใจ
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      เม่ือเร็วๆ น้ี คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค พร้อมด้วยคุณสุพจน์ กังวานวาณิชย์ 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจ O.E และคุณธนธรณ์ พิชิตเตชะกุล รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่าง

ประเทศและธุรกิจ O.E บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกภายใต้

แบรนด์ “คอมแพ็ค” เข้าร่วมงาน “Automotive Aftermarket Products Expo 2022” งานแสดงสินค้า

ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุงที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา 

ในระหว่างวันท่ี 1 - 3 พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า เดอะ เวเนเช่ียน เอ็กซ์โป เมืองลาสเวกัส 

มลรัฐเนวาด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งระหว่างการจัดแสดงสินค้าของคอมแพ็ค เบรก ได้รับความสนใจ

จากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา 
ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022
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        Automotive Aftermarket Products Expo หรือ AAPEX เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ อะไหล่

รถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น สีพ่นรถยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่

ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อการเจรจาการค้าและธุรกิจเท่านั้น เน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมภิาค

อเมริกาเป็นหลักและท่ีผ่านมางานดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ aftermarket มูลค่ารวม

กว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา 
ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022
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      สำหรับในปี 2565 นี้ ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 และนับเป็นครั้งแรก

ของคอมแพ็ค เบรก เองด้วยเช่นกัน ที่ได้เดินทางมาจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศภายหลังสถานการณ์ดังกล่าว

ผ่อนคลายลง โดยผลิตภัณฑ์ที่นำไปร่วมจัดแสดงภายในงานล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา

โดย Brake Development and Testing Center ซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียบพร้อมมากที่สุดใน ASEAN 

รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลกไม่ว่า

จะเป็น ISO/TS16949 (IATF16949), UN ECE R90 และท่ีสำคัญยังได้รับการรับรอง ‘N’ rated ภายใต้ AASA 

Leaf Mark จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับผ้าเบรกในอเมริกาที่จะเริ่มใช้ในปี 2025 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเจรจาธุรกิจแล้ว ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ทั้งเรื่อง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางของตลาด

ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ในอนาคต ซึ่งการจัดแสดงสินค้าของคอมแพ็ค เบรก ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานสนใจ

แวะเวียนมาเย่ียมชมที่บูธกันเป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศในอนาคต.

คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา คอมแพ็ค เบรก ลุยเจรจาธุรกิจเจาะกลุ่มลูกค้าอเมริกา 
ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022ชูนวัตกรรมผ้าเบรกคุณภาพระดับโลกในงาน AAPEX 2022
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    เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุพจน์ กังวานวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจ O.E พร้อมด้วย

คุณธนธรณ์ พิชิตเตชะกุล รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจ O.E บริษัท คอมแพ็ค 

อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” เข้าร่วมออกบูธ

และเจรจาธุรกิจภายในงาน Automechanika Dubai 2022 งานแสดงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ดูไบ 

อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเวนชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ซึ่งบูธแสดงสินค้าของคอมแพ็ค เบรก ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลางคอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง
นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022
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         สำหรับงาน Automechanika Dubai ถือเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง

ยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อการเจรจาธุรกิจ เน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาค

ตะวันออกกลางเป็นหลัก ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตและผู้ส่งออกจากประเทศไทย

เข้าร่วมงานกว่า 11 บริษัท โดยสินค้าท่ีเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานเป็นสินค้าประเภทช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์

ตกแต่งรถยนต์ บริการและซ่อมแซม รวมถึงสถานีบริการและล้างรถยนต์ ตลอดจนยางรถยนต์และแบตเตอรี่

คอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลางคอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง
นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022
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       โดยในปี 2565 นี้ คอมแพ็ค เบรก ได้นำผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมที่มีจุดเด่นทั้งในเรื่องของการวิจัยและ

พัฒนาโดย Brake Development and Testing Center ซึ่งมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียบพร้อมมากท่ีสุดใน 

ASEAN รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานใน

ระดับโลก นอกจากนั้นยังเป็นผ้าเบรกไร้ใยหิน ไม่วา่จะเป็น Compact Nano X, Compact Primo, Compact

Crown และผ้าเบรกรถบรรทุกอย่าง NANO Brake Lining มาจัดแสดงภายในงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ท้ังน้ี คอมแพ็ค เบรก ยังมองภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ

และเป็นตลาดที่ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศมีความ

เฉพาะตัว ตลอดจนมีความแตกต่างจากตลาดในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบกับคอมแพ็ค เบรก ก็มีทีมวิศวกรและทีม

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงการมีเครื่องทดสอบและเครื่องมือการผลิตที่

ทันสมัยได้รับการยอมรับในระดับสากลจะช่วยให้การเดินหน้าบุกตลาดตะวันออกกลางเป็นไปได้อย่างดีแน่นอน.

คอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลางคอมแพ็ค เบรก โชว์ศักยภาพกลุ่มตลาดตะวันออกกลาง
นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022นำผ้าเบรกเกรดพรีเมียมจัดแสดงงาน Automechanika Dubai 2022
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       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค 

พร้อมด้วยคุณพีระ อิสระพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ และ

คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค 

อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ได้ให้การ

สนับสนุนกิจกรรมคาร์คลับมีตต้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดกับรายการ “Superclub Supercompact 2022 สนาม 3” 

และให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งงานนี้ยังคงจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Trust in Quality

Trust in Compact และสนามนี้ถือเป็นสนามสุดท้ายของปี 2565 โดยมีคาร์คลับให้ความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมรวม 7 คลับ รถยนต์เข ้าร่วมกว่า 300 คัน ทั ้งนี ้งานดังกล่าวมีข ึ ้น ณ สนามพีระ

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.ชลบุรี

คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 
ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซิ่ง ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซิ่ง 
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      สำหรับกิจกรรม “Superclub Supercompact 2022” ในสนามสุดท้ายของปีนี้ ยังคงเน้นการ

แข่งขันแบบ Super Lap ที่ใช้ระบบจับเวลาเป็นตัวตัดสิน ตามมาด้วยการแข่งขันที่เหล่าบรรดาคาร์คลับ

เรียกร้องกันมาเป็นอย่างมากกับ 1 Hours 2 Driver ซึ่งเป็นการแข่งขันระยะยาวที่ใช้เวลาในการแข่งขัน

ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเต็ม โดยกำหนดให้มีนักแข่ง 2 คน ผลัดเปลี่ยนกันเข้าทำหน้าที่ควบคุมรถยนต์คู่ใจ 

ส่งท้ายความสนุกและความเร้าใจในสนามสุดท้ายของปีนี้กับ Super Racing การแข่งขันในรูปแบบ 

Bracket โดยจะใช้เวลาเป็นที่ตั้งกำหนดผลแพ้ชนะ แบ่งออกเป็น 1.20 นาที, 1.25 นาที และ 1.30 นาที 

ซึ่งรถยนต์ที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องทำเวลาและเข้าเส้นชัยให้ใกล้กับเวลาท่ีกำหนดไว้ให้มากท่ีสุด 

คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 
ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซ่ิง ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซิ่ง 
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       ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังคงเน้นรูปแบบการแข่งขันที่สานต่อมิตรภาพเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ระหว่างสมาชิกคาร์คลับด้วยกันเอง โดยมีคลับที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 7 คลับ ได้แก่ MINERAL

GROUP, MY FRIENDS EX MEETING AND MAKE ME RACING CLUB, พรเทพโช้คอัพ

เอ็นเคเอ็น เซอร์วิส, AUTOBRAKE BY M.O.S. มือใหม่, เสริฟสาน อาหารอีสาน พรีเมี่ยม BY

MAKE ME RACING, FORTRON NK HONDA RACING CAR CLUB, SIAM LOTUS 

รวมรถยนต์ท่ีเข้าร่วมมากกว่า 300 คัน นอกจากน้ียังมีขบวนคาราวานจาก SIAM LOTUS ท่ีเข้ามาร่วม

สร้างสีสันภายในงานอีกด้วย เป็นการปิดฉากการแข่งขันสนามสุดท้ายของปีนี้ไปด้วยความสนุกและ

มิตรภาพที่ดีระหว่างสมาชิกคาร์คลับด้วยกันเอง สำหรับผู้ที ่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว

กิจกรรมดีๆ แบบนี้ในปี 2566 ได้ที่แฟนเพจ Superclub Racing.

คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 คอมแพ็ค เบรก อัดแน่นความมันส์ส่งท้ายปี 2565 
ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซ่ิง ลุยจัดกิจกรรม “Superclub Supercompact” สนามสุดท้ายเอาใจสายซิ่ง 



      มาทำความรูจักกับเจมส - ภูริพรรธน เวชวงศาเตชาวัชร เปนนักแขงในทีม Superclub Racing Team

 ซ่ึงปจจุบันเปนนักแสดงมีผลงานทั้งภาพยนตรและละคร 

     เส้นทางสู่นักแข่งรถ : เริ่มจากคารคลับไดลงแขงในรายการ Superclub Supercompact เปน King of 

Sky active ไดที่ 1 Overall ทั้ง 2 สนาม และในปแรกไดลงแขงขัน 2 รายการ คือ Toyota One Make Race 

รุน Vios และรายการ Super turbo ซ่ึงผลงานที่ดีที่สุดของรุน Vios คือ ในป 2021 ไดรองแชมป และในปนี้จะ

ลงแขงในรุน Yaris One Make Race สนามแรกสนาม บางแสน จังหวัดชลบุรี ที่ผานมา
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เส้นทางสู่นักแข่งรถเส้นทางสู่นักแข่งรถ

       ความสำคัญของเบรก : ในการแขงขันของ One Make Race ผาเบรกมีสวนที่สำคัญมากเพราะจะตอง

ใชเบรกใหนอยที่สุด เบรกใหดีที่สุด เบรกใหลึกที่สุดและผาเบรกตองมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกการแขงขันที่ผาน

มาไดใชผาเบรกคอมแพ็คจนทำใหควาชัยชนะไดรองแชมปในปนั้น

      สวนผลงานท่ีใหติดตามปน้ี : ฝากติดตามผลงานในรายการ Toyota Yaris one make race และรายการ 

Idenisu 1500 Super Endurance 2022 ซึ่งเปนครั้งแรกของประเทศไทย และฝากติดตามผลงานภาพยนตร 

เรื่องพยนตและพ่ีนาค ภาค 4 ออกฉายในปหนา
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Compact Family Club EP.7 "เจมส์ - ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์"
มาถึง Episode สุดท้ายของ Compact Family Club กับนักแสดงหนุ่มหน้าใสขวัญใจสาวๆ “เจมส์ - ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์” 
ที่จะมาบอกเล่าถึงความหลงใหลในมอเตอร์สปอร์ต จากจุดเริ่มต้นกิจกรรมคาร์คลับมีตติ้งจนมาสู่การแข่งขันแบบเซอร์กิต ระหว่างทางมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย แต่จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันครับ
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

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



@compactbrakes@compactbrakes@@@

      ช่างหน่ึงจากทีมช่างฟิวแฟนราชบุรี มาแนะนำจุดสังเกตเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกกัน

จุดสังเกตุมีง่ายๆ เมื่อเหยียบเบรกระยะเบรกจะต่ำลงและเมื่อแตะเบรกแล้วมีเสียงดังคล้ายๆ

เหล็กเสียดสีกัน เกิดจากผ้าเบรกบางจนทำให้แผ่นเหล็กหรือตัวเตือนเบรกไปสีกับจานเบรก 

หรืออีก 1 จุดสังเกต คือให้ดูท่ีระดับน้ำมันเบรกโดยท่ัวไปจะอยู่ท่ีระดับ Max แต่ถ้าอยู่ในระดับ

Min ผ้าเบรกอาจจะหมดหรือมีรอยรั่วซึมของน้ำเบรกได้

      ช่างเจ จากศูนย์บริการโชคไพบูลย์คาร์แคร์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาแชร์ทริกเกี่ยวกับอาการ

เบรกไหม้ขณะขับขึ้น-ลงเขา เพราะจากการเหยียบเบรกบ่อยทำให้เกิดความร้อนสะสมที่จานเบรก

ซ่ึงผู้ขับจะได้กล่ินเบรกไหม้และมีอาการจม รวมถึงเบรกไม่อยู่ ผู้ขับข่ีจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการขับ โดยการแตะเบรกหรือเหยียบเบรกให้น้อยลงและเปลี ่ยนมาใช้เกียร์ที ่ถูกต้อง คือ 

ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ให้ใช้เกียร์ 1 หรือ เกียร์ 2 และถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาให้ใช้เกียร์ 1 หรือ เกียร์ 2 

ถ้าได้กลิ่นผ้าเบรกไหม้ให้หาที่จอดรถแล้วรอให้ผ้าเบรกเย็นแล้วค่อยขับต่อไป และถ้าอาการนี้ยัง

ไม่หายให้รีบหาศูนย์บริการให้ช่างตรวจเช็คแก้ไขทันทีเพื่อความปลอดภัย

      ช่างทัศน์ จากร้านโชคพัฒนาสระบุรีเซอร์วิส จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คเมื่อซื้อรถมือ 2 

อันดับแรกจำเป็นต้องเปล่ียนระบบของเหลวต่างๆ ภายในรถ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำเกียร์ น้ำมัน

เฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันคลัช และน้ำในระบบหล่อเย็น หลังจากที่เปลี่ยนระบบของเหลว

ทั้งหมดแล้ว อันดับที่ 2 ที่ควรดูต่อไป คือ ระบบท่อยาง หม้อน้ำ สายพาน ระบบสายไฟมี

ความเส ื ่อมสภาพหร ือไม ่ สุดท ้ายควรตรวจสอบระบบเบรก ได ้ แก ่ ลูกยางเบรก 

คาร์ลิปเบอร์เบรก จานดิสเบรก พร้อมใช้งานหรือไม่ และผ้าเบรก กรณีแบบไหนที่ควรเปลี่ยน

สามารถสังเกตุง่ายๆ มีอยู่ 2 กรณี 1.ผ้าเบรกหมด 2.ผ้าเบรกแตกร่อน ควรให้ช่างตรวจเช็ค

ระบบเบรก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบความปลอดภัย

แชรประสบการณความรูเกี่ยวกับระบบเบรกกับ 
3 ชางใหญ แหงศูนยบริการ
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ติดตามเคล็ดลับในการดูแลเบรกและรถยนต์ของคุณกับช่างแชร์ บน TikTok ได้แล้ววันนี้
กดติดตาม Compact Brakes ใน TikTok ได้ที่ @compactbrakes
หรือ https://www.tiktok.com/@compactbrakes
#ช่างแชร์ #รถมือสอง #เปลี่ยนเบรก #คอมแพ็คเบรก #CompactBrakes #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง
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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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