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เพียงขวัญ  ชนะบุญ

หทัยรัตน อิทธิชัยวรกุล 

จิตติมา   ศุภมัง

เรียน       ทานผูมีอุปการคุณและทานผูอานทุกทาน

      สวัสดีปหมู 2562 & ซินเจียยูอี ่ ซินนี้ฮวดใช

              ในโอกาสขึ ้นปใหมสากลและปใหมจีนปหมู พวกเรากอง

บรรณาธิการวารสารคอมแพ็คทูเดยทุกคน ขออวยพรใหผูมีอุปการคุณ

และทานผู อานทุกทาน จงประสบแตความสุข สดชื่นและสมหวังในสิ ่งที ่

ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง กิจการคาขายเจริญ

รุงเรืองขายดียิ ่งๆขึ้น เฮงๆ รวยๆตลอดป 2562 ดวยเทอญ 

              ปลายปที่ผานมา บริษัทคอมแพ็คกรุปไดรวมกิจกรรมดีๆ

หลายอยางดวยกัน เชน ไปรวมออกบูทในงานเล้ียงขอบคุณลูกคารถบรรทุก

ฮีโน” HINO United Party 2018” (หนา 3)

              คอมแพ็คเบรกจับมือกับบล็อกเกอรทองเที่ยวเพื่อสืบสาน

พระราชดำริในหลวง ร.9 ผานกิจกรรม “ความสุขของพอ “ 3 โครงการ

อันประกอบดวย

1.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

2.ศูนยรักษสุนัขหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

3.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี ้ย จ.เพชรบุรี

รายละเอียดโปรดติดตามอานไดที ่หนา 4-7 นะคะ

              บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล(1994) จำกัด จัดฝก

อบรมชางในหลักสูตร“มาตรฐานงานบริการ สำหรับชางศูนยบริการ

ระบบเบรก COMPACT “ ใหแกชางประจำศูนยคอมแพ็คพรีเมี่ยมและศูนย

คอมแพ็คเซอรวิส เพื่อยกระดับงานบริการระบบเบรกใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน  (หนา 8-9)

                                                        พบกันใหมฉบับหนา

                                                        จรัสศรี   โรจนสกุล
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       คุณเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ พรอมดวยคุณพีระ อิสระพิทักษกุล ผูจัดการฝายขายใน
ประเทศอาวุโส และคุณปพณพัชร สิทธิแสงอนันต ผูจัดการฝายวางแผนและวิเคราะหขอมูล บริษัท คอมแพ็ค 
อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด เขารวมกิจกรรมงานเล้ียงขอบคุณลูกคารถบรรทุกฮีโน ภายใตชื่อ  HINO United 
Party 2018 เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.ท่ีผานมา ณ บริษัท ซุนหลี สำโรง จำกัด รวมถึงออกบูธใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
NANO Brakes Lining ผาเบรกรถบรรทุกท่ีมีประสิทธิภาพการเบรกดีเย่ียมในทุกชวงอุณหภูมิ อายุการใชงานทนทาน 
มีความยืดหยุนสูง และทนความรอนสูงมากกวา 500 องศาเซลเซียส พรอมท้ังกิจกรรมแจกของท่ีระลึกมากมาย 
ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานเปนอยางมาก.
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       เมื่อเร็วๆ น้ี บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด รวมกับ Superclub Racing Team 
จัดกิจกรรม “ความสุขของพอ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงมีพระราชหฤทัยมุงม่ันในการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร
ผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อนำพระราชดำริของพระองคทานในการพัฒนาความเปนอยู
ของราษฎรมาเผยแพรเปนแนวทางใหแกบุคคลท่ัวไปดวยการนำบล็อกเกอรดานทองเที่ยวและถายภาพกวา 
30 เพจ เขาเยี่ยมชมและเรียนรูแนวคิด ตลอดจนวิธีปฏิบัติในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 
3 โครงการ ไดแก

       1. โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประวัติท่ีมาของโครงการดังกลาวเร่ิมท่ีพระองคทาน
ประทับอยู ณ วังไกลกังวล จากน้ันมีชาวบานนำมันเทศมาถวาย แตชวงน้ันพระองคตองเสด็จกลับกรุงเทพฯ 
เลยรับส่ังใหเจาหนาท่ีนำหัวมันเทศน้ันไปวางไวบนตาช่ังในหองทรงงาน จนเวลาลวงเลยมาเปนเดือน เมื่อเสด็จ
กลับมาหัวหินทรงพบวามันเทศนั้นไดแตกใบ เลยตรัสวา “มันอยูที่ไหนก็ขึ้น” จึงมีพระราชดำริใหจัดหาที่ดิน
เพื่อทำโครงการดานการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งพื้นที่มีสภาพคอนขางแหงแลง 
สวนหน่ึงของโครงการนี้ ได ใหชาวบานเขามาศึกษาดูงาน รวมถึงเปนพื้นที่สำหรับศึกษาดูงานของประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา
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        2. ศูนยรักษสุนัขหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได
พระราชทานเงินจากการจำหนายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 4,000,000 บาท เปนงบประมาณการกอสราง
ศูนยรักษสุนัขหัวหินในเบื้องตนเพื่อจัดการกับปญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในหัวหินโดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยว
อยางบริเวณชายหาดและแหลงชุมชน ปจจุบันมีการดำเนินงานในรูปแบบของการใหความชวยเหลือและควบคุม
ปริมาณของสุนัขจรจัดแบบครบวงจรคือ เมื่อรับสุนัขเขามาในโครงการข้ันตอนแรกจะมีการตรวจเช็คสุขภาพ 
รักษาโรคตางๆ ฉีดวัคซีนปองกันโรค ทำหมัน จากน้ันจึงนำสุนัขไปปรับพฤติกรรม และดูแลสุขภาพใหสมบูรณ
ข้ึนดวยการใหอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสำหรับสุนัข เมื่อสุนัขมีความพรอมแลวจึงนำไปอยูรวมกับสุนัข
ตัวอื่นๆ ในศูนย

คอมแพ็ค เบรก จับมือบล็อกเกอรทองเท่ียว
สืบสานพระราชดำริในหลวง ร.9 ผานกิจกรรม “ความสุขของพอ”
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       3. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีแปลงทดลองของ
โครงการตามแนวพระราชดำริเก่ียวกับการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลน ตลอดจนสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน โดย
ยึดหลักการ “ธรรมชาติชวยธรรมชาติ” นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่ท่ีชาวบานในพื้นที่ใชเปนแหลงประกอบอาชีพ
อื่นๆ จากผลผลิตจากสภาพธรรมชาติที่ดีอันเนื่องมาจากโครงการ เชน การใชพืชที่ปลูกไว ใช ในการกรอง
น้ำเสีย เชน กกธูปเพื่อทำจักสาน การทำประมงและจับสัตวน้ำในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีเกิดข้ึนใหม การเปดเปนแหลง
ทองเท่ียวดวยการจัดทำเปนเสนทางศึกษาธรรมชาติปาชายเลนระยะทางประมาณ 850 เมตร โดย 2 ขางทาง
เต็มไปดวยตนโกงกางและตนแสมนอยใหญ รวมถึงเหลาสรรพสัตวที่อาศัยอยูในปาชายเลย เชน ปลาตีน 
ปูแสม ปูกามดาบ และนกนานาชนิด นอกจากความสมบูรณและสวยงามของปาชายเลนแลวก็คือ มีแหลมทราย
ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยก้ันระหวางหาดโคลนกับหาดทรายท่ีเรียกวา ทรายเม็ดแรกของอาวไทยตอนบน

คอมแพ็ค เบรก จับมือบล็อกเกอรทองเท่ียว
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       บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด จัดฝกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานงานบริการ สำหรับ
ชางศูนยบริการระบบเบรก COMPACT” ประจำป 2561 ใหแกชางประจำ Compact Premium Service Center 
และชางประจำ Compact Service Center รวมกวา 22 ศูนยบริการ เพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญในการ
ทำงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนการยกระดับงานบริการระบบเบรกใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่ง
จะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการภายในศูนยดังกลาว เมื่อวันที่ 13 - 15 ธ.ค.ที่ผานมา 
ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี และโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี
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