
คอมแพ็คทูเดย์ vol. 60 May - June 2022   www.compact-brake.com 

66

ภายในงาน Superclub Supercompact 2022 สนาม 2
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เปล่ียนผ้าเบรกใหม่ต้องเจียรจานไหม? ลองมาฟัง “ช่างแชร์” 

Compact Family Club Ep1. "ปั๊บ - ทักษิดล กิจเจริญ" 

คออมแพ็ค เบรก ร่วมแสดงความยยิินดี 
Auto1 เปิดสาขาเซ็นทรัล มหาชชััย

คอมแพ็ค เบรก นำดีลเลอรภาคเหนือสัมผัสประสบการณสุด Exclusive

“ถ้าเราชอบรถก็ต้องใช้รถหาเงินให้เราบ้าง”



พงษ์รพีภัค

60 1042

     คอมแพ็คทูเดย์ฉบับล่าสุดนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะ
      พอโควิด 19 คลายคอมแพ็คเบรกก็ไม่รอช้าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายมากมาย มีท ั ้งก ิจกรรมมิตติ ้งคาร ์คลับ
Superclub Supercompact ที่บริษัทเราเป็นสปอนด์เซอร์หลักครั้ง
นี้นำดีลเลอร์จากภาคเหนือมาร่วมเชียร์และสัมผัสกับประสบการณ์ที่
สุด Exclusive เลยทีเดียว (หน้า3-5)
     นอกจากนี้คุณพีระ อิสระพิทักษ์กุล ยังได้นำทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และภาพลักษณ์และฝ่ายวางแผนการตลาดไปร่วมแสดงความยินดีกับ
ศูนย์บริการ  Auto 1 เปิดสาขาใหม่ท่ีเซ็นทรัลมหาชัยค่ะ (หน้า6-7)
     ที่สำคัญคอมแพ็คเบรกได้เปิดตัว Platform ใหม่เอาใจวัยรุ่นใน
ช่อง tiktok@compactbrakes โดยเริ่มที่โปรเจคช่างแชร์มีทริคง่ายๆ 
ให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับรถยนต์ของท่าน อย่าล ืมกดติดตามได ้ท ี ่ : 
https://www.tiktok.com/@compactbrakes 
    สุดท้ายพบกับแคมเปญล่าส ุดของเรา Compact Brakes 
#เบรกยอดขายอันดับหน่ึง

พบกันใหม่ฉบับหน้า
จรัสศรี  โรจนสกุล
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เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ต้องเจียรจานไหม? ลองมาฟัง “ช่างแชร์” 

Compact Family Club Ep1. "ปั๊บ - ทักษิดล กิจเจริญ" 

คออมแพ็ค เบรก ร่วมแสดงความยยิินดี 
Auto1 เปิดสาขาเซ็นทรัล มหาชัชัย

คอมแพ็ค เบรก นำดีลเลอรภาคเหนือสัมผัสประสบการณสุด Exclusive

“ถ้าเราชอบรถก็ต้องใช้รถหาเงินให้เราบ้าง”
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    เม่ือเร็วๆ น้ี คุณพีระ อิสระพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนช่ันแนล
1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาร์คลับมีตต้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด 
“Superclub Supercompact 2022 สนาม 2” พร้อมกันน้ียังให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ร่วมกับ
ตัวแทนจำหน่ายผ้าเบรกภายในเครือคอมแพ็ค เบรกในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ ซ่ึงในสนามน้ีได้ร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับ
การโดยสารรถยนต์จริงที่ใช้ในรายการแข่งขัน  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ สนามพีระอินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 
จ.ชลบุรี      
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      สำหรับงาน Superclub Supercompact 2022 สนาม 2 นี้ ยังคงเน้นรูปแบบการ
แข่งขันที ่สานต่อมิตรภาพเพื่อการขับขี ่ที ่ปลอดภัยระหว่างสมาชิกคาร์คลับที ่เข้าร่วมการ
แข่งขัน และเพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้แข่งขันกับตัวเองด้วยการใช้ระบบจับเวลาเป็นตัวตัดสิน
ในรูปแบบของ Super Lap โดยมีคาร์คลับเข้าร่วมกิจกรรมรวม 7 คลับ ดังนี้ Time Attack 
#Super Jim By Trigen ท่อซิ่ง, Lancer EX and My Friend Club, Tum Auto Brake By
M.O.S มือใหม่, ExolChallenge By K1 & Aof Mody Garage, พรเทพโช้คอัพ, Guru 
Sport& เสริฟสาน By Make Me Racing และ Fortron NK Honda Racing Car Club 
รวมรถยนต์เข้าร่วมกว่า 300 คัน 
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     สำหรับสนามน้ี คอมแพ็ค เบรก ยังได้นำตัวแทนจำหน่ายผ้าเบรกในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ ได้แก่ 
ร้านรุ่งกิจอะไหล่ยนต์,ร้านจุ้ย จอมทองยางยนต์, ร้าน จ.รุ่งเรืองยนต์, ร้านแม่อายเจริญยนต์, 
ร้านสหกิตต์ิไทร์ และร้านสุรพลพานิชฮอด ร่วมสัมผัสประสบการณ์การสุดพิเศษกับการโดย
สารรถยนต์ท่ีใช้ในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบต่าง  ๆซ่ึงขับข่ีโดย อ.โต้ง ธนาเศรษฐ์ พูนเกียรติธนภาค
นักแข่งรถยนต์ทางเรียบสุดเก๋า มาเสริมสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับลูกค้าเพื่อตอกย้ำ
การเป็น “ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกคุณภาพยอดขายอันดับ 1” อย่างแท้จริง.
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        เมื ่อเร็วๆ นี้ คุณพีระ อิสระพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ พร้อมด้วย 
คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ และคุณนครินทร์ ศรีวิบูลย์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนช่ันแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก
คอมแพ็ค แสดงความยินดีแก่คุณสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย Auto1 และ Go wow 
ในโอกาสเปิดสาขาใหม่ Auto1 เซ็นทรัล มหาชัย และฉลองเปิดสาขาใหม่ด้วยโปรโมชั่นแจกแถมมากมาย ตั้งแต่
วันท่ี 18 มิ.ย. - 30 ก.ค. น้ี สำหรับผู้ท่ีสนใจผลิตภัณฑ์คอมแพ็ค เบรก สามารถหาซ้ือได้ท่ี Auto1 ศูนย์บริการ
รถยนต์ครบวงจร ใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้.

คอมแพ็ค เบรก รวมแสดงความยินดี Auto1 เปดสาขาเซ็นทรัล มหาชัยคคออมมแแพแพ็คพ็คพ็ค เเบรบรรก รรวรววมมแแสแสดสดดงงคควาวาามมยมยินยินนด ดี AAAuutoto1oo1 เ เปดเปปดดสาสาาขาขาาเเซ็ซ็นซ็นนททรัรัลรัล มมหาหาาชัชัยชัย



คอมแพ็ค เบรก รวมแสดงความยินดี Auto1 เปดสาขาเซ็นทรัล มหาชัยคคออมมแแพแพ็คพ็คพ็ค เเบรบรรก รรวรววมมแแสแสดสดดงงคควาวาามมยมยินยินนด ดี AAAuutoto1oo1 เ เปดเปปดดสาสาาขาขาาเเซ็ซ็นซ็นนททรัรัลรัล มมหาหาาชัชัยชัย
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   วันนี ้ Compact Family Club พามาพูดคุยกับ

คุณทักษิดล กิจเจริญจากร้าน AP AUTOTIRE 

เป็นศูนย์บริการครบวรจรได้แก่ เรื่องน้ำมันเครื่อง เบรก

ช่วงล่าง ยางรถยนต์ เริ่มต้นเข้าสู่วงการ motorsport 

ตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดปีคือเอารถไปแข่งที่สนามเจ็ดร้อยปี

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยได้

ที ่หนึ ่งหลังจากนั ้นเริ ่มขยับมาที ่กรุงเทพลองทำอะไร

หลายอย่างและก็ได้เริ่มทำรถมากขึ้น 

Compact Family Club EP.1 Compact Family Club EP.1 
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Compact Family Club EP.1 "ปั๊บ -ทักษิดล กิจเจริญ"
มาทำความรู้จักกับ 1 ในนักแข่งจาก Compact Family Club "ปั๊บ - ทักษิดล กิจเจริญ" 
จากวัยรุ่นเชียงใหม่ที่ชื่นชอบการแข่งขันรถยนต์สู่การเป็นเจ้าของศูนย์บริการครบวงจรขนาดใหญ่ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม
#CompactFamilyClub #CompactBrakes #TrustinQuality #TrustinCompact #เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่ง

9

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

Compact Family Club EP.1 Compact Family Club EP.1 
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     วันนี้ช่างอาร์ต จาก Hi-Speed Automax จังหวัดสมุทรปราการ มาแนะนำทริคเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ต้องเจียรจานไหม? 
ถ้าเปล่ียนผ้าเบรกใหม่ก็ควรจะเจียรจาน ควรเจียรจานเม่ือไรก็จะอยู่ท่ีหน้าจานด้วยว่าเป็นรอยเยอะหรือเปล่า ไหม้เยอะหรือเปล่า
ผ้าเบรกสึกเป็นร่อง จานเป็นร่องและก็เบรกสั่น เบรกสะท้าน ต้องดูที่หน้าจานด้วยโดยการเอามือสัมผัสที่หน้าจานได้เลยว่า
จานเป็นรอยไหมและดูที่ผ้าเบรกว่ากินเต็มหน้าจานไหม

10



เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ต้องเจียรจานไหม? หรือควรเจียรจานเม่ือไหร่? ลองมาฟัง “ช่างแชร์” กัน
ติดตามเคล็ดลับในการดูแลเบรกและรถยนต์ของคุณกับช่างแชร์ บน TikTok ได้แล้ววันน้ี
กดติดตาม Compact Brakes ใน TikTok ได้ที่ @compactbrakes
หรือ https://www.tiktok.com/@compactbrakes
#CompactBrakes #เบรกยอดขายอันดับหน่ึง  
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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


