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Valvoline DEO

welcome

สำ�หรับรถปคอัพและรถเกงเครื่องยนต ดีเซล

สวัสดีครับ ทานลูกคาวาโวลีนที่เคารพทุก
ทาน The Edge Volume 4 ก็ไดเสร็จ
สมบูรณ มีเรื่องราวที่นาสนใจมากมายใน
เลมนี้มานําเสนอ รวมถึงกิจกรรมที่ผานมา
ที่ทางวาโวลีนไดรวมสนับสนุนลูกคาหลาก
หลายกิจกรรมเลยครับ

ทั้งใหม ทั้งดี อยางนี้ตองลอง

บริษัทวาโวลีนมีโปรโมชั่น ที่นาสนใจมากๆ
พบกันภายในเลม เนือ่ งจากสินคาของวาโวลีน
มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงและเปนทีเ่ ชือ่ ถือ
กันมานานกวา 140 ป เรามีสอ่ื ประชาสัมพันธ
มากมายเปนการชวยโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหกบั ทางรานคาเพือ่ เปนการสงเสริมการขาย
และใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางในกลุม
ผูใชน้าํ มันเครื่องรวมถึงชางผูชํานาญงาน
ช วงนีเ้ ข าใกล ห น าร อ นแล ว สงกรานต น ี ้
ขอใหทุกทานเลนน้าํ กันอยางสนุกสนาน
และทองเที่ยวอยางปลอดภัย และทีส่ าํ คัญ
หากตองเดินทางไกล อยาลืมเช็ค รถและ
เปลี ่ ยนถ ายน้าํ มั น เครื ่ องให ร ถของท า น
อยูในสภาพที่ดีพรอมใชงานทางวาโวลี น
ยินดีรับใชลูกคาทุกทาน

า

คุมราค
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ที่ดีกว

ปกปอง

ขอถือโอกาสนีข้ อบพระคุณลูกคาทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดีมาโดยตลอด

ใหการ

เพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ

Permsak Kosolbhand
CEO Valvoline (Thailand) ltd.
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Diesel Power Commonrail 10W-30 ดีเซลเพาเวอรคอมมอนเรล
กึ่งสังเคราะหใหพลังสูงสุดสูตรเฉพาะสําหรับรถคอมมอนเรล
ปกปองและยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตคอมมอนเรลใหยาว
นานขึ้น เครื่องยนตสะอาดมากขึ้น ใหพลังหลอลื่นสูงสุด และปองกัน
การสึกหรอไดดีเยี่ยม สตารทติดงาย ทั้งในขณะเครื่องรอนจัด หรือ
เย็นจัด เครื่องยนตเดินเรียบและมีกําลังแรง เหมาะสําหรับเครื่องยนต
ดีเซล รุนใหม-เกา ทุกชนิด ที่ใชงานหนัก รอบจัด API CI-4/SL
Diesel Power Pick-Up 15W-40 ดีเซล เพาเวอร ปคอัพ
กึ่งสังเคราะหชนิดเดียวเทานั้นที่ใชเทคโนโลยี DPT** เฉพาะของ
วาโวลีนใหพลังการปกปองสูงสุด ดวยเทคโนโลยีพิเศษ DPT**
เฉพาะของวาโวลีน ชวยใหเครื่องยนต สะอาด ไรคราบเขมา
จึ งป อ งกั นการสึ ก หรอและยื ด อายุ ก ารใช งานของเครื ่ องยนต ใ ห
ยาวนานขึ้น ทนความรอนสูงสุดในกลุมกึ่งสังเคราะห ใหพลังงาน
หลอลื่นสูงสุดในกลุมกึ่งสังเคราะห ลดเสียงดังของเครื่องยนต เครื่อง
เดินเรียบและมีกําลังแรง สตารทติดงาย ทั้งในขณะเครื่องรอนจัด
หรือ เย็นจัด เหมาะสําหรับรถปคอัพเครื่องดีเซลทุกประเภท เหมาะ
สําหรับสภาพอากาศรอนของเมืองไทย API CI-4/SL
Diesel Synthetic 5W-40 ดีเซล ซินเธติค
สังเคราะหแท 100% ผสมสาร PAO*และเทคโนโลยี DPT**ลิขสิทธิ์
ของวาโวลีนเทานั้น Tri-Synthetic PAO* ทนความรอนสูงสุด
ในกลุมสังเคราะห 100% ผลการทดสอบทั่วโลกพบวามีอัตราการ
สึกหรอนอยกวาน้ํามันเครื่องทั่วไป 4 เทา ดวยคุณสมบัติของ anti-wear additives ของวาโวลีนซึ่งมีความคงทนอยูในน้ํามันเครื่อง
ไดนานกวาเครื่องยนต สะอาดลดควันดําและไอเสียที่เปนมลพิษได
สูงสุด เหมาะสําหรับรถปคอัพและรถเครื่ืองยนตดีเซลทุกระบบที่
ตองการสมรรณะสูงสุดใหอตั ราเรงเร็ว แรง ในทุกสภาวะ API CI-4/SL

Power Max Gold
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Power Max Gold Series 3 40 เพาเวอรแมกซโกลด ซีรี่ส 3
คุมคา คุมราคา
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตเบอร 40 ที่ใหความประหยัดคุมคา คุมราคา
ใหพลังการหลอลืน่ ทีด่ ี ปองกันสนิมและคราบเขมาทีจ่ บั เกาะเครือ่ งยนต
ชวยใหเครื่องยนตสะอาด เผาไหมหมดจด ปองกันการสึกหรอและทน
ความรอนไดดี API CF/SF
Power Max Gold Series 5 20W-50 เพาเวอรแมกซโกลด ซีรี่ส 5
ใหการปกปองที่ดีกวา
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตดีเซลและเบนซินเกรดสูง ผลิตโดยเทคโนโลยี
สูตรสังเคราะหที่ใหการปกปองเครื่องยนตที่ดีกวาใหพลังการหลอ
ลื่นสูง ชวยใหเครื่องยนตเดินเรียบและมีกําลังแรงเครื่องยนตสะอาด
เผาไหมหมดจดปองกันการสึกหรอไดดีกวา ทนความรอนสูง ชวยยืด
อายุการเปลี่ยนถายน้าํ มันเครื่องไดนานกวาปกติชวยประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษา API CF-4/SG
Power Max Gold Series 7 15W-40 เพาเวอรแมกซโกลด ซีรส่ี  7
ใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
น้าํ มันหลอลืน่ เครือ่ งนตดเี ซลและเบนซินเกรดสูงสุด ผลิตโดยเทคโนโลยี
สูตรสังเคราะห ชวยใหเครื่องยนตสะอาดเผาไหมหมดจด ปองกันการ
สึกหรอไดดีเยี่ยม ใหพลังในการหลอลื่นสูงสุดชวยใหเครื่องยนตเดิน
เรียบ และมีกาํ ลังแรงทนความรอนสูง ยืดอายุการเปลีย่ นถายน้าํ มันเครือ่ ง
ไดยาวนานที่สุด ชวยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษาได
สูงสุด API CI-4/SL

พลังปกปอง
สูตรทอง...จาก

วาโวลีน
ถึงลูก ถึงคน

ถึงใจเครื่องยนต

ดีเซล

EAGLE ONE
Product Information

สุดยอดนวัตกรรมใหมลาสุดแหงการปกปองสีรถยนต ลิขสิทธิ์เฉพาะ
จาก Eagle One ผูนําดานผลิตภัณฑดูแลรักษารถยนต อันดับ 1
จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ ความเงางามสู ง สุ ด และยาวนาน
สําหรับรถคุณ

NANOWAX SPRAY

นาโนแว็กซ สเปรย สเปรยเคลือบเงาสีนาโนเทคโนโลยี

งายตอการใช เพียงฉีดพนน้ํายาบนผิวสีรถที่สะอาดและแหงเช็ดทําความ
สะอาดดวยผาไมโครไฟเบอร สีรถจะเงามันเปนประกายโดยไมตองขัดถู
ประกอบดวยคารนูบาแว็กซทีม่ ีอนุภาคนาโนทีจ่ ะเติมเต็มและลบรอยแตก
ลายงาและรอยขนแมว ไมเหลือคราบขาวใหความเงางามนานกวาสเปรย
แว็กซทั่วไป ใชไดในที่รมหรือกลางแดด ชวยปองกันรังสี UV ใชกับกระจก
ชวยเพิ่มการปกปองและไลน้ําฝน

WASH & DETAIL
NANOWASH & WAX

นาโนวอช แอนด แว็กซ น้ํายาลางรถสูตรนาโนผสมสารเคลือบเงา

เปนน้ํายาลางทําความสะอาด เคลือบเงาและปกปองผิวสีรถยนตใน
ขั้นตอนเดียว ดวยอนุภาคนาโนของสารเคลือบเงาคารนูบาจะแทรก
ซึมและเติมเต็มพื้นผิวสีไดล้ําลึก คืนความมันเงาเปนประกายและพื้น
ผิวสีรถที่เรียบลื่นใหแกรถ

EASI-DRI CAR WASH

อีซี่-ดราย คารวอช น้ํายาลางรถสูตรไมตองเช็ดแหง

นวัตกรรมใหมลาสุดของน้ํายาลางรถ ลางรถโดยไมตองเช็ดแหง เปน
น้ํายาลางรถสูตรเขมขนที่มีสวนผสมของสาร Surfactants Polymer
(เซอรเฟซแทนทส โพลีเมอร) น้ํายาจะแผเคลือบผิวสีเปนผืนคราบ
บางๆ ชวยใหสีรถเงางามปราศจากรอยคราบเมื่อแหง

WIPE & SHINE

ไวพ แอนด ไชน น้ํายาเคลือบเงาสีรถยนต

น้ํายาสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มความเงางามใหกับสีรถ เพียงฉีดพนน้ํายา
บนผิวสีรถที่สะอาดและแหง แลวเช็ดออกจะชวยเพิ่มความเงางาม
ใหกับสีรถที่ผานการเคลือบเงาสีมาแลว หรือใชหลังเสร็จขั้นตอนการ
เคลือบเงาสี เพื่อขจัดคราบผงสีขาวที่หลงเหลือจากน้ํายาเคลือบสี
ทําใหสีรถเงางามเรียบเนียนอยางแทจริง

INTERIOR
LEATHER CARE CLEANER
& CONDITIONER

เลเธอร แคร คลีนเนอร แอนด คอนดิชันเนอร
น้ํายาทําความสะอาดและปรับสภาพหนังแท

น้ํายาทําความสะอาด ปรับสภาพและเคลือบเงาปกปองหนังไดใน
ขั้นตอนเดียว ทําใหหนังเงามันตามธรรมชาติและปองกันการแหงแตก
ของหนัง ใชไดกับหนังทุกประเภท

WAX
WAX AS-U-DRY

แว็กซ แอส-ยู-ดราย น้ํายาเคลือบเงาสีสูตรน้ํา

นี่คือวิธีการที่งายกวาในการเคลือบเงาสีรถคุณ เพียงแคลางและฉีด
น้ํายาลงบนรถที่เปยก แลวเช็ดรถใหแหง จะใหความเงามัน ชวยลด
การจับของคราบสกปรกและฝุนละอองเพิ่มความเงางาม และการ
ปกปองที่ยาวนานขึ้น 3 เทา

NANOWAX

นาโนแว็กซ น้ํายาเคลือบเงาสีนาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเคลือบเงาสีล้ํานําสมัยทีช่ วยเติมเต็มรอยขีดขวนรอย
ขนแมว และปกปดคราบขัดถูตางๆ งายในการลบคราบขาวที่หลง
เหลือ สามารถปองกันรอยขีดขวนฝุนละออง รังสี UV ไดอยางดี
นี่คือวิธีการที่ดีกวาในการคงสภาพสีรถ

NANO-PROTECTANT

นาโน-โพรเทคแทนท

น้ํายาทําความสะอาดและบํารุงรักษาภายในรถยนต

ทําความสะอาดไดล้ําลึก ชวยฟนฟูและปรับสภาพพรอมทั้งเคลือบ
เงาหนังแทและไวนิล ปองกันรังสี UV ที่ทําลายพื้นผิวเพื่อไมใหสีซีด
จาง แหงกรอบและแตกราว แหงเร็วและไมมีคราบมันตกคาง ใชได
กับทุกช้ินสวนที่เปนพลาสติกและไฟเบอรกลาส

GREASE-FREE PROTECTANT

กรีส-ฟรี โพรเทคแทนท

น้ํายาทําความสะอาดและบํารุงรักษาภายในรถยนตสูตรใหม

น้ํายาทําความสะอาด ปรับสภาพและเคลือบเงาปกปองในขั้นตอน
เดียว ไมมันเยิ้ม ใชไดกับทุกชิ้นสวนที่เปนหนังแท ไวนิล พลาสติกและ
ไฟเบอรกลาส แหงเร็วและไมมีคราบมันตกคาง

THE EASIEST WAY TO A GREAT LOOKING CAR

อีเกิ้ลวัน...ผลิตภัณฑดูแลรักษารถยนตระดับโลก

20/20 AUTO GLASS CLEANER

20/20 ออโต กลาส คลีนเนอร

น้ํายาทําความสะอาดกระจกสูตรพิเศษ
ใชทําความสะอาดกระจก ไมมีสวนผสมของแอมโมเนีย ไมทําใหกระจกและ
ฟลมกรองแสงเปนรอยขีดขวน ใชขจัดซากแมลง คราบเขมาน้ํามัน ควันดํา
และฝุนละอองที่เกาะผิวกระจกรถยนต ชวยทําใหกระจกใส สะอาดมอง
เห็นสภาพบนถนนไดอยางชัดเจน และชวยใหทัศนวิสัยในการขับขี่ดียิ่งขึ้น

WHEEL & METAL
KEEP CLEAN WHEEL

คีพ คลีน วีล น้ํายาเคลือบเงาลอแมกซ

ไลฝุนผาเบรกและฝุนโคลนดินทรายไมใหเกาะติดลอรถไดนาน 2 สัปดาห
ใชงาย เขยาขวดกอนฉีดพนน้ํายาเคลือบเงาบนลอรถที่ลางสะอาดและแหง
สนิทเพียงบางๆ ใหทั่วผิววงลอ ทิ้งไว 10-15 นาที ใหน้ํายาเคลือบเงาใส
และแหงกอนนํารถไปใช ชวยปกปองลอรถจากการกัดกรอนของฝุนผาเบรก
ชวยใหงายในการลางทําความสะอาดลอรถทุกๆ ครั้งไป

TIRE
WET TIRE SHINE

เว็ท ไทร ไชน น้ํายาเคลือบเงายางรถยนต

เพียงแคฉีดบางๆ ใหทั่วแกมยางเทานั้น ตามวงลอของยางรถก็จะมีสี
ดําเงางาม ดูเหมือนใหม สามารถลดรอยขีดขวนที่เกิดจากการใชงาน
บนทองถนนได ใหผลยาวนานในการรักษาสภาพยาง ปองกันการ
แตกลายงาตามขอบยางทนตอการชะลางของน้ํา ใชไดดีกับคิ้วยางและ
กันชน

TIRE DETAILER

ไทร ดีเทลเลอร เจลทายางรถ

A2Z ALL WHEEL & TIRE CLEANER

เอทูแซด ออล วีล แอนด ไทร คลีนเนอร

น้ํายาทําความสะอาดลอแม็กซและยาง
สะดวกตอการใชงาน สามารถใชลางลอแม็กซและยางไดพรอมกัน ขจัดผง
ละอองสีดําจากผาเบรกและคราบสกปรกที่ติดแนนอยูกับวงลอ เพียงฉีด
น้ํายาลงบนวงลอและยางที่เปยก ท้ิงไว 2 นาที แลวฉีดน้ําลางน้ํายาออกจะ
สะอาดหมดจดโดยไมตองขัดถู ไมกัดแลคเกอรที่เคลือบเงาลอแมกซ ไมทํา
อันตรายตอระบบเบรก

NANO WHEEL POLISH

นาโน วีล โพลิช ครีมขัดเงาลอแมกซ

ดํามันวาวทนนานกวาชนิดสเปรย 2 เทา ใชทายางรถยนตได 40 เสน
นวัตกรรมของเจลทายางรถทีบ่ รรจุในขวดทีม่ ีหัวฟองน้ําเวาเขารูปกับ
แกมยาง งายและสะดวกตอการใช เพียงบีบขวดใหเจลไหลผานฟอง
น้ําจนชุมและทาที่แกมยาง เจลจะไมไหลเย้ิมและหยด

สารขัดเงาเทคโนโลยีนาโนจะชวยแทรกซึมและเติมเต็มรองเล็กๆ รอยขีดขวน
และรอยขนแมวบนพื้นผิววงลอรถชวยใหทําความสะอาดและขัดเงาทําได
งาย สะดวกและรวดเร็วทั้งยังชวยปองกันการกัดกรอนจากสนิมและความ
เค็มปลอดภัยทีจ่ ะใชกับพื้นทีผ่ ิวโลหะทุกชนิดและพื้นผิวสีทเี่ คลือบเงาใส
อีกทั้งยังใชขัดเงากันชนไฟเบอรกลาสเหล็กและสแตนเลส

TIRE SWIPES

NEVR-DULL WADDING POLISH

ไทร สไวพส ฟองน้ําเคลือบเงายาง

ดวยรูปแบบฟองน้ําที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทําความ
สะอาดและเคลือบเงายาง จะชวยขจัดคราบน้ํายาตกคางบนพื้นผิว
ยางรถยนต ทําใหยางรถของคุณเงางามเรียบเนียนสม่ําเสมอทั่วทั้ง
วงลอ ชวยใหมือคุณสะอาดไมเลอะเทอะ ลดปริมาณการใชน้ํายา
เคลือบเงายางสามารถลางแลวนํากลับมาใชไดอีก

เนฟวร-ดัล วอดดิ้ง โพลิช

น้ํายาขัดเงาและบํารุงรักษาสภาพโลหะ
ผลิตภัณฑเอนกประสงคสูงสุดในกลุมผลิตภัณฑ Eagle One เหมาะอยาง
ย่ ิ งสํ า หรั บ การบํ า รุ ง รั ก ษาโลหะทุ กประเภทให เ งางามไร ส นิ ม และคราบ
น้ํามัน Nevr-Dull ใชสารทําละลายที่ปลอดภัยแทนผงสีแดงที่ใชในการขัด
โลหะทั่วไป จึงใชงานงายไมทําใหเลอะเทอะ

Special Interview

บทสัมภาษณผูนําการใหบริการฟอรคลิฟทในเมืองไทย

TOYOTA TSUSHO FORKLIFT
(THAILAND) CO.,LTD

คุณศรันย บุญญภพ ผูจัดการทั่วไป
บริษัท โตโยตา ทูโช ฟอรคลิฟท (ประเทศไทย) จํากัด

ฟอรคลิฟท สําหรับ
งานหนักๆ ก็ใชนํา มัน
“วาโวลีน”

ตลอดเวลา 50 ปที่บริษัท โตโยตา ทูโช จํากัด ไดเขามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยมีรูปแบบการใหบริการนําสินคา
เขาจากประเทศญี่ปุนเพื่อจัดสงใหกับบริษัทในเครือ โตโยตา มอเตอร
เปนหลัก อีกทั้งยังไดพัฒนาขยายกิจการทําใหมีบริษัทในเครือกวา
20 บริษทั ซึง่ จําหนาย เหล็ก เท็กซไทล อุปกรณเคมี ออโตพารท รวม
ถึงรถฟอลคลิฟท และสามารถสรางยอดขายรวมในปที่ผานมากวา 1
แสนลานบาท
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ไดมีการจัดตั้ง บริษัท
โตโยตา ทูโช ฟอรคลิฟท (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเปนผูนําทางดาน
การจําหนายและเชาซื้อรถฟอรคลิฟท รวมถึงการบํารุงรักษาใหกับ
ลูกคาตามระยะเวลาที่กําหนด ในดานการบริการ ทางบริษัทฯไดมี
สาขาทั้งหมดกวา 20 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
จําเปนตองขนยายสินคาใหรวดเร็วและประหยัดเวลาการขนสง ในป
ที่ผานมาทํายอดจําหนายและเชาซื้อรถฟอรคลิฟทเปนเงินกวา 1 พัน
ลานบาท
บริษัทฯจะมีหนาทีร่ วมถึงรับผิดชอบในเรื่องของการดูแล
รักษาตลอดอายุสัญญาการเชาซื้อ ระยะเวลากวา 2 ป ที่เราไดเลือก
“วาโวลีน” มาเปนน้ํามันเครื่องที่ประจําอยูในรถฟอรคลิฟทของกลุม
ลูกคาทีเ่ ชาซือ้ และจากการทีไ่ ดรับขอมูลของผลิตภัณฑซึง่ สรางความ
มัน่ ใจใหกับผูบ ริโภครวมถึงคุณภาพของน้ํามันเครื่องทําใหเราเชื่อมัน่
วาวาโวลีนนั้นคุมคาและดีจริง จากนั้นจึงเลือกใหมาเปนน้ํามันที่ใช
ประจํารถ รวมถึงน้ํามันเกียร และน้ํามันไฮโดรลิค ซึ่งถาหากเปรียบ
เทียบในคุณสมบัติและความคุม คานั้นยังยากทีจ่ ะหาน้ํามันยี่หออื่น
มาเปรียบ
การใหบริการการเชาซือ้ รถฟอรคลิฟททีต่ องครอบคลุมถึง
การบํารุงรักษาตามระยะทางตลอดอายุสัญญานั้น เปนเรื่องที่เราให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑที่จะนํามาใชมาก ซึ่งที่ผานมาเราพบปญหา

หลายอยางเกี่ยวกับเรื่องความรอนของเครื่องยนต การสึกหรอตาง ๆ
ของชิ้นสวน เนื่องจากสวนใหญจะใชงานในโรงงานหรือโกดังขนาด
ใหญซงึ่ อากาศถายเทไมสะดวกและอุณหภูมิภายในโรงงานมีความ
รอนสูง การใชงานเครื่องยนตจึงไมสามารถระบายความรอนไดเพียง
พอตามที่เครื่องยนตตองการ จนเราไดพบน้ํามันเครื่องวาโวลีน และ
ไดเลือกใช “วาโวลีน” ปญหาตางๆก็หมดไป การเขารับการบํารุง
รักษาในอดีตตองมีการตรวจเช็คและเปลี่ยนถายของเหลวภายใน
เครื่องยนตทุกๆ 250 ชั่วโมง เมื่อใช “วาโวลีน”สามารถยืดระยะเวลา
การบํารุงรักษาไดถึง 300 ชั่วโมง รายไดทั้งหมดที่ไดจากลูกคากลุมนี้
จะเปนเงินประมาณ 300 ลานบาท “วาโวลีน” ชวยใหบริษัทของเรา
ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาปละกวา 20 เปอรเซ็นต ของราย
ไดรวมทั้งหมด หรือถาเทียบเปนเงินก็คงประมาณ 50 ลานบาท
ในสวนของลูกคาทีซ่ อื้ รถของเรานั้นก็มีหลายรายทีท่ ีมงานฯ
ไดอธิบายถึงคุณภาพและความคุมคาของผลิตภัณฑ “วาโวลีน” ทําให
ลูกคาจํานวนไมนอยทีไ่ ดทดลองและเปลี่ยนมาใชเปนน้ํามันเครื่อง
ประจํารถและทําใหประหยัดคาใชจายรวมถึงคาบํารุงรักษาอีกดวย
ผมอยากใหผูบ ริโภคทีย่ ังไมเคยไดสัม ผัสถึงน้ํามันคุณภาพ
สูง ราคาประหยัด ไดลองหาขอมูลตามรานคาและตัวแทนจําหนาย
ทั่วประเทศ
สําหรับน้ํามันเครื่องที่ชวยดูแลปกปองเครื่องยนตให
ทนทานและมีอายุการใชงานที่ยาวนาน เพื่อสิ่งที่ดีและคุมคาสําหรับ
คนไทยในยุคประหยัด
ก อ นหน านีป้  ญหาที ่ เกิ ด ขึ ้ นกั บ รถของเรานัน้ เป นเรื ่ อง
ความรอนของเครื่องยนต เนื่องจากการทํางานสวนใหญจะใชงาน
ในโรงงานหรื อ โกดั งขนาดใหญ ซึ ่ งอากาศถ า ยเทไม สะดวกและ
อุณหภูมิภายในโรงงานมีความรอนสูง การใชงานเครื่องยนตจึง
ไมสามารถระบายความรอนไดเพียงพอทีเ่ ครือ่ งยนตตอ งการ
แต
พอไดใช “วาโวลีน” ปญหาตางๆก็หมดไปการเขารับการบํารุงรักษา ใน

“ว�โวลีน” ช่วยให้บริษัท
ของเร�ประหยั ด ค่ � ใช้ จ ่ �ยใน
ก�รบำ�รุงรักษ�ปีละกว่� 20
เปอรเซ็นต ของร�ยได้รวม
ทั้งหมด หรือเปนเงินประม�ณ
50 ล้�นบ�ท
อดีต ต อ งมี การตรวจเช็ค และเปลี ่ ยนถ า ยของเหลวภายใน
เครื่องยนตทุกๆ 250 ชั่วโมง แตเมื่อใช “วาโวลีน”สามารถ
ยืดระยะเวลาการบํารุงรักษาไดถึง 300 ชั่วโมง รายได
ทั้งหมดที่ไดจากลูกคากลุมนี้จะเปนเงินประมาณ 300 ลาน

“ว�โวลีน” ช่วยให้บริษัทของเร�ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�รุง
รักษ�ปีละกว่� 20 เปอรเซ็นต ของร�ยได้รวมทั้งหมด หรือ
เปนเงินประม�ณ 50 ล้�นบ�ท

Valvoline Activities

Valvoline Activities
1. ภาพบรรยากาศ วาโวลีน จัดโปรแกรมพิเศษพาลูกคาเที่ยว ฮองกง - มาเกา ยุโรปใจกลางเอเชีย เมื่อวันที่ 30 กค. - 1 ส.ค. 2552

2.

แรลลี่การกุศลโรตารีจันทนิมิต ครั้งที่ 27 จันทบุรี-เกาะกง
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2552

โลจิสติกสไทยและเครื่องจักรกลหนัก 2009
4. งานมหกรรมยานยนต
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552

จัดงานแรลลี่การกุศลไหวพระ 9 วัด กรุงเทพฯ- ชะอํา
5. แลคตาซอย
ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2552

กรถโฟลคที่ใหญที่สุด
3. มหกรรมรวมพลคนรั
“ Bangkok Volkswagen show 2009 ”
Wonder World กม.8 รามอินทรา วันที่ 20 ธันวาคม 2552

นคาครั้งยิ่งใหญของสมุทรสาคร
6. มหกรรมสิ
งานสมุทรสาคร Expo 2010 ณ ตลาดทะเลไทย
วันที่ 29 มกราคม - 7 กุมภาพันธ 2553

อมมอเตอรครอส อ.นาหมอม จ.สงขลา
7. นาหม
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2553

Valvoline มอบของขวัญปีใหม่ 2553

สำ�หรับลูกค้� Distributor Partner Program

ร้านบ้วนเฮงเซอร์วิส

ร้านยาวการยาง

ร้านนนท์อะไหล่

ร้านป.อะไหล่ยนต์

หจก. ณัจพ์ อะไหล่ยนต์

ร้านประเสริฐยนต์

มูลนิธิโครงการหลวง

ร้านฐิติรัตน์

ร้านมหาสหยนต์

หจก.304 กบินทร์ศูนย์ล้อ

ร้านปะตงศูนย์ล้อ

คุณนพพร วงศ์เสงี่ยม

ร้านว.อะไหล่

บจก. อึ้งประภากร เทรดดิ้ง

ร้านธนกรเซอร์วิส

ร้าน1999 ออยล์

ร้านPT ออยล์

ร้านภากรออยล์

ร้านบางไผ่อะไหล่ยนต์(พระโขนง)

หจก.999 แทรคเตอร์

ร้านวิทยาบางไผ่

STN Safety Intertrade

ร้านสากลปิโตรเลียม

ร้านแพร่อุดม

คุณประสาท สาโรวาท

ร้านอู่กรุงเทพ

อู่สิทธิการาจ

ร้านวาศูนย์ล้อ

ร้านยานยนต์นครสวรรค์

ร้านเบนซ์นครสวรรค์

ร้านเอ๋อะไหล่

ร้านยางทอง

ร้านชนินทร์การยาง

ร้านอาทิตย์การยาง

ร้านช.ศรีอรุณการยาง

Valvoline Advertising

Promotion ว�โวลีนร่วมกับร้�นค้�ภ�คเหนือจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยพิเศษระหว่�งสิงห�คม-กันย�ยน 2552
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ร่วมประช�สัมพันธ และลุ้นร�งวัล ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
ตลอดปี 2553 สำ�หรับผู้โชคดี รับไปเลยร�งวัลมูลค่� 3,000 บ�ท

ขอแสดงคว�มยินดี ลูกค้�ผู้โชคดี
ประจำ�วันที่ 1 เดือนกุมภ�พันธ 2553 ได้แก่
คุณจันทร ชวูเลร่� ร้�นกลก�รย�นยนต

ขอแสดงคว�มยินดี ลูกค้�ผู้โชคดี
ประจำ�วันที่ 1 เดือนมีน�คม 2553 ได้แก่
คุณทัศนีย บำ�เพ็ญท�น ร้�นสิริกลก�ร (สุข�ภิบ�ล3)

สำหรับลูกคาคนสำคัญ ปิดเปา 30 กันยายน 2553

2553 หรือจนกวาของจะหมด
ชุดไขควงไรสาย Black & Decker
พรอมอุปกรณ 19 ชิ้น มูลคา 690 บาท

SynPower
ตั้งแต 15 มกราคม 2553
หรือจนกวาของจะหมด

เสื้อ Polo Nano Technology
เนื้อผาชนิดพิเศษ Hydrotech 1 ตัว
มูลคา 300 บาท

MaxLife
ตั้งแต 1 มกราคม 2553
หรือจนกวาของจะหมด

สุดยอดหัวเชื้อ
น้ำมันเบนซิน

มูลคา 320

Durablend
ตั้งแต 15 มกราคม 2553
หรือจนกวาของจะหมด

หรือ
น้ำยาเคลือบเงาสีสูตรน้ำ
WAX AS-U-DRY
18 ออนซ

มูลคา 790

สุดยอดหัวเชื้อ
น้ำมันดีเซล

Diesel
Synthetic
ตั้งแต 15 มกราคม 2553
หรือจนกวาของจะหมด

มูลคา 400

หรือ
น้ำมันเครื่อง
Diesel Synthetic
1 ลิตร

มูลคา 400

บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จำกัด 6/69 ถนนยานพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-2790 www.valvolinethai.com

