สวัสดีครับ ทานลูกคาวาโวลีนที่เคารพทุกทาน เราไดทักทายกันอีก
ครั้งแลวนะครับ
The Leading Edge ในมือทานฉบับนี้ เปนฉบับที่ 7
แลวนะครับ และคงเปนชวงเขาปลายฤดูฝนกันแลว สําหรับวาโวลีน
และทานลูกคากําลังรวมแรงรวมใจเรงปดยอดขายในไตรมาสสุดทาย
ของปกระตายทอง ทีม่ น่ั ใจไดวา จะไดรบั การสนับสนุน จากลูกคาอยาง
ทวมทน เพื่อนัดหมายสําคัญที่ถือเปนสัญญาใจของเพื่อนฝูงเดินทาง
ทองเที่ยวในปลายปนี้และตนปหนา ซึ่งครั้งนี้ พิเศษมากกวาที่ผาน
มามี 2 เสนทางแหงความประทับใจใหเลือก
ประเทศจีน - เฉิงตู พระใหญเลอซาน งอไบ สักการะพระโพธิสัตว
โชวเปลี่ยนหนากาก และความนารักของหมีแพนดา
ประเทศญี่ปุน - ฮอกไกโด ซัปโปโร อาบน้ํารอนออนเซ็นสไตลญป่ี นุ
แทๆ โรงงานช็อคโกแลตอิชยิ ะ เทศกาลหิมะโอโดะริพารค
ในฉบับนีท้ า นลูกคาจะไดพบกับผลิตภัณฑ VPS (Valvoline Professional Series) ซึ่งเปนผลิตภัณฑดูแลระบบเครื่องยนตและ
ภายใน คุณภาพชั้นเยี่ยม นําเขาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสรางมูล
คาเพิ่มแกธุรกิจของทานลูกคา
สุดทายนี้ ขอใหความเปนพันธมิตรทางธุรกิจและความเปนญาติ
มิตรระหวางกัน เปนความผูกพันรวมเปนครอบครัววาโวลีน
หนึ่งเดียว ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปครับ

à¾ÔèÁÈÑ¡´Ôì â¡ÈÅ¾Ñ¹¸Ø
Permsak Kosolbhand
CEO Valvoline (Thailand) ltd.

Valvoline
Gear Series
HP GEAR OIL GL-5 SAE 85W-90

เอชพีเกียรออยล จีแอล5 เบอร 85W-90
น้ํามันเกียรและเฟองทาย ประสิทธิภาพสูง ผสมสาร Extreme Pressure
เทคโนโลยีลาสุด ใหการปกปองเฟองเกียรเต็มประสิทธิภาพเหมาะสําหรับ
รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก และรถบัส ตลอดจนเกียรบอกซ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ปกปองฟนเฟองเกียรสูงสุดทั้งในสภาวะงานหนักรับภาระสูง
น้ํามันไมเสื่อมสภาพงาย แมในสภาวะอุณหภูมิสูง
เกียรเดินเรียบไมสะดุดเขาเกียรงาย
ใชงานไดดีกับโลหะทุกประเภท เชน ทองแดงและทองเหลือง
HP GEAR OIL GL-5 SAE 140

เอชพีเกียรออยล จีแอล5 เบอร 140
น้ํามันเกียรและเฟองทาย ประสิทธิภาพสูง ผสมสาร Extreme Pressure
เทคโนโลยีลาสุด ใหการปกปองเฟองเกียรเต็มประสิทธิภาพเหมาะสําหรับ
รถเกง รถปคอัพ รถบรรทุก และรถบัส ตลอดจนเกียรบอกซ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ปกปองฟนเฟองเกียรสูงสุดทั้งในสภาวะงานหนักรับภาระสูง
น้ํามันไมเสื่อมสภาพงาย แมในสภาวะอุณหภูมิสูง
เกียรเดินเรียบไมสะดุดเขาเกียรงาย
ใชงานไดดีกับโลหะทุกประเภท เชน ทองแดงและทองเหลือง

SynPower Gear Oil 75W-90

ซินพาวเวอร เกียรออยล เบอร 75W-90
น้ํามันเกียรและเฟองทายลิมิเต็ดสลิปสังเคราะห 100% เหมาะสําหรับ
ยานพาหนะทั่วไปที่ใชเกียรธรรมดา หรือใชในระบบลิมิเต็ดสลิป สําหรับ
Sport Utilities หรือ Oﬀ-Road ชวยใหเขาเกียรไดงาย ลดอาการสั่นตางๆ
ที่เกิดขึ้นในระบบชวยใหเขาเกียรไดงายในทุกสภาวะอากาศ ทนความรอน
ไดสูง น้ํามันจะไมเปลี่ยนสภาพของความขน-ใส เมื่อกระทบกับความรอน
และความเย็น
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Valvoline
Gear Series
HP Gear Oil 80W-90

เอชพี เกียรออยล เบอร 80W-90
น้าํ มันเกียรและเฟองทายลิมเิ ต็ดสลิป เหมาะสําหรับยานพาหนะทัว่ ไป มีมาตรฐาน
สูงสุดของระบบเกียร GL-5, MT-1 เหมาะกับระบบเกียรและเฟองทายที่ตองใช
งานหนักอยางตอเนื่อง มีสวนผสมของสารเพิ่มคุณภาพสูงสุดรวมถึงสารอีพี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพรับแรงกด-กระแทกและแรงบิดไดสูง เหมาะอยางยิ่งสําหรับ
ชุดเกียรซินโครเมท เพราะไมทําปฏิกิริยากับทองเหลือง ทนความรอนไดสูงและ
ชวยลดการเกิดฟองอากาศในระบบ

HP Gear Oil 85W-140

เอชพี เกียรออยล เบอร 85W-140
น้าํ มันเกียรและเฟองทายลิมเิ ต็ดสลิป เหมาะสําหรับยานพาหนะทัว่ ไปมีมาตรฐาน
สูงสุดของระบบเกียร GL-5, MT-1 เหมาะกับระบบเกียรและเฟองทายที่ตอง
ใชงานหนักอยางตอเนื่อง มีสวนผสมของสารเพิ่มคุณภาพสูงสุดรวมถึงสารอีพี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับแรงกด-กระแทกและแรงบิดไดสูง เหมาะอยางยิ่ง
สําหรับชุดเกียรซินโครเมท เพราะไมทําปฏิกิริยากับทองเหลือง ทนความรอนได
สูงและชวยลดการเกิดฟองอากาศในระบบ

MaxLife ATF

แมกซไลฟ เอทีเอฟ
น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (ATF) ชนิดแรกที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับใชกับ
เกียรอัตโนมัติที่ผานการใชงานมาอยางหนักและยาวนาน ผลิตจากน้ํามัน
พื้นฐานสังเคราะหคุณภาพสูง ผสมสารฟนฟูสภาพซีลสูตรพิเศษหนึ่งเดียวของ
วาโวลีน มีสารลดแรงเสียดทานประเภทลองไลฟ คุณภาพสูง สารปองกัน
การสึกหรอชนิดพิเศษและสารคงสภาพความหนืดที่ทนตอแรงเฉือนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ที่ใชในน้ํามันเกียรอัตโนมัติทั่วไป วาโวลีน
แมกซไลฟ เอทีเอฟ ใหประสิทธิภาพสูงสุดกับเกียรอัตโนมัติที่ผานการใชงาน
เกินกวา 95,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถใชไดดีกับชุดเกียรใหมและชุด
เกียรที่ผานการยกเกียรมาแลว
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ATF + 4

เอทีเอฟ + 4
น้ํามันเกียรออโตเมติคคุณภาพสูงสุด ผลิตขึ้นเปนพิเศษสําหรับรถบางชนิด
ที่คูมือกําหนดใหใชเปนประเภท Mopar หรือ ATF+2 หรือ ATF+3 เชนรถ
Chrysler ทุกชนิด, หรือรถบางรุนเชน Audi, Mitsubishi Hyundai ชวยใหเขา
เกียรไดงาย ไมลื่นไถล ไมเกิดอาการสั่นหรือสะดุดเวลาเปลี่ยนเกียร เหมาะกับ
เกียรออโตเมติกรุนใหมที่ใชรวมกับระบบ Torque converter และระบบอิเล็ค
ทรอนิคที่ใชน้ํามันเปนตัวควบคุมในการทํางาน

CVT (Continuously Variable Transmission Fluid)

ซีวีที น้ํามันเกียรอัตโนมัติ สําหรับเกียร ซีวีที
น้าํ มันเกียรอตั โนมัตสิ งั เคราะห 100% เทคโนโลยีเฉพาะของวาโวลีน ทีอ่ อกแบบ
เพื่อรถยนตที่ใชระบบเกียร CVT แบบขับเคลื่อนดวยสายพาน (Belt-driven)
เทานั้น

ATF Dexron III / Mercon

เอทีเอฟ เด็กซรอน ทรี / เมอรคอน
น้ํามันเกียรออโตเมติคคุณภาพสูงสุด เหมาะกับรถยนตทุกชนิดที่กําหนด ใหใช
มาตรฐาน DEXRON II, III และ MERCON ชวยใหเขาเกียรไดงาย ไมลื่นไถล
ไมเกิดอาการสั่นหรือสะดุดเวลาเปลี่ยนเกียร ไมมีสาร Aromatic และ Naphtanic เจือปนซึ่งเปนอันตรายตอซีลยางตลอดจนเฟองเกียร เหมาะสําหรับรถ
ยุโรป รถญี่ปุน และรถอเมริกัน และยังใชเปนน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอรไดดีอีก
ดวย สามารถใชกับระบบเกียรรุนใหมที่เปนระบบ Fill-for-Life ได
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Valvoline Activities
กิจกรรมที่บริษัทวาโวลีนรวมสนับสนุน

วาโวลีนรวมสนับสนุน การแขงขันรถจักรยานยนตวิบากการกุศล “ควนพลาโมโตครอส & ครอสคันทรี ครั้งที่ 1” ของชมรม
โมโตครอสสะเดารวมกับ อบต.สํานักแตว และชาวหมูบานควนพลา อ.สะเดา จ.สงขลา วันที่ 13 มีนาคม 54

Roadstone ECU Shop Valvoline Team รวมชางเซียงกง ลูกคาวาโวลีน รุน Super Pickup AM และ Super Pickup Junior
และ คุณณัฐรัช กิติพงษพัฒนา นักแขงอิสสระ ทีม ทีเอส มอเตอรสปอรต รุนซุปเปอร 1500 Open เขารวมการแขงขันรถยนต
Super Car Thailand 2011 สนามที่ 3 - 4 พีระ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ชลบุรี วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 54

Valvoline training

วาโวลีนจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรูพื้นฐานน้ํามันเครื่อง

บริษทั วาโวลีนฯ จัดอบรมความรู เรือ่ งน้าํ มันเครือ่ งวาโวลีนและ
ผลิตภัณฑน้ํามันเครื่องคัมมิ่นส โดยคุณยุทธศักดิ์ พระวิสัย
ผูจัดการฝายเทคนิคของบริษัทฯ แกเจาหนาที่ฝายขายและ
ฝายบริการ นําโดยคุณดิตถพงษ สภาคกุล ผูจ ดั การฝายอะไหล
บริษัทคัมมิ่นส ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ที่แกรนด
ทาวเวอรอินน กรุงเทพฯ วันที่ 22 เมษายน 54
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Activities กิจกรรม

บริษทั วาโวลีนฯ จัดอบรม ความรูผ ลิตภัณฑนาํ้ มันเครือ่ งวาโวลีน
ใหกบั พนักงานบริษทั ศรีสยามกลการ จํากัด เมือ่ 23 มิถนุ ายน 54
ณ หองประชุม ที่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Valvoline PROFESSioNal series testing
การทดสอบผลิตภัณฑทําความสะอาดเต็มระบบลาสุดคุณภาพเยี่ยม จากวาโวลีนซึ่งไดผลดีเยี่ยม
ทําใหลูกคามั่นใจไดวามีผลิตภัณฑที่จะมาเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจของลูกคาไดเปนอยางดี

Before

After

วาโวลีนทดสอบผลิตภัณฑ VPS ซึ่งเปนผลิตภัณฑดูแลระบบเครื่องยนตและภายใน คุณภาพชั้นเยี่ยม นําเขาจากสหรัฐอเมริกา
โดยไดทําการทดสอบทุกระบบตั้งแต ระบบเครื่องยนต (Engine Cleaner) ระบบเกียรออโตเมติค (ATF Cleaning Kit) ทําความ
สะอาดหมอน้ํา (Cooling System Service) และระบบทําความสะอาดแอร ( VPS Air Conditioning Service ) เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 54 ที่ หจก.คาร เอสเซสเซอรี่ แอนด เซอรวิส กรุงเทพฯ

วาโวลีนทดสอบผลิตภัณฑ VPS ซึ่งเปนผลิตภัณฑดูแลระบบเครื่องยนตและภายใน คุณภาพชั้นเยี่ยม นําเขาจากสหรัฐอเมริกา
โดยไดทําการทดสอบระบบทําความสะอาดแอร (VPS Air Conditioning Service) โดยคุณยุทธศักดิ์ ฯ ผูจัดการฝายเทคนิคของ
วาโวลีนเปนผูทดสอบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 54 ณ บจก.พรชัย คารเซอรวิส จังหวัดปราจีนบุรี

valvoline Event

วาโวลีนรวมจัดกิจกรรมกับลูกคารานบางไผอินเตอรกรุป (พระโขนง) โดยคุณสุรศักดิ์ เวชยันตวิวัฒน

วาโวลีนรวมจัดกิจกรรมกับลูกคารานบางไผอินเตอรกรุป (พระโขนง) โดยคุณสุรศักดิ์ เวชยันตวิวัฒน
ประชาสัมพันธสินคาของรานและน้ํามันเครื่องวาโวลีน ในงาน Drift Competition Thailand 2011
วันที่ 6-7 สิงหาคม 54 และไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานมากมาย

Activities กิจกรรม
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กอน

กอน

วาโวลีนขอแนะนําผลิตภัณฑคุณภาพเยี่ยมเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจของทานลูกคา

เปลี่ยนทุกคําจํากัดความ ของการทําความสะอาดเต็มระบบ

คืนสมรรถนะรถใหม ใหรถคุณ

หัวฉีด

วีพีเอส ชุดทําความสะอาดหัวฉีดเบนซิน
VPS FUEL INJECTOR CLEANER (VP053)
ชวยละลายส่ิงสกปรก คราบยางเหนียว ที่จับตามหัวฉีด ทอไอดี และบาวาลว ทําใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหม
เครื่องยนตทํางานเต็มประสิทธิภาพอัตราเรงดีขึ้น ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น เครื่องยนตเดินเรียบ ยืดอายุ
การใชงานของหัวฉีด
สามารถใชไดกับน้ํามันเบนซินทุกชนิด ทั้ง เบนซิน 91, เบนซิน 95, แกสโซฮลอล 91 และ 95, ตลอดจน E20
และ E85
แนะนําใหใชทุกๆ 5,000 กม. เพื่อควบคุมใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอ (เติม 1 ขวด กอนการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิิงเต็มถัง)
วีพีเอส ชุดทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล
VPS DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT (VP201)
ชวยละลายส่ิงสกปรก คราบยางเหนียว และเขมาที่จับตามหัวฉีดทําใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหม มีสวนผสมของสาร
ซีเทน (CETANE NUMBER) ชวยเพิ่มคาซีเทนในเชื้อเพลิงขึ้นอีก 3 ระดับ ทําใหการเผาไหมสมบูรณขึ้นเครื่องยนต
ทํางานเต็มประสิทธิภาพ อัตราเรงดีขึ้น ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ควันดําลดลง เครื่องยนตเดินเรียบ หัวฉีดมีอายุ
การใชงานยาวนาน
แนะนําใหใชทุกๆ 5,000-10,000 กม. เพื่อควบคุมใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอ โดยเฉพาะเครื่องยนต
คอมมอนเรล ที่เติมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลอยูบอยๆ (เติม 1 ขวด กอนการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง)
วีพีเอส ชุดทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล งานหนัก
VPS HD DIESEL FUEL INJECTOR TREATMENT (VP202)
ชวยละลายส่ิงสกปรก คราบยางเหนียว และเขมาที่จับตามหัวฉีดทําใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหม มีสวนผสมของสาร
ซีเทน (CETANE NUMBER) ชวยเพิ่มคาซีเทนในเชื้อเพลิงขึ้นอีก 3 ระดับ ทําใหการเผาไหมสมบูรณขึ้นเครื่องยนต
ทํางานเต็มประสิทธิภาพ อัตราเรงดีขึ้น ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงควันดําลดลง เครื่องยนตเดินเรียบ หัวฉีดมีอายุการ
ใชงานยาวนาน
แนะนําใหใชกับรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดใหญ ที่มีขนาดถังเชื้อเพลิงบรรจุมากกวา 150 ลิตร ใชทุกๆ
10,000-20,000 กม. เพื่อควบคุมใหหัวฉีดสะอาดเหมือนใหมอยูเสมอ โดยเฉพาะรถที่เติมเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
อยูบอยๆ (เติม 1 ขวด กอนการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง)
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VPS ผลิตภัณฑทําความสะอาดระบบเครื่องยนตและภายใน

Valvoline Social Media

วาโวลีนเปนไกดอาสาหาที่เที่ยวที่กิน ชิล ชิล และรวมถึงขาวคราวของกิจกรรมคนรักรถ เรามีกวา 40,000 นักทองเที่ยวและคนรักรถ ที่แวะเขามาคลิก
ไมใชแคเรื่องน้ํามันเครื่องเทานั้นที่วาโวลีนสามารถตอบโจทยสําหรับคนรักรถได แตยังรวมไปถึงไลฟสไตลการใชชีวิตอีกดวย

www.valvolinethai.com
นอกจากนี้วาโวลีนมีเครือขายอีกกวา 140 ประเทศ ใหคุณเขาไปคลิก ดูสินคาคุณภาพของวาโวลีนทั่วโลก

www.valvolineeurope.com/english/home
Valvoline Website เว็บไซตวาโวลีน
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Valvoline Travel ทองเที่ยวแบบพิเศษกับวาโวลีน

คําถามยอดฮิต
เมื่อไรควรเเปลี่ยนถายนํา มันเครื่อง?
ถากลาวกันตามหลักวิชาการแลว ควรเปลี่ยนน้ํามันเครื่องกอนที่น้ํามันจะหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ แตระยะทาง
หรือระยะเวลาเหมาะสมกับการเปลี่ยนถายนั้นควรปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเครื่องยนตที่ไดแนะนําไว
ในหนังสือคูมือประจํารถ แตมีขอยกเวนในบางกรณีที่มักจะระบุไวในหนังสือคูมือ เชน เครื่องยนตที่ทํางานหนัก
(SEVERE DUTY) จําเปนตองเปลีย่ นถายน้าํ มันเครือ่ งใหบอ ยกวาปกติ ซึง่ อยูใ นดุลยพินจิ ของผูใ ช การเปลีย่ นถายน้าํ มัน
เครือ่ งนัน้ บริษัทผูผลิตอาจกําหนดไวเปนระยะทางหรือระยะเวลา การที่จะทราบวาน้ํามันเครื่องหมดอายุ หรือเสื่อม
สภาพแลวหรือยังนั้น ไมสามารถวินิจฉัยดวยการดูดวยตาเปลาได จะทราบก็ตอเมื่อไดนําน้ํามันตัวอยางมาทําการ
วิเคราะหในหองทดสอบเทานั้น
การที่จะวัดวาเมื่อไรควรเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องนั้นควรดูจากสภาพการใชงาน บริษัทผูผลิตเครื่องยนตสวน
ใหญมักจะกําหนดใหเปลี่ยนถายคอนขางเร็วโดยประมาณการวารถสวนใหญใชงานหนัก
สาเหตุที่ทําใหน้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วนั้นเกิดจาก สาเหตุดังตอไปนี้
1. การสตารทเครื่องในขณะที่เครื่องเย็น เนื่องจากในขณะที่สตารทเครื่องยนตใหมๆ จะตองใชระยะเวลาสักพักหนึ่ง
เพื่อทําการอุนใหเครื่องยนตรอนขึ้นเพื่อใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพการทํางานอยางเต็มที่ และในชวงเวลานั้นการเผา
ไหมจะยังไมสมบูรณดีพอ คราบน้ํามันที่เกิดจากการเผาไหมไมหมดอาจตกลงปนกับน้ํามันเครื่อง
2. การเดินทางระยะสั้นๆ เชนสภาพการใชงานในเมืองหลวง (ประมาณ 15 กิโลเมตร)
3. การบรรทุกหนัก หรือลากจูง ขับรถขึ้นเขาหรือที่สูงชันบอยๆ
4. การจราจรติดขัดเครื่องยนตเดินเบาเปนระยะเวลานานๆ
5. เครื่องยนตทํางานที่อุณหภูมิสูง (รอนจัด) บอยๆ
6. ใชความเร็วสูงเปนระยะเวลานานๆ
7. การใชงานในที่ที่มีฝุนหรือทรายมาก และสภาพถนนที่ขรุขระ
8. คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช
จากผลสํารวจพบวา ตามปกติเครื่องยนตเบนซินที่ใชในกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องทุกระยะ 3,0005,000 กม. หรือเดือนละครั้ง สวนรถบรรทุกสินคาเครื่องยนตดีเซลมักจะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องทุกระยะ 4,000-5,000
กม. กําหนดการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนี้ ไมมีกฎเกณฑที่ยึดถือเปนหลักแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ํามันเครื่อง
ที่ใช สภาพการใชงานและสภาพของเครื่องยนต
การใชน้ํามันเครื่องใหไดผลดีที่สุดสําหรับเครื่องยนต ควรยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้
- เลือกใชน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพดี จากบริษัทผูผลิตที่ไดมาตรฐาน
- เลือกใชน้ํามันเครื่องที่มีความหนืดเหมาะสมตามอุณหภูมิแวดลอมที่บริษัทผูผลิตเครื่องยนตแนะนํา
- เปลี่ยนน้ํามันเครื่องตามความเหมาะสมของสภาพการใชงานและสภาพของเครื่องยนต
- ไสกรองอากาศควรเปาทําความสะอาดบอยๆ หรือเดือนละครั้ง และควรเปลี่ยนตามกําหนด
- ไสกรองน้ํามันเครื่องควรเปลี่ยนตามกําหนด
- ควรบํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีเสมอ

Q&A คําถามที่พบบอย
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บริษัท วาโวลีน (ประเทศไทย) จํากัด เตรียมขยายตลาดน้ํามันเครื่องคุณภาพ อยางตอเนื่อง
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