วารสาร Close-To Volume 5/2019

Give a Loving Hand
สงมอบความรักไปกับ
#ยางทีค่ ณ
ุ เชือ่ มือ

ไทยบร�ดจสโตนประกาศเปาหมาย ป 2562
รุกดันยอดขายโตอยางตอเนือ่ ง

สัมภาษณพเ� ศษ
สุดยอดผูท ำคะแนนสูงสุด
จากกิจกรรม BS-FIT

CONTENTS
Editor’s Talk
สวัสดีคะ่ เพือ่ นพนักงานทุกท่าน
มาอัพเดตข่าวสารหลากหลายที่เกิดขึ้นในรอบรั้วบริดจสโตน
กันอีกครั้งกับวารสาร Close-To และในปีนี้เราได้เพิ่มช่องทาง
การสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์เพือ่ ให้นา่ สนใจมากยิง่ ขึน้ ฝากเพือ่ นๆ
ติดตามกันด้วยนะคะ
เราเริ่ ม ต้ น กั น ด้ ว ยสาส์ น จากคุ ณ ธนวั ฒ น์ กิ ต ติ รั ต นาภรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ทีฝ่ ากความห่วงใยมาถึงเพือ่ นพนักงานทุกท่าน
นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งราวการลดน�้ ำ หนั ก สุ ด แปลกที่ เ รี ย กว่ า
“คีโตเจนิคไดเอท” มาฝากคนที่รักสุขภาพ หรือคนที่ก�ำลังมองหา
ทางเลือกใหม่ๆ ในการลดน�ำ้ หนักอยูอ่ กี ด้วย
และพลาดไม่ได้กับเรื่องราวของแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์
ใหม่ลา่ สุดอย่าง “Give a Loving Hand - ส่งมอบความรักไปกับ
#ยางที่ คุ ณ เชื่ อ มื อ ” ที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ในการเลือกใช้ยางรถยนต์ของบริดจสโตน ที่พวกเราทุกคนใส่ใจ
ในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต มายาวนานกว่ า 50 ปี เพื่ อ จะส่ ง มอบ
ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้รถใช้ถนน แล้วมาร่วมส่งค�ำตอบชิงรางวัล
ท้ายเล่มกันเช่นเคยนะคะ
ช่ ว งนี้ ก็ ใ กล้ เ ทศกาลสงกรานต์ แ ล้ ว เพื่ อ นๆ ที่ ว างแผนว่ า
จะพาครอบครั ว และคนที่ รั ก ไปพั ก ผ่ อ นในวั น หยุ ด ยาวอย่ า ลื ม
เตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยการน�ำรถยนต์ไปตรวจสภาพ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ
ทีมงานวารสาร Close-To

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
มร.ฮิโรยูกิ ไซโตะ
ศรีสรุ นา โรจนศิรพิ งษ์, ชไมพร มีประหยัด
สุทธิพงษ์ ปิงวงค์, ณัฐพร พันธุส์ วัสดิ,์
ณัฐพัชร นรัตถรักษา, ธนารักษ์ กาญจนขันธกุล,
ภัทรพงษ์ โคตรสุโน
เจ้าของ
แผนกสือ่ สารองค์กร บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
โทรศัพท์ 0-2636-1505-32
โทรสาร 0-2636-1544
www.bridgestone.co.th
ออกแบบและผลิตโดย บริษทั เดฟ ทู ดีไซน์ จ�ำกัด, www.def2design.com
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

04
วารสาร Close-To Volume 5/2019

08

Give a Loving Hand
สงมอบความรักไปกับ
#ยางทีค่ ณ
ุ เชือ่ มือ

03
04
08
10
12
14
16
18
19
21
22
23

ไทยบร�ดจสโตนประกาศเปาหมาย ป 2562
รุกดันยอดขายโตอยางตอเนือ่ ง

สัมภาษณพเ� ศษ
สุดยอดผูท ำคะแนนสูงสุด
จากกิจกรรม BS-FIT

สาส์นจากผู้บริหาร
ข่าวสารบริดจสโตน
Olympic &Paralympic Corner
Good Health, Good Life
Best Job Ever
รู้ ไว้ใช่ว่า
Global News
Spotlight
Give a Loving Hand
CSR
Horoscope
B-Quiz

สาส์นจากผู้บริหาร
ผมจึ ง อยากขอความร่ ว มมื อ ให้ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ช้ ร ถยนต์
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารใช้ ร ถและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มๆ กั น
เริม่ ต้นง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้ยางทีม่ แี รงต้านทานต่อการหมุนต�ำ่
อย่างยาง ECOPIA ที่บริดจสโตนได้ออกแบบมาเพื่อรณรงค์
ให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า หมั่นเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
ให้ตรงตามระยะไม่ปล่อยไว้นานจนมีความข้นท�ำให้ตอบสนอง
ต่ออัตราการเร่งของเครื่องยนต์ได้ไม่ดี หมั่นท�ำความสะอาด
ไส้กรองอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนเข้าเครื่องยนต์ได้ดี
และท�ำความสะอาดไส้กรองแอร์ซึ่งเป็นตัวกักเก็บฝุ่นในรถ
ไม่ให้ฟุ้งกระจาย เป็นต้น

คุณธนวัฒน์ กิตติรตั นาภรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สวัสดีครับเพือ่ นพนักงานบริดจสโตนทุกท่าน
เทศกาลปี ใ หม่ แ ละตรุ ษ จี น ได้ ผ ่ า นพ้ น ไปแล้ ว นะครั บ
และเทศกาลสงกรานต์ก็ก�ำลังจะมาถึง หลายท่านคงก�ำลัง
วางแผนจะเดินทางไปพักผ่อนท่องเทีย่ วในช่วงนัน้ คนกรุงเทพฯ
ก็ จ ะได้ ถื อ โอกาสหลบมลพิ ษ จากฝุ ่ น PM 2.5 เรื่ อ งของ
สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส�ำหรับบริดจสโตนเองก็ได้บัญญัติ
พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและ
เสริ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ ค งอยู ่ แ ละสื บ ทอดสู ่ รุ ่ น ต่ อ ไป
ในอนาคต จากสถานการณ์ ม ลพิ ษ จากฝุ ่ น PM 2.5 นี้
สาเหตุหลักๆ ที่ถูกกล่าวถึง เกิดจากการใช้รถยนต์ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ของหลายท่าน

การดูแลรักษารถยนต์ตามที่ผมยกตัวอย่างมานี้จะช่วยให้
รถของท่านมีสมรรถนะในการสันดาปที่ดีและช่วยประหยัด
น�้ำมันเชื้อเพลิง และหากท่านต้องการค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมหรือ
ต้องการตรวจเช็ครถให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม
และปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ สามารถน� ำรถเข้ า ไปใช้ บ ริ ก าร
ที่ศูนย์บริการ ACT หรือ COCKPIT ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
เพือ่ ตรวจเช็คให้มนั่ ใจ และรับค�ำแนะน�ำจากพนักงานทีม่ คี วามรู้
ความช� ำ นาญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน� ำ รถไปตรวจเช็ ค
ในระยะนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ด้วยครับ
เรามาเริม่ ต้นทีต่ วั เรานะครับ เป็นส่วนหนึง่ ของการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมที่ดีไว้เพื่อตัวเรา และเพื่อรุ่นลูกหลานของเราเอง
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อโลกใบนี้
One Team, One Planet

สาส์นจากผู้บริหาร
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ข่าวสารบริดจสโตน
สวัสดีปีหมูเพื่อนๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่านค่ะ เริ่มต้นปีนี้ทางทีมงาน Close - To ได้รวบรวมเรื่องส�ำคัญๆ มาบอกเล่ากันครบรสเช่นเคย
ทั้งข่าวกิจกรรมครบรอบ 50 ปี ของไทยบริดจสโตน รวมถึงความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของทุกบริษัทในเครือฯ เพราะพื้นที่ตรงนี้
คือครอบครัวบริดจสโตนทีม่ คี วามส�ำคัญกับเราเสมอ

ก้าวสู่ 50 ปี
บริดจสโตนด�ำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย
วันที่ 22 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตัง้ บริษทั
ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด และในปีนคี้ รบรอบ 50 ปีทบี่ ริษทั ฯ อยูเ่ คียงข้าง
สังคมไทยมาอย่างยาวนานและแข็งแกร่ง โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจและทุม่ เทการท�ำงานจากผูบ้ ริหารและเพือ่ นพนักงานทุกท่าน
ทางบริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิตและโรงงานหนองแค)
และบริ ษั ท ที บี เ อสซี โลจิ ส ติ ก ส์ จ� ำ กั ด ได้ จั ด กิ จ กรรมส� ำ คั ญ
เริ่มด้วยการสักการะศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า
พร้อมกันนี้ยังจัดพิธีมอบทองค�ำและเกียรติบัตรให้กับพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านครบ 10,15, 20, 25 และ 30 ปี โดยได้รบั เกียรติจาก

ท่านผู้บริหารได้ร่วมมอบทองค�ำและเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน
ที่ทุ่มเทท�ำงานให้กับบริษัทมาอย่างยาวนาน หลังจากนั้นจึงเป็น
การท� ำ บุ ญ เลี้ ย งพระเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ บ ริ ษั ท และ
พนักงาน ส่งท้ายกับงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยผู้บริหารทั้ง 4 บริษัทในเครือไทยบริดจสโตน และทีมอดีต
ผูบ้ ริหารคนไทยในยุคเริม่ ต้นของโรงงานรังสิตและบริดจสโตนเซลส์
ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ๆ น้องๆ
ไทยบริดจสโตน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทจี่ ะพัฒนา
ธุ ร กิ จ ของบริ ด จสโตนในประเทศไทยให้ ก ้ า วต่ อ ไปในอนาคต
เพือ่ ส่งมอบสินค้าและบริการทีเ่ ปีย่ มล้นด้วยคุณภาพแก่สงั คม
Close-To ขอเป็นตัวแทนของบริดจสโตนขอบคุณผู้บริหาร
เพือ่ นพนักงาน และบุคลากรทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมท�ำให้บริดจสโตน
สามารถเดินร่วมทางกับสังคมไทยด้วยดีตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
สะท้อนถึงความผูกพัน… ทีไ่ ม่มวี นั เปลีย่ นมาตลอด 50 ปี
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500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ของไทยบริดจสโตน
ทางบริษทั ได้จดั กิจกรรมดีๆ เชิญชวนเพือ่ นพนักงานและครอบครัว
เข้าร่วมกิจกรรม “500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน”
ด้วยเป้าหมายบริจาคโลหิตร่วมกัน 500,000 ซีซี เพือ่ ให้พนักงาน
และครอบครัวได้มีส่วนร่วมท�ำความดีช่วยเหลือสังคม อีกทั้ง
ยั ง เป็ น การส่ ง มอบความรั ก และต่ อ ชี วิ ต ให้ กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
ต้องขอขอบคุณเพือ่ นพนักงานกลุม่ บริษทั ในเครือไทยบริดจสโตน
ทุกท่านทีร่ ว่ มบริจาคโลหิตในครัง้ นีด้ ว้ ยค่ะ

“หนึง่ คนให้ ต่อลมหายใจเพือ่ นมนุษย์”

ข่าวสารบริดจสโตน
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COO มาเยี่ยม มาเยือน
มร. คาซึฮสิ ะ นิชไิ ก อดีตประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ าร (อดีต COO)
บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น และมร. อะคิฮิโระ เอโตะ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการคนปัจจุบัน (COO ปัจจุบัน) บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น
ได้เยีย่ มชมไทยบริดจสโตน โรงงานรังสิต เนือ่ งในวาระรับ - ส่งต�ำแหน่งใหม่
และได้ ชี้ แ จงนโยบายให้ กั บ ระดั บ ผู ้ จั ด การของไทยบริ ด จสโตนและ
กลุม่ บริษทั ในเครือบริดจสโตนประเทศไทยได้รบั ทราบ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์
ทีผ่ า่ นมา
พร้อมกันนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ มร. อะคิฮโิ ระ เอโตะ (COO ปัจจุบนั )
และ มร. กาเบรี ย ล อั ส บั น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารกลุ ่ ม
บริดจสโตนไชน่าเอเชียแปซิฟิก (BSCAP COO) ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิต
และรับฟังการอธิบายถึงโครงการต่างๆ จากระดับผู้จัดการของทั้งโรงงาน
รังสิตและหนองแค ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ไทยบริดจสโตน ได้ให้การต้อนรับ
และแสดงศักยภาพการผลิตรวมถึงการบริหารจัดการของโรงงานผลิต
ยางรถยนต์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอด50 ปี ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูง
ของเราได้รบั ทราบ

บริดจสโตน เอ.ซี.ที เปิดศูนย์บริการค็อกพิท
ด้วยภาพลักษณ์ ใหม่ รองรับลูกค้าย่านรังสิต-คลอง 7
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มีอกี ข่าวทีน่ า่ ยินดีคอื ข่าวคราวการเติบโตของศูนย์บริการ
ค็อกพิท โดยเมือ่ วันที่ 31 มกราคมทีผ่ า่ นมา บริษทั บริดจสโตน
เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดศูนย์บริการค็อกพิท สาขาโลตัส
รังสิต คลอง 7 ด้วยการพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมบริการ
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมช่างมืออาชีพ โดยก่อนหน้านี้
ได้เปิดศูนย์บริการค็อกพิท สาขานวนคร และได้รบั การตอบรับ
จากลูกค้าเป็นอย่างดี ฝากเพือ่ นๆ แนะน�ำบอกต่อกันด้วยนะคะ
มีเพื่อนบอกเพื่อน มีญาติบอกญาติ มีคนรู้จักต้องแนะน�ำ
เผื่ อ บ้ า นใครใกล้ ส ะดวกแถวนี้ จ ะได้ ไ ปใช้ บ ริ ก ารค็ อ กพิ ท
ของเรากัน

Together Forever
เพือ่ เป็นการขอบคุณพนักงานทีท่ มุ่ เทท�ำงานมาตลอดทัง้ ปี
และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ขี องทีมงาน เมือ่ วันที่ 14 มกราคม
ทีผ่ า่ นมา บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั งาน
ประจ�ำปีให้พนักงาน ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม ด้วยธีม
“Together Forever” นอกจากนีท้ างผูบ้ ริหารทุกกลุม่ สายงาน
ยังได้ชี้แจงทิศทางธุรกิจและการท�ำงานร่วมกันส�ำหรับปีนี้
เพือ่ เสริมความแข็งแกร่งของทีมงานด้วย เรามีภาพบรรยากาศ
ความประทับใจมาฝากกันค่ะ

บริดจสโตน เอ.ซี.ที รณรงค์ ใช้ถุงผ้า
“Say No To Plastic Bag”
			
และสุดท้ายเป็นข่าวสารการกระตุน้ ให้พนักงานมีสว่ นร่วม
ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและลดปริ ม าณขยะพลาสติ ก
โดย บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด รณรงค์
ให้พนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม “Say No
To Plastic Bag” ตลอดปีนี้ ด้วยการน�ำถุงผ้ามาใช้ แ ทน
ถุงพลาสติก
ชวนเพื่ อ นๆ มาลองท� ำ วิ ธี ง ่ า ยๆ ใกล้ ตั ว ด้ ว ยการปรั บ
พฤติ ก รรมและการลดใช้ พ ลาสติ ก ของตั ว เองในแต่ ล ะวั น
เช่ น พกขวดน�้ ำ หรื อ แก้ ว น�้ ำ มาเอง ไม่ รั บ หลอดพลาสติ ก

งดรับถุงพลาสติก และพกถุงผ้าติดตัวไปทุกครั้ง เพราะคุณ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาโลกของเราให้สวยงามและคงอยู่
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

ข่าวสารบริดจสโตน
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BS-FIT
เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริดจสโตนจัดขึ้นเพื่อปลุกพลัง
ให้พนักงานหันมาออกก�ำลังกาย ใส่ใจดูแลสุขภาพ มีความ
มุ ่ ง มั่ น ให้ ส ามารถเอาชนะอุ ป สรรคได้ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู ้
บริหารและเพื่อนพนักงานที่ร่วมกันท�ำประโยชน์ ให้กับสังคม
โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในปีที่ผ่านมามีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,569 ท่าน
จากทั้ง 6 บริษัท (TBSC, TBSCL, BSTL, BSACT, APTC
และ BTMT)
โดย มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและตัวแทนพนักงานจากกลุม่ บริษทั ในเครือ
บริดจสโตนประเทศไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากโครงการ ได้ร่วมมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 250,000 บาท ให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
และต้องขอชื่นชมสุดยอดผู้ท�ำคะแนนได้สูงสุดทั้ง 4 ท่าน ด้วยนะคะ เรามีบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเขามาฝากกันค่ะ

Before

คุณชยาณัฐ แย้มดงพลอง

คุณสิทธิพงษ์ แก้วประดับ

จาก BSACT

“แรงบันดาลใจในการเข้าร่วม
โครงการ BS-FIT ของผม คือ
ผมอยากดูแลสุขภาพของตัวเอง
ต้องการควบคุมน�ำ้ หนัก เพือ่ ให้
กระฉับกระเฉงและคล่องตัวขึ้นครับ ผมจึง
ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่ง โดยส่วนใหญ่แล้ว
ผมจะวิ่งวันละประมาณ 10 กม. เป็นประจ�ำ
อยากฝากถึงเพือ่ นพนักงานทุกคนให้เข้าร่วม
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยกันนะครับ”
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จาก BSTL

After

“เมือ่ 6 ปี ทีแ่ ล้ว ผมเคยป่วยเป็น
มะเร็งหลังโพรงจมูก และลุกลามไปยัง
ต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณคอ รักษาด้วยการ
ฉายแสงและเคมีบำ� บัด จากนัน้ จึงเริม่ ออกก�ำลังกายมาโดยตลอด
โครงการ BS-FIT กระตุ้นให้ผมอยากออกก�ำลังกายมากขึ้น
ผมหันมาวิง่ ทุกๆ วัน วันละ 10-20 กม.หลังจากเข้าร่วมโครงการ
แล้วสุขภาพผมดีขึ้นมาก หุ่นดีขึ้น ไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเลย
และรู้สึกดีมากๆ ครับที่ได้เป็น 1 ในตัวแทน ของบริดจสโตน
ไปร่วมบริจาคเงินทีส่ ถาบันมะเร็ง เพราะผมก็เคยป่วยเป็นมะเร็ง
มาก่อน เข้าใจผู้ป่วยมะเร็งดีว่าได้รับความทรมานทั้งร่างกาย
และจิตใจ”

คุณปราโมทย์ อุบลหล้า

การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “BS-FIT”
เพียงท�ำตามขัน้ ตอนด้านล่างนี้

จาก TBSC

“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท�ำเอง”
ผมรักการออกก�ำลังกายมากครับ เรียกได้วา่
ถ้าวันไหนไม่ได้ออกก�ำลังกาย ผมจะหงุดหงิด
ขึ้นมาทันที ส่วนตัวแล้วไม่ชอบการ “วิ่ง” เลยครับ
จนกระทัง่ มีโครงการ BS-FIT ยิง่ วิง่ ยิง่ ออกก�ำลัง ก็เหมือนเรายิง่ ได้บริจาคเงินมากขึน้
ซึง่ กิจกรรมนีท้ ำ� ให้เกิดความท้าทายระหว่างผมและพีๆ่ น้องๆ ในแผนก ผมจึงตัง้ เป้าหมาย
ไว้ว่าต้องท�ำให้ได้ทุกวัน วันละ 80 คะแนน ซึ่งจริงๆ แล้วผมไม่ได้คาดหวังเลยนะ
ว่าจะต้องเป็นผูช้ นะ แต่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ น�ำ้ หนักตัวของผมลดลง หุน่ ดีขนึ้
สุขภาพดียิ่งขึ้น… แน่นอนว่าถึงกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงหรือไม่อย่างไร ผมและทีม
ก็ จ ะยั ง ออกก� ำ ลั ง กายกั น ต่ อ ไป หรื อ ถ้ า จะมี โ ครงการดี ๆ แบบนี้ อี ก ในอนาคต
พวกเราไม่พลาดที่จะเข้าร่วมแน่นอนครับ

คุณสันติ วิมนมาลา

After

จาก TBSCL

“ก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการ BS-FIT ผมอ้วนมากครับ
น�้ำหนักตัวถึง 94 กก. มีภาวะน�้ำตาลและความดันโลหิตสูง
พอนึกถึงครอบครัวว่าเราอยากจะอยูก่ บั คนทีเ่ รารักไปนานๆ
จึงเป็นแรงผลักดันให้ผมหันมาออกก�ำลังกายใส่ใจสุขภาพ
ขอบคุณโครงการ BS-FIT ที่ท�ำให้ผมไม่เคยท้อและอดทน
ที่ จ ะลดน�้ ำ หนั ก เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ผมเริ่ม ต้น จากเดิน และ
ลองมาวิ่ง เก็บประสบการณ์จากงานวิ่งมาหลายสนาม
ตั้ ง เป้ า ว่ า สั ก วั น ผมจะไปให้ ถึ ง Full
Marathon ให้ได้ ภายในระยะเวลา
เพี ย ง 3 เดื อ น น�้ ำ หนั ก ตั ว
ของผมลดลงไปถึง 14 กก.
ผมภูมิใจมากครับที่ได้เป็น
ตั ว แทนของบริ ด จสโตน
ได้ ช ่ ว ยเหลื อ สั ง คม และ
มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

สแกน QR Code
และดาวน์โหลดเพือ่ เข้าสูแ่ อปพลิเคชัน BS-FIT
เข้าสูก่ ารใช้งานด้วย
ส�ำหรับ TBSC และ TBSCL
ชือ่ ผู้ใช้งาน: อีเมลบริษทั หรือ
รหัสพนักงาน@bridgestone.com
รหัสผ่าน: BSfit2018

ส�ำหรับ BSTL
ชือ่ ผู้ใช้งาน: อีเมลบริษทั หรือ รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน: BSfit2018

ส�ำหรับ BSACT
ชือ่ ผู้ใช้งาน: อีเมลบริษทั หรือ รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน: BSfit2018
*ส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาในการสมัครหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ BS-FIT และหากเป็นพนักงานใหม่
ให้ตดิ ต่อลงทะเบียนก่อนเข้าสูก่ ารใช้งาน
โดยติดต่อทีแ่ อดมิน
TBSC
TBSCL
BSTL
BSACT

@tbsc_olympics
@tbscl_olympics
@bstl_bsact
@bstl_bsact

Before

เมือ่ เพือ่ นๆพนักงานของเราท�ำได้ คุณก็ทำ� ได้เช่นกัน…… อยากจะฟิต อยากจะสุขภาพดี และยังได้ทำ� บุญไปพร้อมๆ กัน มาเข้าร่วมโครงการ
BS-FIT กับเราซิคะ ขอกระซิบว่าของรางวัลรอทุกท่านอยู่ และที่ ว้าว..ว้าว…..ว้าว กว่านั้นผู้เข้าร่วมโครงการ BS-FIT ยังสามารถสะสมคะแนน
กับกิจกรรม
(เจแปน โก โก) ได้อกี ด้วย
สุขภาพดี ไม่มขี าย อยากได้ตอ้ งท�ำเอง มาร่วมฟิตและสร้างเป้าหมายร่วมกันในปีนเี้ พือ่ “สุขภาพดี ชีวต
ิ ดี สังคมดี” กันนะคะ

OLYMPIC & PARALYMPIC CORNER
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“คีโตเจนิค” กินไขมันลดอ้วน
		 แต่กินไม่ถูกวิธีอาจยิ่งอ้วน..
อาหารคีโตเจนิค
หมายถึง อาหารที่มีไขมันสูง
มีโปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย และมีคาร์โบไฮเดรตต�่ำ 
เมื่อทานคาร์โบไฮเดรตน้อย แทนที่ร่างกาย
จะดึงคาร์โบไฮเดรตไปใช้เป็นพลังงาน
เหมือนปกติ ร่างกายจึงหันไปดึง
พลังงานจากไขมันแทน

“ปีหมูปนี ี้ เราจะไม่เป็นหมูอกี ต่อไป” ขอเสียงเพือ่ นๆ ทีจ่ ะลดน�ำ้ หนักในปีนกี้ นั หน่อยค่ะ
เพื่อนๆ หลายคนคงรู้จักกับการกินคลีนกันมาบ้างแล้วนะคะ แต่ว่ายังมีวิธีการลดน�้ำหนักอีกกระแส
ที่สวนทางและสุดแปลกแหวกแนวกว่ากระแสอื่นๆ นั่นคือการกินอาหารที่มีไขมัน แต่ลดความอ้วนได้
หรือทีเ่ รียก “คีโตเจนิค” นัน่ เอง มาท�ำความรูจ้ กั กับคีโตเจนิค กันเลย

คีโตเจนิค คืออะไร?
อาหารคีโตเจนิค หมายถึง อาหารทีม่ ไี ขมันสูง มีโปรตีนทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และ
มีคาร์โบไฮเดรตต�่ำ เมื่อทานคาร์โบไฮเดรตน้อย แทนที่ร่างกายจะดึงคาร์โบไฮเดรตไปใช้เป็นพลังงาน
เหมือนปกติ ร่างกายจึงหันไปดึงพลังงานจากไขมันแทน ตรงนีแ้ หละทีไ่ ขมันในร่างกายเราจะถูกเผาพลาญ
ออกไป การกินอาหารแบบคีโตเจนิค จะเน้นการกินเนือ้ สัตว์ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม และพืชทีม่ แี ป้งน้อย
ทัง้ ยังต้องงดข้าว แป้ง ธัญพืช เผือกมัน ผลไม้ และของหวานทุกชนิดอีกด้วย
ซึ่งการทานอาหารแบบคีโตเจนิคนี้ คิดค้นโดย Russell M. Wilder แพทย์อายุรกรรมชาวอเมริกา
ในปี ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2497) เดิมทีการรับประทานอาหารประเภทนีถ้ กู คิดขึน้ มาเพือ่ ช่วยบรรเทาอาการป่วย
ของผูป้ ว่ ยโรคลมชัก เพราะส่วนประกอบของอาหารกลุม่ นีจ้ ะท�ำให้รา่ งกายเกิดสารทีเ่ รียกว่า Ketone body
ในเลือดสูง (สารทีส่ ร้างในตับ และส่งผลถึงการใช้พลังงานของสมอง) เราเรียกภาวะนีว้ า่ ภาวะ Ketosis
ทีจ่ ะส่งผลให้เซลล์สมองและสารสือ่ ประสาทในสมองท�ำงานได้สมดุล จนช่วยลดอาการชักได้
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คีโตเจนิค วิธีลดความอ้วนแบบใหม่
วิธีการทานอาหารแบบคีโตเจนิคนอกจาก
จะช่วยบรรเทาอาการของโรคลมชักได้แล้ว ยังมี
นักโภชนาการน�ำมาใช้เพือ่ การลดความอ้วนอีกด้วย
โดยคลินกิ โรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุวา่
“สาเหตุ ที่ ก ารทานอาหารแบบคี โ ตเจนิ ค แล้ ว
ช่วยลดน�้ำหนักได้ เพราะในระยะแรกๆ การกิน
อาหารคีโตเจนิคสามารถลดน�ำ้ หนักตัวได้รวดเร็ว
กว่าวิธีการอื่น เพราะร่างกายได้รับพลังงานจาก
คาร์โบไฮเดรตน้อย ซึง่ เคยเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวหลังจาก
1 ปี ขึ้ น ไป จะพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ลดน�้ ำ หนั ก ตั ว นั้ น ไม่ ต ่ า งกั น และมี โ อกาสที่
น�ำ้ หนักตัวจะเด้งกลับขึน้ มาหรือทีเ่ รียกว่า Yo-Yo
Effect (โยโย่เอฟเฟกต์) ไม่ตา่ งกัน”

อันตรายจากการทานอาหารคีโตเจนิค

1
2
3
4
5

อาหารประเภทนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วย
บรรเทาอาการป่วยของผู้ป่วยโรคลมชัก
เพราะส่วนประกอบของอาหารกลุ่มนี้
จะท�ำให้รา่ งกายเกิดสารทีเ่ รียกว่า Ketone
body ในเลื อ ดสู ง (สารที่ ส ร้ า งในตั บ
และส่งผลถึงการใช้พลังงานของสมอง)
เราเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะ Ketosis ที่จะ
ส่งผลให้เซลล์สมองและสารสื่อประสาท
ในสมองท� ำ งานได้ ส มดุ ล จนช่ ว ยลด
อาการชักได้

มวลกล้ามเนื้อของร่างกายอาจลดลง เนือ่ งจากการกินคาร์โบไฮเดรตน้อย ท�ำให้ปริมาณ
อินซูลนิ ในร่างกายน้อยลง การน�ำกรดอะมิโนเข้าสูเ่ ซลล์จงึ ลดลง ส่งผลให้กระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนภายในกล้ามเนือ้ ลดลงตามไปด้วย แต่หากมีการออกก�ำลังกายและ
ทานโปรตีนอย่างต่อเนือ่ ง ก็จะยังคงมีกล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งแรง
อาจเกิดอาการทีเ่ รียกว่า “หวัดคีโต” คนทีท่ านอาหารแบบคีโตเจนิคไปสักระยะหนึง่ อาจมี
อาการคล้ายเป็นหวัด มีลมหายใจ เหงือ่ และปัสสาวะมีทกี่ ลิน่ คล้ายผลไม้ได้ แต่อาการ
เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ในแค่ชว่ งแรกๆ ของการทานอาหารแบบคีโตเจนิคเท่านัน้
เสี่ยงพบไขมันในเลือดสูง เพราะจากการวิจัยพบว่าผู้ที่กินอาหารคีโตเจนิค จะมีระดับ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ คอเลสเตอรอล ทั้งไขมันแบบ LDL และ HDL ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
หลังจากผ่านไป 6 เดือน ดังนัน้ ควรระมัดระวังสัดส่วนของไขมันทีท่ าน ควรเน้นทานไขมัน
ไม่อมิ่ ตัว (น�ำ้ มันมะกอก อโวคาโด ถัว่ แซลมอน) หรือเรียกกันว่าไขมันดี มากกว่าไขมัน
อิม่ ตัว (ไขมันจากสัตว์ กะทิ ชีส น�ำ้ มันมะพร้าว ครีม เนย) หรือเรียกกันว่าไขมันเลว
เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไต ผลวิจัยในระยะสั้นพบว่า การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง
จะมีผลรบกวน ต่อการท�ำงานของไตจึงเป็นการเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
ในอนาคตได้ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ควรทานโปรตีนในสัดส่วนที่พอเหมาะกับร่างกาย
ของตนเองโดยเลือกทานโปรตีน 1 กรัม ต่อน�ำ้ หนัก 1 กิโลกรัม เท่านัน้
เสี่ยงมวลกระดูกลดลง การกินอาหารแบบคีโตเจนิคต่อเนื่องในระยะยาวมีแนวโน้ม
ที่จะท�ำให้ขาดแร่ธาตุโพแทสเซียม วิตามินดี แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี
จึงอาจส่งผลต่อมวลกระดูกได้ในระยะยาว ดังนั้นผู้ที่ทานอาหารแบบคีโตเจนิค
ควรเลือกทานอาหารทีม่ แี ร่ธาตุ และวิตามินดังกล่าวเพิม่ เติมด้วย

แม้การทานอาหารแบบคีโตเจนิคสามารถช่วยลดน�ำ้ หนักได้จริง แต่ในระยะยาวนัน้ ก็ยงั
มีความเสี่ยงที่จะกลับมาอ้วนเหมือนวิธีลดความอ้วนวิธีอื่นๆ และยังเสี่ยงต่อผลข้างเคียง
จากการรับประทานไขมันมากเกินไป หรือได้อาหารไม่ครบถ้วนเพียงพอ จนส่งผลต่อร่างกาย
ในทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน หากอยากลดความอ้วน หรือมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ด้วยวิธที านอาหาร
แบบคีโตเจนิคจริงๆ ควรหาข้อมูลสัดส่วน และประเภทอาหารที่ทานอย่างละเอียด
โดยปรึกษานักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแบบคีโตเจนิคให้ดีก่อนเริ่มทาน
ส�ำหรับการใช้วิธีจ�ำกัดปริมาณอาหาร และออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำนั้น ก็ยังคงเป็น
วิธที งี่ า่ ย และปลอดภัยมากกว่าค่ะ

ข้อมูลจาก : คลินกิ โรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, https://www.thaiketopal.com/, http://haamor.com/th/
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Best Job Ever

“ควบคุมระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อบริการที่ดีที่สุด”
โดย สันติ วิมนมาลา

ผมและทีมงาน
ร่วมกันพัฒนาระบบ “MoCS
(Monitering Control System)”
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง
สินค้า สามารถตอบสนองความต้องการ
ของฝ่ายขายและส่งมอบการบริการ
ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

วั น นี้ Close-To จะพาไปท� ำ ความรู ้ จั ก
คุณสันติ วิมนมาลา กับบทบาทเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
ควบคุมการจัดส่ง แผนก Transport Control
Center บริษทั ทีบเี อสซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด จะมา
เผยถึงหัวใจส�ำคัญของการควบคุมการจัดส่ง
เพือ่ ส่งมอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า

ภารกิจของการควบคุมการจัดส่ง
คุณสันติ วิมนมาลา ท�ำงานทีบ่ ริดจสโตนมา 16 ปี โดยเริม่ แรกอยูบ่ ริษทั
บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเพิง่ ย้ายมาอยูท่ บี่ ริษทั ทีบเี อสซี
โลจิสติกส์ จ�ำกัด ได้เพียง 1 ปี คุณสันติยังคงรับผิดชอบงานในส่วนเดิม
ทุกอย่างกับบทบาทของการควบคุมการจัดส่ง
“หน้าทีห่ ลักของผม แบ่งเป็น 2 ส่วนครับ งานส่วนแรก คือ การรับค�ำสัง่ ซือ้
(order) จากฝ่ายขายของบริษัท บริดจสโตนเซลส์ และผมยังดูแลบริษัท
โตโยต้า ทัง้ 4 โรงงาน (ส�ำโรง,บ้านโพธิ,์ เกตเวย์ และบางปะกง) ซึง่ เป็นลูกค้า OE
ของบริษทั ในแต่ละวันจะมีเอกสารของการสัง่ ซือ้ ให้จดั ส่งยางเป็นจ�ำนวนมาก
ผมจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งไป
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ให้ลูกค้า นอกจากนี้จะมีค�ำสั่งซื้อยางด่วน
จากลูกค้า ผมจึงต้องประสานงานกับฝ่ายขาย
เพือ่ ให้การจัดส่งมอบยางถึงมือลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา และตรงกับความต้องการ
งานส่วนทีส่ อง คือ การจัดการระบบการ
ควบคุม ในขั้นตอนนี้มาถึงการจัดเตรียมยาง
โดยใช้ระบบ MoCS (Monitering Control
System) ตรวจสอบการสัง่ ซือ้ ของลูกค้าทีส่ งั่ มา
ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว และประสานงาน
กั บ ฝ่ า ยขายเพื่ อ แจ้ ง ข้ อ มู ล การจั ด ส่ ง ยาง
ไปถึงมือลูกค้า
ซึ่งผมจะต้องบริหารเวลารับผิดชอบงาน
ทัง้ 2 ส่วนนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน เพือ่ ให้ทนั
กับความต้องการของลูกค้า”
ด ้ ว ย บ ท บ า ท แ ล ะ ง า น ที่ ท ้ า ท า ย
ในลักษณะนี้ ในฐานะ Leader ของแผนก
คุ ณ สั น ติ จึ ง ต้ อ งควบคุ ม ระบบการจั ด ส่ ง
ด้วยตนเอง เขาใช้หลัก P D C A เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาวางแผนจัดการ งานแต่ละขัน้ ตอน
ลงในระบบ และประสานงานกับทุกส่วนงาน
เพื่อให้ระบบขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั

การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย
ของลูกค้า คือ หัวใจหลักของการควบคุม
การจัดส่ง
เมื่ อ ท� ำ งานด้ า นการจั ด ส่ ง คุ ณ สั น ติ
จึงร่วมกับทีมงานใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดการเพือ่ พิชติ ใจลูกค้า
ผมและทีมงานปรึกษากับผูจ้ ดั การแผนก IT
ร่วมกันพัฒนาระบบ “MoCS (Monitering
Control System)” เข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า โดยได้แนวคิด

มาจากการใช้ flight board ในสนามบิน
ซึง่ แจ้งรายละเอียดของเทีย่ วบิน และก�ำหนด
เวลาขึน้ ลง ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจาก
ที่ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว สามารถตอบสนอง
ความต้องการของฝ่ายขายและส่งมอบการ
บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ครับ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คุณสันติและทีมงานได้รว่ มกันคิดโครงการ
“การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าโดย
ระบบ MoCS” ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดการน�ำเสนอผลงานการปรับปรุงงาน
ในระดับกลุ่มบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน
(TBSC QCC 4GCs) ประเภท Sale & Service
ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้ถูกน�ำมาใช้ควบคุม

ในการท� ำ งานจริ ง ของทุ ก ขั้ น ตอน ช่ ว ยให้
การตรวจสอบสถานะค�ำสัง่ ซือ้ ยางจากฝ่ายขาย
ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นรางวัลที่สะท้อนถึง
ความความส�ำเร็จของการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ คุ ณ สั น ติ ยั ง เชื่ อ ในเรื่ อ งการ
ท�ำงานด้วยใจรัก ใส่ใจกับงานที่ท�ำ อีกทั้ง
เขายังให้ความส�ำคัญในเรื่องของการสื่อสาร
ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน สนับสนุนและช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข
งานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมาจาก
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และนี่คืออีกหนึ่ง
บุ ค ลากรต้ น แบบที่ มี ค วามสุ ข กั บ งานที่ ท� ำ
และช่วยผลักดันให้องค์กรประสบผลส�ำเร็จ
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รู้ ไว้ ใช่ว่า

สายสีเขียว (หมอชิต-ส�ำโรง) หรือ สายสุขุมวิท
เคหะฯ

เช็คเส้นทาง รถไฟฟ้า-ใต้ดิน

ทุกสาย

สนามกีฬาแห่งชาติ

บางหว้า

เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2542
สถานี สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, สยาม, สถานีราชด�ำริ,
สถานีศาลาแดง, สถานีชอ่ งนนทรี, สถานีสรุ ศักดิ,์
สถานีสะพานตากสิน, สถานีกรุงธนบุร,ี สถานีวงเวียนใหญ่,
สถานีโพธิน์ มิ ติ ร, สถานีตลาดพลู, สถานีวฒ
ุ ากาศ,
สถานีบางหว้า

มีกำ� หนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2562
สถานี ส�ำโรง, ปูเ่ จ้า, ช้างเอราวัณ, โรงเรียนนายเรือ, ปากน�ำ้ ,
ศรีนครินทร์, แพรกษา, สายลวด, เคหะฯ

(ส่วนต่อขยาย) หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี ห้าแยกลาดพร้าว, พหลโยธิน 24, รัชโยธิน, เสนานิคม,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมป่าไม้, บางบัว,
กรมทหารราบที่ 11, วัดพระศรีมหาธาตุ, อนุสาวรียห์ ลักสี,่
สายหยุด, สะพานใหม่, โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช,
พิพธิ ภัณฑ์กองทัพอากาศ, กม.25, คูคต

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)

เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2559
สถานี เตาปูน, บางซ่อน, วงศ์สว่าง, แยกติวานนท์,
กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ราชการนนทบุร,ี บางกระสอ,
แยกนนทบุรี 1, สะพานพระนัง่ เกล้า, ไทรม้า, บางรักน้อยท่าอิฐ,
บางรักใหญ่, บางพลู, สามแยกบางใหญ่, ตลาดบางใหญ่,
คลองบางไผ่

สุวรรณภูมิ
ประชาธิปก

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี กรุงธนบุร,ี เจริญนคร (ไอคอนสยาม), คลองสาน, ประชาธิปก

บางซือ่

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี บางซือ่ , จตุจกั ร, วัดเสมียนนารี, บางเขน, ทุง่ สองห้อง, หลักสี,่
หลักสี,่ การเคหะ, ดอนเมือง, หลักหก, รังสิต

คลองบางไผ่

Airport Rail Link พญาไท-สุวรรณภูมิ

สายสีทอง

สายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต

คูคต

(ส่วนต่อขยาย) แบริ่ง-สมุทรปราการ

เตาปูน

สายสีเขียวเข้ม (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า)
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หมอชิต

เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2542
สถานี หมอชิต, สะพานควาย, อารีย,์ สนามเป้า, อนุสาวรียช์ ยั สมรภูม,ิ
พญาไท, ราชเทวี, สยาม, ชิดลม, เพลินจิต, นานา, อโศก,
พร้อมพงษ์ทองหล่อ, เอกมัย, พระโขนง, อ่อนนุช, บางจาก,
ปุณณวิถ,ี อุดมสุข, บางนา, แบริง่ , ส�ำโรง

รถติดแค่ไหนถามใจดู?... ปัจจุบันนี้มีรถมากมายเต็มถนน
เดิ น ทางไปไหนที ร ถก็ แ สนจะติ ด ในกรุ ง เทพฯ ก็ มี ก ารก่ อ สร้ า ง
รถไฟฟ้าพร้อมๆ กันหลายสาย เพือ่ ให้เสร็จทันตามก�ำหนด ท�ำให้ผคู้ น
ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าเดิม ไปไกลหน่อยก็กนิ เวลาไปเกือบทัง้ วัน
การใช้บริการรถไฟฟ้า-ใต้ดนิ จึงเป็นทางเลือกอีกทางทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่
ใช้บริการ ถึงแม้ตอนนี้จะมี แค่ 4 เส้นทาง 60 สถานีให้บริการ
แต่ก็ยังมีอีกหลายสถานีที่ก�ำลังก่อสร้าง และคาดว่ากรุงเทพฯ จะมี
รถไฟฟ้ า -ใต้ ดิ น เชื่ อ มโยงทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ภ ายในปี 2572 ซึ่ ง ตอนนี้
ได้มแี ผนเร่งรัดให้เสร็จสิน้ ในปี 2562 เร็วกว่าเดิมถึง 10 ปีเลยทีเดียว
เรามาดูกนั ดีกว่าค่ะ ว่าแต่ละสายไปทีไ่ หนกันบ้าง

กรุงธนบุรี

ส�ำโรง

พญาไท

ดอนเมือง

เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2552
สถานี พญาไท, ราชปรารภ, มักกะสัน, รามค�ำแหง, หัวหมาก,
บ้านทับช้าง, ลาดกระบัง, สุวรรณภูมิ

(ส่วนต่อขยาย) ดอนเมือง บางซื่อ พญาไท

รังสิต

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2565
สถานี บางซือ่ , ดอนเมือง

สายสีฟ้า

ประชาสงเคราะห์
มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2572
สถานี ประชาสงเคราะห์, มิตรไมตรี, ดินแดง, มักกะสัน, เพชรบุร,ี
เพลินจิต, ลุมพิน,ี สวนพลู, ช่องนนทรี

ช่องนนทรี

สายสีน�้ำเงิน บางซื่อ-หัวล�ำโพง
พุทธมณฑลสาย 4 บางแค หัวล�ำโพง

สายสีเทา
บางซือ่

ท่าพระ

เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2547
สถานี หัวล�ำโพง, สามย่าน, สีลม, ลุมพิน,ี คลองเตย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ,ิ์ สุขมุ วิท, เพชรบุร,ี พระราม 9,
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย, ห้วยขวาง, สุทธิสาร
รัชดาภิเษก, ลาดพร้าว, พหลโยธิน, สวนจตุจกั ร, ก�ำแพงเพชร,
บางซือ่
มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2562
สถานี สถานีวดั มังกรกมลาวาส, วังบูรพา, สนามไชย, อิสรภาพ,
ท่าพระ, บางไผ่, บางหว้า, เพชรเกษม 48, ภาษีเจริญ,
บางแค, หลักสอง

(ส่วนต่อขยาย) บางซื่อ-ท่าพระ

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี สถานีเตาปูน, บางโพ, บางอ้อ, บางพลัด, สิรนิ ธร, บางยีข่ นั ,
บางขุนนนท์, แยก ไฟฉาย, จรัญสนิทวงศ์ 13, ท่าพระ

(ส่วนต่อขยาย) บางแค-พุทธมณฑลสาย 4

สายสีน�้ำตาล

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2564
สถานี สถานีพทุ ธมณฑลสาย 2, ทวีวฒ
ั นา, พุทธมณฑลสาย,
พุทธมณฑลสาย 4

ศูนย์ราชการนนทบุรี

สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)
ประชาสงเคราะห์

มีนบุรี

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี ศูนย์ราชการนนทบุร,ี แคราย, สนามบินน�ำ้ , สามัคคี,
วัดชลประทาน, แยกปากเกร็ด, เลีย่ งเมืองปากเกร็ด,
แจ้งวัฒนะ 28, เมืองทองธานี, ศรีรชั , แจ้งวัฒนะ 14,
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ, ทีโอที, หลักสี,่ ราชภัฏพระนคร,
วัดพระศรีมหาธาตุ, รามอินทรา 3, ลาดปลาเค้า, รามอินทรา 10,
มัยลาภ, วัชรพล, รามอินทรา 40, คูบ้ อน, รามอินทรา 83,
ปัญญาอินทรา, นพรัตน์, บางชัน, เศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ,
ตลาดมีนบุร,ี มีนบุรี

ตลิง่ ชัน

ท่าพระ

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2563
สถานี
วัชรพล - ทองหล่อ วัชรพล, นวลจันทร์, ต่างระดับฉลองรัช,
คลองล�ำเจียก, คลองล�ำเจียก, ซอยสหกรณ์ 1,
สังคมสงเคราะห์, ฉลองรัช, ศรีวรา, นวศรี,
วัดพระราม 9, เพชรบุร-ี ทองหล่อ, แจ่มจันทร์,
ทองหล่อ 10, ทองหล่อ
พระโขนง-พระรามที่ 3 พระโขนง, บ้านกล้วยใต้, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
เกษมราษฎร์, พระรามที่ 4, คลองเตย,
งามดูพลี, ลุมพิน,ี สวนพลู, ช่องนนทรี,
นราธิวาสฯ, นางลิน้ จี,่ รัชดา-นราธิวาส,
ยานนาวา, พระรามที่ 3
พระรามที่ 3-ท่าพระ คลองภูม,ิ คลองด่าน, สาธุประดิษฐ์,
สะพานพระราม 9, เจริญราษฎร์, เจริญกรุง,
มไหสวรรย์, ตลาดพลู, ท่าพระ

(ส่วนต่อขยาย) เส้นหัวล�ำโพง-บางแค

สายสีส้มตะวันออก ตลิ่งชัน-มีนบุรี

วัชรพล

สุวนิ ทวงศ์

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2566
สถานี สถานีตลิง่ ชัน, บางขุนนนท์, ศิรริ าช, สนามหลวง,
อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย, หลานหลวง, นิยมราช, ราชเทวี,
ประตูนำ�้ , ราชปรารภ, รางน�ำ้ , ดินแดง, ประชาสงเคราะห์,
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย, รฟม., ประดิษฐ์มนูธรรม,
รามค�ำแหง12, รามค�ำแหง, ราชมังคลา, หัวหมาก, ล�ำสาลี,
ศรีบรู พา, คลองบ้านม้า, สัมมากร, น้อมเกล้า, ราษฎร์พฒ
ั นา,
มีนพัฒน, เคหะรามค�ำแหง, มีนบุร,ี สุวนิ ทวงศ์

แยกล�ำสาลี

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2568
สถานี ศูนย์ราชการนนทบุร,ี จุฬาเกษม, คลองลาดยาว, ชินเขต,
บางเขน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประตู 2,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คลองบางบัว, ลาดปลาเค้า,
เสนานิเวศน์, เสนานิเวศน์, ต่างระดับฉลองรัช, คลองล�ำเจียก,
นวลจันทร์, แยกนวมินทร์, โพธิแ์ ก้ว, อินทรารักษ์,
นวมินทร์ภริ มย์, สนามกีฬาคลองจัน่ , แยกล�ำสาลี

สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�ำโรง)
พหลโยธิน 24

ส�ำโรง

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2564
สถานี พหลโยธิน 24, จันทรเกษม, ลาดพร้าว, ภาวนา, โชคชัย 4,
ลาดพร้าว71, ลาดพร้าว 83, มหาดไทย, ลาดพร้าว 101,
บางกะปิ, แยกล�ำสาลี, ศรีกรีฑา, หัวหมาก, กลันตัน,
ศรีนชุ , ศรีนครินทร์ 38, สวนหลวง ร. 9, ศรีอดุ ม, ศรีเอีย่ ม,
ศรีลาซาล, ศรีแบริง่ , ศรีดา่ น, ศรีเทพา, ทิพวัล, ส�ำโรง

สายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน
บางซือ่

ชุมทางตลิง่ ชัน

มีกำ� หนดเปิดให้บริการในปี 2552
สถานี บางซือ่ , สถานีบางซ่อน, พระราม 6, บางกรวย-กฟผ.,
บางบ�ำหรุ, ชุมทางตลิง่ ชัน

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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บริดจสโตนยกระดับประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่า

เปิดตัว “BATTLECROSS E50”
ยางรถจักรยานยนต์ส�ำหรับการแข่งขันเอ็นดูโร่
บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ เปิดตัวยางรถจักรยานยนต์ “BATTLECROSS E50”
ส�ำหรับการแข่งขันเอ็นดูโร่ ด้วยยางหน้าหนึ่งขนาดและยางหลังสองขนาดที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเปิดตัวที่ภูมิภาคอื่นๆ
ในเดือนกุมภาพันธ์ซงึ่ ยางรถจักรยานยนต์ BATTLECROSS E50 ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจากกรมการขนส่งให้สามารถใช้บนถนนสาธารณะได้
ยางรถจักรยานยนต์ BATTLECROSS E50 ได้รบั การออกแบบมา
เพื่อให้เกิดแรงกรุยสูงและมีสมรรถนะในการเข้าโค้งบนพื้นผิวถนน
ที่หลากหลายซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการแข่งขันเอ็นดูโร่ โดยใช้เทคโนโลยี
Castle Block ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตนเพื่อให้มั่นใจ
REAR
Castle Block

(convaxed Block)

Banker
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Rotation

FRONT

BATTLECROSS E50F

BATTLECROSS E50R

ในการยึดเกาะถนนอย่างสูงสุดแม้บนพื้นถนนลื่น ขอบยางพิเศษ
ที่ เ รี ย กว่ า บั ง เกอร์ ซึ่ ง อยู ่ ที่ ฐ านของบล็ อ กดอกยางช่ ว ยให้ ย างรถ
จักรยานยนต์ BATTLECROSS E50 เกิดแรงกรุยได้ดีบนพื้นที่เป็น
ดินอ่อนนุ่ม
นอกจากนี้บริดจสโตนยังใช้การจ�ำลองสามมิติเพื่อปรับรูปร่าง
และต�ำแหน่งของบล็อกดอกยางเพื่อท�ำให้สมรรถนะในการเข้าโค้ง
ของยางล้อหน้าดีขึ้น และเพิ่มสมรรถนะแรงกรุยในยางล้อหลัง
และนี่ คื อ อี ก หนึ่ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของบริ ด จสโตนที่ พั ฒ นา
ยางรถจักรยานยนต์หลายประเภทรวมถึงยางออฟโรด เพื่อสมรรถนะ
ที่ดีรอบด้านและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
อย่างแท้จริง

บริดจสโตนซื้อธุรกิจ

เทคโนโลยีการติดตามพิกัดต�ำแหน่งยานพาหนะ
ด้วยระบบดิจิทัลของ TomTom

เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของการขยายศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรม การออกแบบและ
การให้บริการบ�ำรุงรักษายางรถยนต์ของบริดจสโตน โดย Bridgestone Middle East & Africa FZE (BSMEA) ได้ลงนามใน
ข้อตกลงกับบริษทั TomTom ในการเข้าซือ้ TomTom Telematics ซึง่ เป็นธุรกิจเทคโนโลยีการติดตามพิกดั ต�ำแหน่งยานพาหนะ
ด้วยระบบดิจทิ ลั เป็นมูลค่ากว่า 910 ล้านยูโร (114 พันล้านเยน) การเข้าซือ้ กิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ของปีนี้
การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวยังช่วยให้บริดจสโตนได้รับ
เทคโนโลยีการติดตามพิกัดต�ำแหน่งยานพาหนะด้วย
ระบบดิ จิ ทั ล ของ TomTom น� ำ เสนอแพลตฟอร์ ม ข้ อ มู ล ข้อมูลเชิงลึกของสภาพการใช้งานยานพาหนะและยางรถยนต์
อีกทัง้ ยังสามารถยกระดับฐานผูใ้ ช้งานยานพาหนะ 860,000 คัน
ด้วยการเชือ่ มต่อยานพาหนะทีม่ กี ารเชือ่ มต่อด้วยระบบดิจทิ ลั
เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบซึง่ จะสือ่ สารข้อมูล 200 ล้านจุดต่อวัน นอกจากนี้
ของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งาน บริ ด จสโตนยั ง ได้ เ พิ่ ม กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาโซลู ชั่ น ให้ กั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างรถยนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
ของยานพาหนะส�ำหรับบุคคลหรือการพาณิชย์
(Bridgestone T&DPaaS) ซึง่ เป็นกลยุทธ์ในการก�ำหนดรูปแบบ
ของธุรกิจและตอกย�ำ้ ความมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคและสังคม
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คุ้มค่าเสมอเมื่อได้ท�ำสิ่งที่รักด้วยความเพียร
ผมเชื่อว่าทุกคนล้วนมีความฝัน แต่ไม่ใช่
ทุกคน ทีจ่ ะมีโอกาสท�ำตามความฝันของตัวเองได้
ความฝันของผมคือการได้เดินทางท่องเที่ยว
และถ่ายภาพเก็บความประทับใจไปพร้อมๆ กันครับ
ทุกครั้งที่ผมมีโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ต่างๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของทุกการเดินทางเลยก็คือ
กล้องถ่ายรูป ในช่วงแรกที่ผมเดินทาง ผมมักจะ
เลื อ กสถานที่ ที่ ต ้ อ งใช้ พ ลั ง ในการเดิ น ทาง
เป็นอย่างมาก แม้บางครั้งการเดินทางอาจจะ
ยากล�ำบากไปบ้างก็ตาม เช่น ท่องเทีย่ วตามเส้นทาง
ธรรมชาติ ดังนัน้ งานในช่วงแรกของผมจึงเป็นการ
บันทึกภาพความสวยงามของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่
ผมชอบพาตั ว เองไปอยู ่ ท ่ า มกลางธรรมชาติ

“ การเดินทางช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้

เมือ่ มีประสบการณ์มากขึน้
ผมก็ เ ลื อ กเดิ น ทางไปตาม
กว้างไกล แม้บางครัง้ จะไม่ได้ภาพทีต่ อ้ งการ
งานเทศกาลต่างๆ เสน่ห์ของ
แต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางและ
งานประเพณี น อกเหนื อ จาก
ความงดงาม และความสนุกสนาน
ได้เฝ้ารอช่วงเวลาที่สวยงาม
แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชือ่
ความศรัทธาของคนในแต่ละ
ที่ ส วยงาม ต้ อ งตื่ น ก่ อ นพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น และ ท้องถิ่นซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
กลั บ ที่ พั ก หลั ง พระอาทิ ต ย์ ต ก เพื่ อ ต้ อ งการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงจูงใจให้ผมออกท่องเที่ยว
บั น ทึ ก ภาพความงดงาม และได้ถา่ ยภาพไปพร้อมๆ กัน
ของท้องฟ้า ในช่วงเวลาที่
ช่วงเวลาที่จะถ่ายให้ได้ภาพที่พระอาทิตย์
เปลี่ยนสี
สวยงามที่ สุ ด คื อ ช่ ว งเช้ า มื ด หรื อ ยามเย็ น

ทีพ่ ระอาทิตย์ตก จะมีแสงสีแดงสดและมองเห็น
เป็ น วงกลมขนาดใหญ่ โดยภาพที่ ผ มถ่ า ยมา
จะเลือกฉากหน้าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่มี
รู ป ทรงสวยงามจั ด ให้ อ ยู ่ ต รงกั บ ต� ำ แหน่ ง
พระอาทิ ต ย์ ที่ ก� ำ ลั ง จะตกพอดี หาระยะที่
พระอาทิตย์มขี นาดเหมาะสมก่อน แล้วรอจังหวะ
พระอาทิตย์เคลือ่ นลงมาในต�ำแหน่งทีเ่ ราต้องการ
จากนั้นจึงกดชัตเตอร์ กล้องที่ผมใช้เป็นกล้อง
Nikon ใช้กับเลนส์ Nikon 80-200mm วางบน
ขาตัง้ กล้อง และตัง้ ค่าโดยใช้ F11 Speed 1/320
ISO 200 ระยะโฟกัส 185mm ครับ

“

คอลัมน์นี้เปิดเวทีให้คุณได้โชว์ของแล้ว !!
ไม่วา่ คุณจะมีความสามารถในการถ่ายภาพ การวาดภาพ เรือ่ งราวงานเขียน ฯลฯ เพียงส่งเรือ่ งราวของคุณมาที่
chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com พร้อมชือ่ นามสกุล และบริษทั ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2562 นี้
เราจะคัดเลือกเรือ่ งราวโดนใจ มาแบ่งปันให้ผอู้ า่ นในนิตยสาร Close-To ฉบับต่อไปค่ะ…
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เรือ่ ง : Manfotounited

Give a Loving Hand

		ส่งมอบความรักไปกับ #ยางที่คุณเชื่อมือ
การเลือกยางรถยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพก็เปรียบเสมือนกับการส่งต่อ
		
“ความรักและความปลอดภัย” ให้กบั คุณและคนทีค่ ณ
ุ รักไปกับยางบริดจสโตน
เมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา บริดจสโตนได้นำ� เสนอแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ในประเทศไทยทีม่ ชี อื่ ว่า “Give a Loving Hand - ส่งมอบ
ความรักไปกับ #ยางที่คุณเชื่อมือ” เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส�ำคัญของยางรถยนต์มากยิ่งขึ้นซึ่งรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ
ในการเลือกใช้ยางรถยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสม เพือ่ ให้ทกุ การเดินทางมีความปลอดภัย ขอให้พวกเราภูมใิ จว่า มือของพวกเราทุกคน เป็นส่วนหนึง่
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ทดี่ ที สี่ ดุ เพือ่ ปกป้องคนรอบข้างและคนทีเ่ รารักให้ปลอดภัย

(ภาพประกอบจากโฆษณา Give a Loving Hand)
บริดจสโตน ได้น�ำเสนอวิดีโอโฆษณา “Give
a Loving Hand” ที่ซึ้งกินใจ ให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและใส่ใจในการเลือกใช้ยางรถยนต์
โดยได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความส�ำคัญเพียงขนาด
เท่าฝ่ามือเล็กๆ ของยางรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน
เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คอยประคองรถ ให้สามารถวิ่ง
บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย เสมือนกับความรัก
ความห่วงใยของพ่อที่มอบให้ลูก แม้เวลาจะผ่านไป
นานขนาดไหน พ่ อ ก็ ยั ง คอยโอบอุ ้ ม ดู แ ลลู ก น้ อ ย
ตั้ ง แต่ เ ล็ ก จนเติ บ ใหญ่ และเมื่ อ ลู ก ต้ อ งออกไป
ใช้ ชี วิ ต ของตนเอง มี ค รอบครั ว พ่ อ ก็ ยั ง คงมอบ
สิ่งที่ดีทีสุดให้กับครอบครัวของลูกด้วยบริดจสโตน
“ยางที่คุณเชื่อมือ”

หลายคนเข้ า ใจว่ า ยางรถยนต์ เ ป็ น เพี ย งแค่
ยางเส้นกลมๆ สีด�ำและจะเลือกซื้อแบบไหน
ก็ ไม่ต่างกัน นอกจากแค่ราคา แต่แท้จริงแล้ว
“ยางรถยนต์ ” เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ส่ ว นเดี ย ว
ของรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน และบริเวณ
พื้นที่ที่สัมผัสนั้นก็มีขนาดเพียงแค่หนึ่งฝ่ามือ
จึงท�ำให้ในทุกการเดินทาง ทุกชีวติ ต้องฝากไว้
กับพื้นที่เล็กๆ เพียงเท่านี้ ดังนั้นการเลือก
ยางรถยนต์ ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
เป็นอย่างมาก เปรียบเสมือน
เป็นการส่งต่อ “ความรัก
และความปลอดภั ย ”
ให้เราและคนที่เรารัก
นั่นเอง ทุกครั้งที่เรา
ขับรถ ชีวิตของเราจึง
ฝากไว้บนพื้นที่เท่ากับ
1 ฝ่ามือ
ในโอกาสนี้ ขอความร่ ว มมื อ เพื่ อ นๆ ทุ ก คน
สื่อสารแคมเปญ “Give a Loving Hand” ไปยังผู้คน
รอบตัวเราด้วยนะคะ ฝากไว้อีกสักนิดถ้าจะเลือกใช้
ยางครั้งต่อไป อย่าลืมเลือกใช้ “ยางที่คุณเชื่อมือ”
ของบริดจสโตน เพื่อให้ทุกการเดินทางของเราและ
คนที่เรารักปลอดภัย

GIVE A LOVING HAND
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บริดจสโตนตั้งเป้าปี 2562
		 รุกดันยอดขายโตอย่างต่อเนื่อง
มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ประกาศเป้าหมาย
ปี 2562 หวังดันยอดรายได้เติบโต คาดการณ์รายได้ ในปีนปี้ จั จัยหลักทีจ่ ะสนับสนุนให้บริดจสโตน
มีรายได้เติบโตตามเป้าหมาย คือภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งการผลิต
การจ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ทีค่ าดการณ์วา่ จะโตขึน้ พร้อมตัง้ เป้าเดินเครือ่ ง
การผลิต และสนับสนุนยางพาราจากเกษตรกรไทยในปีนดี้ ว้ ย

นับเป็นความภาคภูมใิ จของไทยบริดจสโตน
ที่อยู่เคียงข้างและผูกพันกับประเทศไทยเป็น
เวลากว่า 5 ทศวรรษแล้วนะคะ ตั้งแต่บริษัท
ได้ เริ่ มธุ ร กิ จ ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2510
ยางเส้นแรกได้ถกู ผลิตในวันที่ 22 มกราคม 2512
ปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจและตัวแทนจ�ำหน่าย
กว่า 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ บริษัทได้เติบโต
ไปอย่างรุดหน้าและมัน่ คงด้วยพนักงานมากกว่า
5,500 คน มีเครือข่ายด�ำเนินธุรกิจของตนเอง
แบบครบวงจรทั้ ง โรงงานการผลิ ต 2 แห่ ง
ทีไ่ ด้มาตรฐาน ฝ่ายขายและการตลาด การขนส่ง
ที่รวดเร็ว สามารถส่งต่อบริการที่น่าประทับใจ
ให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีศูนย์บริการ
ทีท่ นั สมัยพร้อมดูแลลูกค้าครอบคลุมทัว่ ประเทศ

ตลอดเวลา 50 ปี ทีผ่ า่ นมา เรายังคงยึดมัน่
รับใช้สงั คมด้วยคุณภาพทีเ่ หนือกว่า ด้วยการ
ส่งมอบความปลอดภัยให้ผบู้ ริโภค และเราก็จะ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำแบบนีต้ ลอดไป ไม่วา่ จะเป็น 50 ปี
หรืออีก 100 ปี ข้างหน้า
20

CSR

บริดจสโตนมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์

ส่งต่อความฝันให้เด็กไทยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของการช่วยเหลือ
สั ง คม เพื่ อ สานฝั น และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทางด้านกีฬา ให้เด็กไทยกับโครงการมอบ
สนามกีฬาอเนกประสงค์ให้น้องๆ นักเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี น�ำโดย มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ
บริดจสโตนประเทศไทย ซึ่งใช้งบประมาณ
สนับสนุนจากกิจกรรม “Chase Your Dream
Run ยิง่ วิง่ ยิง่ ให้” พร้อมกันนีท้ างคณะผูบ้ ริหาร
ยังได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในวโรกาสเสด็จเยีย่ มชมโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง น�ำความปลืม้ ปิติ
มายังพวกเราชาวบริดจสโตนเป็นอย่างมาก

เราเชือ่ มัน่ ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้
ไม่เพียงการมอบโอกาสอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ เ รายั ง ใส่ ใ จ น� ำ นวั ต กรรมการเป็ น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริดจสโตนมาใช้
ด้วยการน�ำยางรถบรรทุกรีไซเคิลกว่า 200 เส้น
มีนำ�้ หนักรวมถึง 1.5 ตัน มาบดเป็นส่วนหนึง่
ของวั ส ดุ ส ร้ า งสนามกี ฬ าอเนกประสงค์
รวมพื้นที่กว่า 350 ตารางเมตร คุณสมบัติ
ทีย่ ดื หยุน่ สูงของยางจึงช่วยเรือ่ งความปลอดภัย
และรองรับแรงกระแทกของข้อเข่าในขณะ
เคลือ่ นไหว ป้องกันการลืน่ ไถลได้ดี อีกทัง้ ยัง
ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยืดอายุการใช้งาน
ได้นานกว่า 10 ปี โครงการนีส้ ามารถช่วยลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการน�ำวัสดุ
ที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
อีกทั้งน้องๆ นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน
ใกล้เคียงยังได้ใช้เป็นพื้นที่ในการเล่นและ

ฝึ ก ซ้ อ มกี ฬ าได้ อ ย่ า งหลากหลาย น� ำ ไปสู ่
การสร้ า งความสามั ค คี แ ละสร้ า งชุ ม ชน
ให้เกิดความเข้มแข็งด้วย
บริ ด จสโตนมุ ่ ง หวั ง ให้ เ ด็ ก ๆ ทุ ก คน
ออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมยังสร้างโอกาส
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนที่ มี เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นกี ฬ า
ได้มีเวทีค้นหาตนเอง จุดประกายให้มุ่งมั่น
ฝึกซ้อมกีฬาเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นนักกีฬาโรงเรียน
นั ก กี ฬ าจั ง หวั ด หรื อ อาจพั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ น
นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ใ นอนาคต ซึ่ ง ถื อ เป็ น การ
ตอกย�ำ้ การเป็นผูส้ นับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิก
และพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการภายใต้
แนวคิด “Chase Your Dream”

CSR
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Horoscope
งานที่มีพลังของ “ธาตุไม้”

งานที่มีพลังของ “ธาตุไฟ”

งานทีใ่ ช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
เช่น งานด้านการตลาด
การโฆษณาประชาสัมพันธ์

งานนักคิด ผู้น�ำ การวางแผนหาทางใหม่ๆ
เช่น งานด้านการวางแผนกลยุทธ์
งานวิจัยและพัฒนา

การจัดโต๊ะท�ำงานจึงควรเกี่ยวกับธรรมชาติ
ต้ น ไม้ และสิ่ ง ของที่ มี สี เ ขี ย วหรื อ สี น�้ ำ ตาล
การวางของตกแต่งทีท่ ำ� มาจากไม้ เช่น กล่องไม้
ดินสอไม้ ก็จะช่วยเสริมพลังธาตุไม้ได้ หากมี
ต้นไม้เล็กๆ หรือสวนในขวดแก้วมาวางบนโต๊ะ
ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม ดวง เพราะสี เ ขี ย วเป็ นสี ข อง
สมดุลแห่งชีวิต ท�ำให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
ช่วยเพิม่ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถมอง
เพือ่ พักสายตาได้อกี ด้วย

ควรวางสิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ทรงสู ง เพื่ อ
เสริมดวง เช่น ต้นไม้ทรงสูงยาวอย่างไผ่กวนอิม
ลิ้ น ชั ก ทรงสู ง และเลื อ กใช้ ข องตกแต่ ง ที่ มี
สีสนั สดใส อย่างสีแดง ส้ม ชมพู หรือม่วงสว่าง
มาวางบนโต๊ ะ เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ราเกิ ด ความ
กระตือรือร้นในการท�ำงาน และตกแต่งด้วย
ภาพวิ ว ที่ มี ด วงอาทิ ต ย์ ห รื อ แสงอาทิ ต ย์
อยู่ในภาพ เพื่อสื่อถึงความสว่าง สดใส และ
การเริม่ ต้น

งานที่มีพลังของ “ธาตุดิน”
งานที่ช่วยสนับสนุนฝ่ายต่างๆ
เช่นงานด้านการเงิน
ธุรการ บัญชี บริหาร
การจัดโต๊ะท�ำงานควรเน้นของที่ท�ำมาจากดิน
เช่ น ตุ ๊ ก ตาเซรามิ ค หิ น สี หรื อ กรวดต่ า งๆ
อาจจัดสวนหินในขวดโหลมาตกแต่ง หรือวาง
คริสตัลประดับ โดยหินทรงกลมจะช่วยเพิ่ม
ความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงาน ส่วนหินสี
ที่มีเหลี่ยมมุมจะช่วยดูดซับพลังดี และผลัก
พลั ง ร้ า ยออกไป เน้ น สิ่ ง ของโทนสี อ บอุ ่ น
อย่างสีเหลือง น�ำ้ ตาล ครีม ส้ม ตกแต่งด้วยภาพ
ฤดูใบไม้ผลิและภาพวิวทีม่ แี สงแดดยามเช้า

จัดโต๊ะเสริมดวง.. ให้เหมาะกับงานที่ท�ำ
“โต๊ะท�ำงาน” เป็นสถานที่ที่เราต้องนั่งอยู่ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง โต๊ะท�ำงานบางคน
ก็ ร กชนิ ด ที่ ว ่ า วางของอะไรไปก็ ห าแทบไม่ เ จอ ส่ ว นโต๊ ะ บางคนนั้ น สะอาดเรี ย บร้ อ ยมาก
เหมือนไม่มีคนมานั่งท�ำงานอยู่เลย การจัดโต๊ะที่ดีถูกหลักฮวงจุ้ย จะสามารถช่วยส่งเสริมดวง
ทางด้านการงาน เรียกความโชคดี ความก้าวหน้ามาสูเ่ ราได้ เราจึงน�ำเคล็ดลับเสริมดวงเกีย่ วกับ
ฮวงจุย้ จัดโต๊ะท�ำงานมาฝากกันค่ะ

งานที่มีพลังของ “ธาตุน�้ำ”

งานที่มีพลังของ “ธาตุทอง”

งานเกี่ยวกับการกระจายงาน การเจรจา
เช่น งานขาย งานกระจายสินค้า
งานโลจิสติกส์

ผู้บริหาร ต�ำแหน่งงานที่ต้องตัดสินใจ
ในเรื่องส�ำคัญ ต้องการความน่าเชื่อถือ
มั่นคง และน่าเกรงขาม

ควรเสริมดวงด้านการงานด้วย น�ำ้ หรือของทีม่ ี
สีฟา้ น�ำ้ เงิน เทา ด�ำ หรือสีโปร่งใส เช่น น�ำ้ พุ
อ่างน�ำ้ หิน ลูกแก้ว ใช้ภาพแม่นำ�้ ภาพทะเล
เป็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือวางสวน
ในขวดแก้วประดับตกแต่งโต๊ะท�ำงาน จะช่วย
สร้างสมดุล ท�ำให้ผอ่ นคลาย ลดความเครียด
ช่ ว ยประสานสิ่ ง ต่ า งๆ และปลอบประโลม
จิตใจได้ดี

การจัดโต๊ะท�ำงานควรตกแต่งด้วยโลหะมันวาว
ของทีม่ สี ขี าว เงิน ทอง และของใช้ทเี่ ป็นโลหะ
การวางตุก๊ ตาสุนขั จะท�ำให้บริวารและลูกน้อง
เชื่อฟังและไม่คิดหักหลัง ภายในห้องควรใช้
หลอดไฟสีขาว ประดับภาพภูเขาเพื่อสื่อถึง
ความมัน่ คงด้านหลังโต๊ะท�ำงาน
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ตอนนี้ลองส�ำรวจโต๊ะท�ำงานของเพื่อนๆ
ดูนะคะว่าจัดถูกตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหรือยัง
อย่างไรก็ดี การจัดโต๊ะท�ำงานตามหลักฮวงจุย้
ก็เป็นส่วนหนึง่ ทัง้ นีเ้ พราะการท�ำงานล้วนขึน้ อยู่
กับลักษณะนิสยั ของแต่ละคน ว่ามีความขยัน
หมั่นเพียร มีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน
หากแต่ ว ่ า จั ด แต่ โ ต๊ ะ ให้ ถู ก หลั ก การแต่
ไม่ขยันท�ำงาน ละเลยหน้าที่ การงานและ
ความก้าวหน้านัน้ ก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จ
แต่อย่างใด แต่หากเรามีความขยัน มุ่งมั่น
ในการท�ำงานอยูแ่ ล้ว รวมกับการจัดโต๊ะท�ำงาน
ทีถ่ กู หลักการฮวงจุย้ ไปด้วย ก็จะช่วยเสริมดวง
เสริมพลังในการท�ำงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ค่ะ
ข้อมูลจาก : นิตยสาร Home Buyers’ Guide

B-Quiz
คอลัมน์ B-Quiz ชวนเพือ่ นๆ ร่วมสนุกตอบค�ำถาม

?

ค�ำถาม

แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริดจสโตนในประเทศไทย
ทีเ่ ปิดตัวเมือ่ เดือนมกราคมมีชอื่ ว่าอะไร ?
Capacitive pan
(ปากกาเขียนหน้าจอมือถือ)
Level ruler (ระดับน�้ำ)

Ruler (ไม้บรรทัด)

Screwdriver (ไขควง)

ลุ้นรับปากกาอเนกประสงค์สกรีนโลโก้บริดจสโตน

รู้ค�ำตอบแล้วส่งค�ำตอบมาที่

1. E-mail: chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com หรือ
2. ทางถาดรับเอกสารแผนก CPR
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิต)
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

เฉลยค�ำถามจาก Close-To Vol.4/2018

ค�ำถาม: บริดจสโตนประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักพาราลิมปิก
ระดับโลกครอบคลุมตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ?
เฉลย: ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2018 - 2024

หมายเหตุ
ทุกท่านทีส่ ง่ ค�ำตอบมาร่วมสนุกจะได้รบั Reward Point 10 คะแนน
และหากตอบค�ำถามถูกจะได้รบั เพิม่ อีก 20 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน
เพือ่ ใช้ในกิจกรรม                              (เจแปน โก โก)

รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 8 ท่าน
1. คุณธิดารัตน์ ค�ำแก้ว
2. คุณนวลปรางค์ สังสุข
3. คุณเชาวฤทธิ์ บุญแก้ว
4. คุณทัศนีย์ อ�่ำทิพย์

5. คุณชัยศิริ ยลยินประเสริฐ
6. คุณเอกรินทร์ เพียรธรรม
7. คุณเล็ก อยู่โต
8. คุณนิศา น่วมมะโน

B-QUIZ
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