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กองบรรณาธิการ
นายชัยส�ทธิ์                 สัมฤทธิวณิชชา
นางสาวว�รัญชนา       ช�วยอนันต�
นายพส�ษฐ�     บุญถนอม

บร�ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร� จำกัด (มหาชน)
129 หมู� 3 ถ. หนองชาก - พนัสนิคม ต.หนองอิรุณ
อ.บ�านบึง จ.ชลบุร� 20220
Fax. 033-047348
Hotline : 089-131-5000
E-mail : contact@ndrubber.co.th

ฝ�ายพัฒนากลยุทธ�การตลาด

ND Rubber  089047348 www.ndrubber.co.th ndrubber ND RUBBER

คุณชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู�จัดการ

 สวัสดีชาว ND MAG ทุกท�านนะครับ ฉบับน้ีมาเจอกันในรูปแบบท่ีแปลกออกไปจากเดิมนิดหน�อย
นะครับ อย�างที่ผมได�แจ�งไปแล�วเมื่อฉบับที่ผ�านมาว�า ฉบับนี้เราจะมีการปรับเปล�่ยนรูปแบบของวารสาร
เป�นฉบับออนไลน� แต�ในส�วนของจำนวนหน�ายังคงเท�าเดิม โดยจากเดิมที่วางไว�นั้น สำหรับผู�อ�านที่เคยได�
รับวารสารผ�านทางไปรษณีย� เรายังคงส�งไปหาท�านเหมือนเดิม แต�อาจจะเปล�่ยนรูปแบบเป�นฉบับย�อ 1 
แผ�น 2 หน�ากระดาษ และสามารถคล�กอ�านมายังฉบับเต็มผ�านทาง QR CODE  ซ่ึงจะเผยแพร�ผ�านทาง
เว็บไซต� ND Rubber เป�นหลักนะครับ 
  แต�เนื่องจากในสภาวะว�กฤติในขณะนี้ อย�างที่ทุกท�านได�เจอไปพร�อม ๆ กัน นั่นก็คือ ไวรัสโคว�ด-19
ที่กำลังแพร�เชื้อทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด�วย ทำให� ND MAG ฉบับล�าสุดนี้ จ�งอาจจะมีเฉพาะออนไลน�
ไปก�อนนะครับ 
  อย�างที่ผมกล�าวไปข�างต�นนะครับ ไวรัสโคว�ด-19 นั้น อันตรายยิ�งนัก และตัวเลขของผู�ติดเชื้อ
ก็ยังคงเพ��มข�้นเร�่อย ๆ ในแต�ละวัน เราเองอาจจะต�องปรับเปล�่ยนพฤติกรรมกันมากข�้น ทั้งเร�่องของ
อาหารการกิน ความสะอาด สวมใส�หน�ากากอนามัยลดการแพร�เชื้อ ซึ่งสามารถติดตามว�ธีการดูแล
ตัวเองในเบื้องต�นได�ในฉบับนี้ ตลอดรวมไปถึงมาตรการต�าง ๆ ที่เราได�กำหนดข�้นมาเพ�่อควบคุมไม�ให�มี
การติดเชื้อมากข�้น ซึ่ง ND Rubber  เองก็ได�มีความตระหนักถึงเร�่องนี้มากพอสมควร 
  สุดท�ายนี้ การดูแลตัวเองนั้นสำคัญมากนะครับ กินร�อน ช�อนกลาง ล�างมือ และที่สำคัญอย�าไป
ในพ�้นที่สุ�มเส�่ยง ที่ที่คนจำนวนเยอะ ๆ ถ�าไม�มีความจำเป�นใด ๆ ก็ควรอยู�ที่บ�าน หร�อหากมีความจำเป�น
ก็ควรอยู�ห�างจากผู�อื่นอย�างน�อย 1-2 เมตร ตามมาตรการที่รัฐได�ขอความร�วมมือ อยู�บ�าน ลดเชื้อ เพ�่อชาติ
เราจะผ�านพ�นว�กฤตินี้ไปด�วยกันนะครับ แล�วเจอกันใหม�ฉบับหน�าครับ    
 

 
 

 



ขอแสดงความยินดี
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เอ็น. ดี. รับเบอร� จำกัด (มหาชน)

ได�รับตำแหน�ง ประธานกลุ�มอุตสาหกรรมผลิตยาง
สภาอุตสาหกรรม แห�งประเทศไทย
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ND NEWS

 จากสถานการณ�โรคติดต�อเชื้อไวรัส (โคว�ด-19) ซึ่งเป�นการแพร�ระบาดของโรคที่ยัง
ไม�สามารถควบคุมได� ทางบร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) จ�งขอความร�วมมือผู�ที่มาติด
ต�อทุกท�านที่มาจากภายนอก ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

 ทั้งนี้ บร�ษัทได�ตระหนักดีว�า ในสถานการณ�ป�จจ�บันเชิ�อไวรัสโคว�ด-19 ได�มีการแพร�ระบาดอย�างรวดเร็ว และพบผู�ติดเชื้อเพ��มข�้นเร�่อย ๆ ดังนั้นเพ�่อเป�น
การป�องกันทั้งทีมงานของND Rubber และคู�ค�า ตลอดไปจนถึงสังคมรอบนอกโดยรวม เราจ�งหวังเป�นอย�างยิ�งว�ามาตรการดังกล�าวจะช�วยลดอัตราการติดเชื้อ
ได�ไม�มากก็น�อย และหวังว�าเหตุการณ�ทุกอย�างจะกลับมาสู�สภาวะปกติได�ในโดยเร็ว

1.    การเข�าพบที่ไม�ใช�เหตุด�วนหร�อจำป�นในช�วงเวลานั้น ขอความร�วมมือเล�่อนการนัดออกไป 
หร�อหากมีความจำเป�นให�ติดต�อเพ�่อเจรจาผ�านทางช�องทางส�่อสารอื่น ๆ แทนการเข�าพบ 
จนกว�าสถานการณ�แพร�ระบาดจะคล�่คลาย

2.   กรณีผู�ติดต�อ เป�นพนักงานรับ-ส�ง ส�นค�าผล�ตภัณฑ� หร�อวัตถุดิบที่มีความจำเป�นต�อองค�กร
ต�องแจ�งข�อมูล ณ จ�ดคัดกรองผู�เข�าพบ บร�เวณป�อมรปภ. และตรวจวัดอุณหภูมิร�างกายเบื้องต�น
หากพบมีไข�สูงเกิน 37.5 องศา ทางบร�ษัทขอปฏิเสธการเข�ามาติดต�อภายในพ�้นที่ดังกล�าว และ
ต�องสวมหน�ากากอนามัยมาด�วยทุกครั้ง

3.   หล�กเล�่ยงการนัดหมายเพ�่อคุยงาน กับบุคคลที่เดินทางกลับจากต�างประเทศ โดยเฉพาะที่เป�น
ประเทศกลุ�มเส�่ยง และงดการเข�ามาติดต�อภายในบร�ษัท

4.   ทางบร�ษัท มีการปรับเปล�่ยนวันหยุดช�วงสงกรานต�ให�เข�ากับสถานการณ�ป�จจ�บัน จากเดิม
หยุดวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2563 ให�หยุดในวันที่ 13,20 และ 27 เมษายน พ.ศ.2563

5.   ทางบร�ษัท ขอระงับการลงพ�้นที่ของพนักงานขาย นับตั้งแต�วันที่ 1-30 เมษายน 2563 
เพ�่อลดอัตราเส�่ยงในการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัส และเป�นส�วนหนึ่งในการรับผิดชอบต�อสังคม
โดยสามารถสั่งส�นค�าได�ผ�านทางโทรศัพท�มือถือของทีมฝ�ายขายได�ตามปกติ
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ND TIPS

       กิจกรรม ND Rubber ร�วมกับ ชมรมจักรยานยนต�
ภาคตะวันออกในการแข�งขันรายการ SANY THAIYONT C-CX &
MX THAILAND EASTERN   CHAMPIONSHIP 2020   สนามที่ 1
วันอาทิตย�ที่ 23 กุมภาพันธ� 2563 สนาม SD  ชากใหญ�เซอร�กิต ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง
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แวดวงช�าง

ป�องกันโรคปอดอักเสบ
จาก เชื้อไวรัส COVID-19

      ใส�หน�ากากอนามัย

      หมั่นล�างมือด�วยน้ำ

     และสบู�หร�อแอลกอฮอล�

     เจลล�างมือ

      ป�ดปาก ป�ดจมูก

      เวลาไอ จาม ด�วยผ�า

      หร�อกระดาษทิชชู
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    หลีกเลี่ยงการอยู�ใน

    ที่ฝูงชน

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว�ที่เป�นพาหะ

1

6

2

5
ร�บพบเเพทย� เมื่อมี

อาการป�วย

4
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ND TRIP

ส�งคำตอบได�ที่ LINE : ndrubber
หมดเขต 15 เมษายน 2563



กับ

จะเติมเง�นก็ ได� จะแลกเง�นก็ดี 
ง�ายๆเพ�ยงดาวน�โหลด
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ฝ�ายขายภายในประเทศ   
081-353-1217           
Domestic Sales Department      
+66 81-353-1217   
E-mail : sales@ndrubber.co.th

ฝ�ายขายต�างประเทศ และ OEM   
089-750-0552 
Export & OEM Sales Department
+66 89-750-0552 
E-mail : exportoem@ndrubber.co.th

ฝ�ายพัฒนากลยุทธ�การตลาด
089-131-5000
Marketing Strategic Development Department     
+66 89-131-5000
E-mail : marketing@ndrubber.co.th

ND306 ND307
   80/90-17                  50P              R          TT

SIZE        LOAD/SPEED  F/R   TYPE
    70/90-17                38P              F           TT

SIZE        LOAD/SPEED  F/R   TYPE

การยึดเกาะถนน

Tread Wear

Lean Angle

Dry Grip

การทนต�อการสึกหรอ

องศาการเข�าโค�ง

การยึดเกาะถนน

Tread Wear

Lean Angle

Dry Grip

การทนต�อการสึกหรอ

องศาการเข�าโค�ง


