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บก.ขอคุย
สวัสดีชาว ND MAG ทุกทาน เจอกันอีกครั้งสำหรับเดือนตุลาคม เรายังคงมีเนื้อหาสาระ
ความรูดีๆมาฝากกันเชนเคยนะครับ ชวงนี้ถึงแมวาสถานการณ covid-19 ในประเทศไทยจะลดลงแลว
ผมหมายถึงวาการติดเชื้อในประเทศไทยของเรายังคงดีอยูไมมีผูติดเชื้อเพ��ม แตสำหรับในประเทศเพ�่อน
บานใกลเคียงอยางประเทศพมา ยังคงถือวาขั้นว�กฤต ซึ่งเราก็ยังคงเฝาระวังและดูแลตัวเองกันอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะพ�่นองในจังหวัดที่ติดเขตชายแดน ก็ยังไมอยากใหประมาทกันนะครับ
เขาเร�่องกันที่ ND Rubber เดือนนี้เราเร��มมีกิจกรรมเขามา ทั้งการออกบูธจัดหางาน ณ
ไบเทค บางนา หร�อจะเปนกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในปนี้เรายังคงไปกันที่งานไหลเร�อไฟ 63 จ.นครพนม
เปนปที่ 3 แลว การตอบรับยังคงดีเสมอมาอยางตอเนื่อง
ชวงนี้หลายๆ พ�้นที่หลายๆโรงแรม ไดมีการรณรงคโปรโมทเกี่ยวกับการทองเที่ยว ดวยการ
จัดโปรโมชั่นดีๆ เพ�่อกระตุนเศรษฐกิจฟ��นฟ�กิจการหลังโคว�ด- 19 ND MAG ฉบับนี้เราก็มีสถานที่
แนะนำกันดวยโดยไปกันที่ภาคเหนือ "ภูชี้ฟา" จ.เชียงราย ซึ่งรับรองวาสวย และบรรยากาศดีแนนอนครับ
สุดทายนี้ ทุกครั้งของการเดินทาง ไมวาทานจะไปที่ไหนอยาล�มใสใจเร�่องสุขภาพ การดอยา
เพ��งตก พกหนากากอนามัย เจลลางมือ ติดตัวไปดวยทุกที่ อยางนอยก็เปนการปองกันตัวเราเองนะครับ
สำหรับฉบับหนาเราจะมีอะไรมาฝากกัน อยาล�มติดตามกันตอไป
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NDR โรดโชว บล.ฟลลิป (ประเทศไทย)
คุณชัยส�ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (ที่ 2จากขวา) กรรมการผูจ ดั การ บร�ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) หร�อ NDR พรอมทีมผูบ ร�หาร นำเสนอ
ขอมูลบร�ษทั ฯ ใหกบั นักว�เคราะหและเจาหนาทีก่ ารตลาด ในโครงการบร�ษทั จดทะเบียนพบเจาหนาทีก่ ารตลาดของ บร�ษทั หลักทรัพย ฟ�ลล�ป (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) โดยคุณว�ชา โตมานะ กรรมการผูจ ดั การสายงานวาณิชธนกิจ (ที่ 1 จากขวา) ใหการตอนรับ เมือ่ เร็วๆ นี้

ND Rubber รวมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020
ND Rubber โดยฝายทรัพยากรบุคคล รวมออกบูธในงาน Job Expo Thailand 2020 ไทยมีงานทำ งานแฟรทร่ี วบรวมงานกวา 1 ลานตำแหนง
ทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน มหกรรมจัดหางานทีก่ ระทรวงแรงงาน รวมสงเสร�มใหคนไทยมีงานทำ กับคอนเซปต "งานทีใ่ ชสำหรับชีวต� คุณ" ทานใดสนใจรวม
งานกับเรา สามารถเขาไปดูตำแหนงงานวางไดทบ่ี ธู ND Rubber (บูธที8่ 0) วันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ND TIPS

ในสภาพอากาศแบบนี้ ข�ร่ ถมอเตอร ไซคอยูด ๆี ก็ ไมรวู า ฝนจะตกเมือ่ ไร
ยังไงควรเช็กสภาพรถมอเตอร ไซคใหเร�ยบรอย ตรวจเช็กสภาพเบรก
น้ำมันเบรก ผาเบรก เช็กลมยางพรอมตรวจดูดอกยางวาเหล�อมากนอย
เทาไร ไปจนถึงน้ำมันเคร�อ่ ง ระบบกรองอากาศ และระบบไฟตางๆ ให
รถมอเตอร ไซคของคุณมีสภาพพรอมลุยฝนไดอยางมัน่ ใจ
รถมอเตอร ไซคพรอมแลว ตอไปก็ถงึ คิวของคนขับ โดยหากใครทีต่ อ ง
ข�ม่ อเตอร ไซคในชวงหนาฝนทุกวัน ควรเตร�ยมไอเทมกันฝน เชน
เส�อ้ กันฝน หร�ออุปกรณทม่ี คี ณ
ุ สมบัตกิ นั น้ำ เชน แจ็กเก็ต กางเกง
รองเทากันน้ำ ถุงมือกันน้ำ กระเปากันน้ำ และหามล�มหมวกกันน็อค
แบบทีม่ วี น� ดชลี ด หร�อหนากากเด็ดขาด

อยางทีร่ กู นั วาถนนตอนฝนตกนัน้ ล�น่ สุดๆ ดังนัน้ ผูข ม่� อเตอร ไซคควรใช
ความเร็วทีเ่ หมาะสม พรอมลดความเร็วลงเมือ่ ตองข�ม่ อเตอร ไซคทา มกลาง
สายฝน เพราะตอนทีถ่ นนเปยกนัน้ จะทำใหผวิ ยางเกาะถนนไดนอ ยลง
ทัง้ ยังอันตรายเวลาเขาโคงอีกดวย ยังไงข�ร่ ถชาๆ ไว ปลอดภัยกวา

เพราะฝนตกทำใหถนนล�น่ ฉะนัน้ เวลาเบรกรถมอเตอร ไซค ก็ควรเผือ่
ระยะเบรกไวดว ย เพ�อ่ เพ�ม� ระยะหยุดรถใหยาวมากข�น้ กวาเดิม โดยเร�ม�
แตะเบรกจากเบรกหลังกอนแลวตามดวยเบรกหนา เพ�ม� สัดสวนการ
ใชเบรกหนา 60% และเบรกหลัง 40 % เพ�อ่ ชวยใหหยุดรถมอเตอร ไซค
ไดอยางมีประส�ทธิภาพ

ข�ร่ ถมอเตอร ไซคทา มกลางสายฝน หร�อบนถนนทีเ่ ปยกล�น่ หามเบรกรถ
อยางกะทันหันเด็ดขาด เพราะการเบรกฉุกเฉินอาจทำใหรถเกิดอุบตั เิ หตุได
หร�อดีไมดี รถคันอืน่ ทีต่ ามหลังคุณมาเขาเบรกไมทนั ก็อาจชนเขากับรถคุณได
ทางทีด่ ี ควรเวนระยะเบรก และใชวธ� ผี อ นคันเรงเพ�อ่ ชะลอความเร็วของ
มอเตอร ไซคแทนการเบรกทันที จะชวยใหหยุดรถไดปลอดภัยมากกวา

แนะนำใหหล�กเล�ย่ งแองน้ำก็จะดี หร�อข�อ่ อ มนิดหนอยเพ�อ่ ความปลอดภัยของ
ตนเองและรถยนต แตถา ใครทีล่ ยุ น้ำขังนิดๆหนอยๆ ใหยำ้ เบรกบอยๆ ชาๆ
เพ�อ่ ร�ดใหผา เบรกแหง ปองกันเบรกล�น่ และเบรกติด

แตถา ตองข�ร่ ถมอเตอร ไซคลยุ น้ำจร�งๆ แนะนำใหใชเกียรตำ่ คอยๆ ขับลุยน้ำ
ไปเร�อ่ ยๆ ดวยความเร็วคงที่ เพ�อ่ ใหแรงดันจากทอไอเส�ยดันน้ำออกมา
และหามดับเคร�อ่ งยนตโดยเด็ดขาด

เวลาฝนตกยอมทำใหทศั นว�สยั ในการมองเห็นเปนไปไดยาก ดังนัน้ จ�งควร
เปดไฟหนารถไว จะทำใหคนอืน่ มองเห็นรถมอเตอร ไซคของเราไดงา ยข�น้
ชวยลดโอกาสในการเกิดอุบตั เิ หตุไดคะ

ในชวงทีฝ่ นตกใหมๆ ถนนยอมล�น่ เปนธรรมดา ดังนัน้ ผูข ร่� ถควรมีความ
ระมัดระวังใหมากข�น้ มีสติตลอดเวลา ควรขับมอเตอร ไซคดว ยความเร็ว
ในระดับต่ำ เพ�อ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ พรอมกับควรสังเกตถนนหนทาง
และรถรอบขาง ดูวา ถนนมีแองน้ำ หร�อมีหลุมมีบอ ที่ไหนบาง

แตถา ฝนตกหนักมากๆ จนไมสามารถมองเห็นทางขางหนาไดในระยะ 10 เมตร แนะนำวาควรหาทีจ่ อดรถมอเตอร ไซคขา งทาง หร�อแวะป�ม� น้ำมัน
รอจนกวาฝนจะซา หร�อหยุดตก แลวคอยออกเดินทางตอ
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แวดวงชาง

ND Rubber รวมสนับสนุนกิจกรรมงานไหลเร�อไฟ 2563 จ.นครพนม ภายในงานมีการออกบูธ และเลนเกมสแจกของรางวัล
นอกจากนีย้ งั ไดจบั มือ กับรานสุวรรณการชาง จัดโปรโมชัน่ ยางรถจักรยานยนต ND Rubber ในราคาพ�เศษ พรอมของแถมใหแกลกู คา
รานชางภายในจังหวัดและพ�น้ ทีใ่ กลเคียง ซึง่ กิจกรรมทัง้ หมดจะมีตง้ั แตวนั ที่ 25 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัด
นครพนม ในบูธงานไหลเร�อไฟ (ฝง แมนำ้ โขง)
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เชียงราย

ภูชี้ดาว ตั้งอยูที่ตำบลปอ อำเภอเว�ยงแกน จังหวัดเชียงราย ระหวางภูชี้ฟาและดอยผาตั้ง
ใกลกับภูชี้เดือน ภูชี้ดาวมีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกวาทั้งภูชี้ฟาและดอยผาตั้ง สิ�งที่
เปนเอกลักษณของภูชี้ดาว คือ ว�วของยอดเขาที่เชิดชี้ข�้นไปบนทองฟา จ�งเปนที่มาของชื่อ ภูชี้ดาว
สิ�งที่นักทองเที่ยวจะไดเห็นจากจ�ดชมว�วภูชี้ดาว คือ การไดชมพระอาทิตยข�้นและทะเลหมอกที่
คลอเคลียตามเทือกเขาที่เร�ยงรายสลับซับซอนในยามเชา และรอบยอดภูที่ชี้ข�้นถือเปนภาพที่สวยงาม
ว�วทิวทัศนของภูชี้ดาวนั้นมองเห็นได 360 และสามารถมองเห็นภูชี้ฟาและดอยผาตั้งอยู ไกลลิบๆ
ทามกลางฉากหลังอันเปนแมน้ำโขงคดเคี้ยว บวกกับธรรมชาติอันเปนปาสมบูรณดานลาง
ทางข�้นภูชี้ดาวจะอยูเสนทางเดียวกับภูชี้ฟาหางกันประมาณ 12 กม. หากมาทางภูชี้ฟา
อำเภอเทิง หร�อเชียงคำ จะถึงภูชี้ฟากอน แตถามาทางดอยผาตั้งหร�ออำเภอเว�ยงแกนจะถึงภูชี้ดาวกอน
จากปากทางข�้นภูชี้ดาวตองใชบร�การรถทองถิ�น 4×4 จากชาวบานเทานั้น ยังไมอนุญาตใหบุคคล
ทั่วไปขับข�้นไปเอง เนื่องจากทางลาดชันสูง อาจจะเกิดอันตราย โดยคิดคาบร�การไปกลับคนละ 70 บาท
หร�อถามานอยคนจะเหมารถเร��มตนที่ 500 บาท โดยสามารถติดตอรถข�้นภูชี้ดาวไดที่ร�สอรทที่ทาน
เขาพักไดเลย จะพักแถวภูชี้ฟา หร�อใกลทางข�้นภูชี้ดาวก็จะสะดวกข�้นไมตองออกเดินทางเร็วมาก
เมื่อถึงจ�ดจอดรถดานบน ตองเดินเทาตอไปบนยอดภูชี้ดาวอีกประมาณ 300 เมตร เสนทางเดินแบบ
ไลตามระดับสันเขาข�้นไปเร�่อยๆ แตก็ถือวาเปนระดับในการเดินข�้นที่ ไมยากมาก ใชเวลาเดินทางไป
ถึง 20 นาที

cr. www.paiduaykan.comร
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กับ

จะเติมเง�นก็ ได จะแลกเง�นก็ดี
งายๆเพ�ยงดาวนโหลด
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ฝายขายภายในประเทศ
081-353-1217
Domestic Sales Department
+66 81-353-1217
E-mail : sales@ndrubber.co.th

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

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

