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คุณชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู�จัดการ

  สวัสดีคุณผู�อ�านทุกท�านครับ   กลับเข�าสู� ND MAG ในรูปแบบฉบับออนไลน�เป�นฉบับ ที่ 34 แล�ว
เร�ยกได�ว�ากลับมาสู�สถานการณ�ที่หลาย ๆ คน หลาย ๆ พ�้นที่ ต�างก็เฝ�าระวังกันอีกครั้งก็ว�าได�นะครับ กับ
ว�กฤตโคว�ด19   หลาย ๆ ร�านช�างเอง ก็อาจจะเง�ยบเหงากันมาซักระยะนึงแล�ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต�องเดินหน�า
สู�กันต�อไปนะครับ ND Rubber เองก็ขอส�งกำลังใจให�ผ�านพ�นไปด�วยกัน 
 ในช�วงที่ผ�านมา ND Rubber เองก็ยังคงมีกิจกรรมกันอย�างต�อเนื่อง แต�ก็ไม�ล�มที่จะยังคงตั้งการ�ด
ไว�สูง สวมใส�หน�ากากอนามัยและพยามยามใช�เจลล�างมือ ตรวจอุณหภูมิ ทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต�าง ๆ
แต�ไม�ว�าจะอย�างไร การเว�นระยะห�างที่หากเป�นไปได�ก็ต�องห�ามขาดนะครับ  เป�น New Normal หร�อการใช�
ว�ถีชีว�ตในรูปแบบใหม�  ซึ่งใน ND MAG ฉบับนี้เราก็มีฝากกันด�วยนะครับ โดยเฉพาะสถานที่ ที่เป�นจ�ดเส�่ยง
จะมีอะไรบ�างก็ติดตามได�จากเนื้อหาด�านใน
 กิจกรรมเด�น ๆ ที่ผ�านมา ก็เช�นการร�วมสนับสนุนการแข�งขันรถ ในรายการ Sany Thaiyont C-CX
 & MX Thailand Eastern Champion Ship 2020 (สนามที่ 4 )ในการชิงแชมป�ประเทศไทย/ชิงแชมป�ภาค
ตะวันออก ร�วมกับชมรมช�างซ�อมรถจักรยานยนต�ภาคตะวันออก ซึ่งก็จัดกันเป�นสนามสุดท�าย สนามที่ 4
หลังจากที่เล�่อนกันมายาวนานจากป� 2563 เนื่องจากสถานการณ�โคว�ด และหลังจากจบการแข�งขันกันไปไม�นาน
ก็เป�นการเยี่ยมชมโรงงานจาก ชมรมช�างซ�อม และกลุ�มช�างซ�อม รถจักรยานยนต� จ. จันทบุร� ซึ่งการต�อนรับ
ก็เป�นไปอย�างอบอุ�น อาจจะมีแออัดบ�างเล็กน�อย แต�ทาง ND เองก็ได�เพ��มมาตรการในการดูแลทุกขั้นตอน
ของการเยี่ยมชม มั่นใจ ปลอดภัย หายห�วงครับ
   ในส�วนของวงการยางรถจักรยานยนต� เราเองก็ไม�หยุดนิ�งยังคงพัฒนาลายใหม� รวมไปถึงการเพ��ม
ขนาดลายเดิม ๆ ที่มีอยู�ให�ครอบคลุมไปถึงผู�ใช�งานอย�างทั่วถึงมากยิ�งข�้น  ซึ่งอีกไม�นานในเร็ว ๆ นี้ เราก็ได�มีการ
ผล�ตยางแก�มขาวข�้นมาปลุกตลาดรถคลาสส�คกันอีกครั้ง  ซึ่งสาวกทั้งหลายน�าจะถูกใจส��งนี้อย�างแน�นอน 
   สำหรับ ในป�นี้   เนื่องจากยังคงต�องเฝ�าระวัง และลดความเส�่ยงการติดเชื้อไวรัสโคว�ด19 อย�างที่กล�าว
ไว�ในข�างต�น ทุกคนก็ยังไม�ควรประมาทนะครับ ดูแลตัวเองและคนที่ท�านรักกันต�อ แล�วพบกันใหม�ฉบับหน�าครับ  
 
 
 

 



 ND Rubber โดยคุณฐิติกาญจน� ไชยม�ชนชนก ผู�จัดการทั่วไป ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได�เป�นตัวแทนมอบทุนการศึกษา
เพ�่อน�อง ๆ โรงเร�ยนวัดอรุณรังษี เพ�่อใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเร�ยน ตลอดจนห�องน้ำอย�างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ เพ�่อการมีส�วนร�วม
และการพัฒนาชุมชน ให�อยู�ร�วมกันอย�างยั่งยืน ณ โรงเร�ยนวัดอรุณรังษี อ.บ�านบึง จ.ชลบุร�

 ND Rubber ผู�ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต� ขอขอบคุณพ�่น�องชาวภาคตะวันออก ที่ให�การตอบรับการสนับสนุน
การแข�งขัน ร�วมกับชมรมจักรยานยนต�ภาคตะวันออกในรายการ Sany Thaiyont C-CX & MX Thailand Championship 2020 ที่ป�ดฉาก
การแข�งขันสนามที่4 ไปแล�วอย�างเป�นทางการ เมื่อวันอาทิตย� ที่14 มีนาคม 2564 ณ สนามวังแซ�มเซอร�กิต จ.จันทบุร� แล�วพบกับยางรถจักรยานยนต�
ND Rubber ได�อีกครั้งในโอกาสต�อไป หร�อ สามารถสอบถามผลิตภัณฑ� ได�จากร�านช�างใกล�บ�านคุณ 

สนับสนุนการแข�งขัน Sany Thaiyont C-CX & MX
Thailand Championship 2020 สนามที่ 4

มอบทุนการศึกษาโรงเร�ยนวัดอรุณรังษี 
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 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) หร�อ NDR จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 2564 โดยมี นายพงษ�ศักด์ิ
สวัสด์ิวรรณ ประธานคณะกรรมการ (คนท่ี 4 จากซ�าย) นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู�จัดการ (คนท่ี 3 จากซ�าย) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ (คนที่ 2 จากซ�าย) นางธัญญรัตน� สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 1 จากซ�าย) ดร.ศิรดา จารุตกานนท� กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(คนที่ 3 จากขวา) นายธีรศักดิ์ สว�างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 2 จากขวา) และนายโกว�ท คร�สธานินทร� กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ (คนที่ 1 จากขวา) พร�อมผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการบร�ษัท ร�วมประชุมกันอย�างพร�อมเพร�ยง ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด� รัชดา กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 2564

ทำบุญโรงงาน ประจำป� 2564
 บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทในเคร�อ จัดทำบุญโรงงาน ประจำป� 2564 นำโดย นาย ชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 
กรรมการผู�จัดการ ผู�บร�หาร และ พนักงานร�วมทำบุญเลี้ยงพระ เพ�่อเป�นสิร�มงคลในการดำเนินการต�อไป เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บร�ษัท 
เอ็น.ดี. รับเบอร� จำกัด (มหาชน)



แวดวงช�าง

         ND Rubber ร�วมต�อนรับ ชมรมกลุ�มช�างซ�อมรถจักรยานยนต� จ.จันทบุร� ที่เข�าเยี่ยมชมดูงาน
กระบวนการผล�ต โดยมีช�างสนใจเข�าร�วมกว�า 50 คน ทั้งนี้ เพ�่อสร�างความมั่นใจในผล�ตภัณฑ� และเสร�มสร�าง
ความสัมพันธ�อันดีแก�องค�กร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน)

 บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน) หร�อ ND Rubber ผู�ผล�ตยางรถจักรยานยนต� ร�วมให�การต�อนรับ คุณวัลลภ ผ�องผล
 ประธานชมรมช�างซ�อมรถจักรยานยนต� จ.จันทบุร� พร�อมสมาชิก กว�า 40 คน เข�าเยี่ยมชมโรงงานพร�อมรับฟ�งข�อมูลความรู�ด�าน
กระบวนการการผล�ตยางในและยางรถจักรยานยนต�  โดยมีคุณนพรัตน� ชุมพลกูลวงศ� เลขานุการบร�ษัท ให�เกียรติเป�นประธาน
ในการกล�าวต�อนรับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ณ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร� จำกัด (มหาชน)



ND TRIP

cr.www.เที่ยวราชบุร�.com

อุทยานหิน

จ.ราชบุรีเขางู

อุทยานหินเขางู  อยู�ห�างจากตัวจังหวัดราชบุร�ประมาณ 8  กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร�  แต�เดิมเป�นแหล�งระเบิดและย�อยหิน
ที่สำคัญของไทยตั้งแต�สมัยต�นรัตนโกส�นทร� เนื่องจากเป�นปูนที่มีคุณภาพดี ต�อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได�เล็งเห็นถึงความเส�่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ
และว�วทิวทัศน� อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป�นศาสนสถานอันเก�าแก� จ�งได�มีการยกเล�กสัมปทานการระเบิดและย�อยหินที่บร�เวณนี้ไป หลังจากยกเล�กสัมปทาน
เขางูกลายเป�นเหมืองร�าง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุร�จ�งได�พัฒนาเขางูให�เป�นสวนสาธารณะและสถานที่ท�องเที่ยว ทางโบราณคดี ได�สร�าง
พระพ�ทธรูปหินขนาดใหญ� เต็มพ�้นที่หน�าผา สร�างจากการยิงแสงเลเซอร�ลงหน�าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห�งนี้ มีสถานที่ท�องเที่ยวทางโบราณคดี
อยู�หลายแห�ง ซึ่งจะเป�นถ้ำที่อยู�บนภูเขามีถ้ำษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจ�น-จาม แต�ละถ้ำอยู�ไม�ไกลกัน แต�ต�องเดินข�้นบันไดไต�เขาไปค�อนข�างสูง บร�เวณรอบๆก็จะ
มีฝูงล�งอาศัยอยู�เป�นจำนวนมาก
 
ภายในอุทยานหินเขางูแห�งนี้ มีสถานที่ท�องเที่ยวทางโบราณคดีอยู�หลายแห�ง ซึ่งจะเป�นถ้ำที่อยู�บนภูเขามีถ้ำษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจ�น-จาม แต�ละถ้ำอยู�ไม�ไกลกัน
แต�ต�องเดินข�้นบันไดไต�เขาไปค�อนข�างสูง บร�เวณรอบๆก็จะมีฝูงล�งอาศัยอยู�เป�นจำนวนมาก

ภายในถ้ำต�างๆนี้พบพระพ�ทธรูปจำหลัก หร�อพระพ�ทธรูปที่สลักหินที่ฝาผนังถ้ำอยู�หลายองค� ซึ่งพระพ�ทธรูปเหล�านี้เป�นพระพ�ทธรูปตั้งแต�สมัยทวารวดี
เลยทีเดียว
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อยู�รวมกันหนาแน�น

คนส�วนใหญ�ไม�สวมหน�ากาก
แออัด/อากาศ
ถ�ายเทไม�สะดวก

ผู�คนกินข�าว
ดื่มสุราร�วมกัน

มาตราการป�องกันโรค

อยู�ห�างไว� ใส�แมสกัน หมั่นล�างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ข�อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



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


