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บก.ขอคุย
สวัสดีคุณผูอานทุกทานครับ กลับเขาสู ND MAG ในรูปแบบฉบับออนไลนเปนฉบับ ที่ 34 แลว
เร�ยกไดวากลับมาสูสถานการณที่หลาย ๆ คน หลาย ๆ พ�้นที่ ตางก็เฝาระวังกันอีกครั้งก็วาไดนะครับ กับ
ว�กฤตโคว�ด19 หลาย ๆ รานชางเอง ก็อาจจะเง�ยบเหงากันมาซักระยะนึงแลว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ตองเดินหนา
สูกันตอไปนะครับ ND Rubber เองก็ขอสงกำลังใจใหผานพนไปดวยกัน
ในชวงที่ผานมา ND Rubber เองก็ยังคงมีกิจกรรมกันอยางตอเนื่อง แตก็ ไมล�มที่จะยังคงตั้งการด
ไวสูง สวมใสหนากากอนามัยและพยามยามใชเจลลางมือ ตรวจอุณหภูมิ ทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ
แตไมวาจะอยางไร การเวนระยะหางที่หากเปนไปไดก็ตองหามขาดนะครับ เปน New Normal หร�อการใช
ว�ถีชีว�ตในรูปแบบใหม ซึ่งใน ND MAG ฉบับนี้เราก็มีฝากกันดวยนะครับ โดยเฉพาะสถานที่ ที่เปนจ�ดเส�่ยง
จะมีอะไรบางก็ติดตามไดจากเนื้อหาดานใน
กิจกรรมเดน ๆ ที่ผานมา ก็เชนการรวมสนับสนุนการแขงขันรถ ในรายการ Sany Thaiyont C-CX
& MX Thailand Eastern Champion Ship 2020 (สนามที่ 4 )ในการชิงแชมปประเทศไทย/ชิงแชมปภาค
ตะวันออก รวมกับชมรมชางซอมรถจักรยานยนตภาคตะวันออก ซึ่งก็จัดกันเปนสนามสุดทาย สนามที่ 4
หลังจากที่เล�่อนกันมายาวนานจากป 2563 เนื่องจากสถานการณโคว�ด และหลังจากจบการแขงขันกันไปไมนาน
ก็เปนการเยี่ยมชมโรงงานจาก ชมรมชางซอม และกลุมชางซอม รถจักรยานยนต จ. จันทบุร� ซึ่งการตอนรับ
ก็เปนไปอยางอบอุน อาจจะมีแออัดบางเล็กนอย แตทาง ND เองก็ ไดเพ��มมาตรการในการดูแลทุกขั้นตอน
ของการเยี่ยมชม มั่นใจ ปลอดภัย หายหวงครับ
ในสวนของวงการยางรถจักรยานยนต เราเองก็ ไมหยุดนิ�งยังคงพัฒนาลายใหม รวมไปถึงการเพ��ม
ขนาดลายเดิม ๆ ที่มีอยูใหครอบคลุมไปถึงผูใชงานอยางทั่วถึงมากยิ�งข�้น ซึ่งอีกไมนานในเร็ว ๆ นี้ เราก็ ไดมีการ
ผล�ตยางแกมขาวข�้นมาปลุกตลาดรถคลาสส�คกันอีกครั้ง ซึ่งสาวกทั้งหลายนาจะถูกใจส��งนี้อยางแนนอน
สำหรับ ในปนี้ เนื่องจากยังคงตองเฝาระวัง และลดความเส�่ยงการติดเชื้อไวรัสโคว�ด19 อยางที่กลาว
ไวในขางตน ทุกคนก็ยังไมควรประมาทนะครับ ดูแลตัวเองและคนที่ทานรักกันตอ แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ
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มอบทุนการศึกษาโรงเร�ยนวัดอรุณรังษี
ND Rubber โดยคุณฐิติกาญจน ไชยมชนชนก ผูจัดการทั่วไป ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ไดเปนตัวแทนมอบทุนการศึกษา
เพ�่อนอง ๆ โรงเร�ยนวัดอรุณรังษี เพ�่อใช ในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเร�ยน ตลอดจนหองน้ำอยางถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ เพ�่อการมีสวนรวม
และการพัฒนาชุมชน ใหอยูรวมกันอยางยั่งยืน ณ โรงเร�ยนวัดอรุณรังษี อ.บานบึง จ.ชลบุร�

สนับสนุนการแขงขัน Sany Thaiyont C-CX & MX
Thailand Championship 2020 สนามที่ 4
ND Rubber ผูผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต ขอขอบคุณพ�่นองชาวภาคตะวันออก ที่ใหการตอบรับการสนับสนุน
การแขงขัน รวมกับชมรมจักรยานยนตภาคตะวันออกในรายการ Sany Thaiyont C-CX & MX Thailand Championship 2020 ที่ปดฉาก
การแขงขันสนามที่4 ไปแลวอยางเปนทางการ เมื่อวันอาทิตย ที่14 มีนาคม 2564 ณ สนามวังแซมเซอรกิต จ.จันทบุร� แลวพบกับยางรถจักรยานยนต
ND Rubber ไดอีกครั้งในโอกาสตอไป หร�อ สามารถสอบถามผลิตภัณฑ ไดจากรานชางใกลบานคุณ

5

ND NEWS

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564

เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บร�ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) หร�อ NDR จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 โดยมี นายพงษศกั ดิ์
สวัสดิว์ รรณ ประธานคณะกรรมการ (คนที่ 4 จากซาย) นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ ดั การ (คนที่ 3 จากซาย) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ (คนที่ 2 จากซาย) นางธัญญรัตน สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ (คนที่ 1 จากซาย) ดร.ศิรดา จารุตกานนท กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(คนที่ 3 จากขวา) นายธีรศักดิ์ สวางเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (คนที่ 2 จากขวา) และนายโกว�ท คร�สธานินทร กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ (คนที่ 1 จากขวา) พรอมผูถือหุนและคณะกรรมการบร�ษัท รวมประชุมกันอยางพรอมเพร�ยง ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด รัชดา กรุงเทพฯ

ทำบุญโรงงาน ประจำป 2564
บร�ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) และบร�ษทั ในเคร�อ จัดทำบุญโรงงาน ประจำป 2564 นำโดย นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผูจัดการ ผูบร�หาร และ พนักงานรวมทำบุญเลี้ยงพระ เพ�่อเปนสิร�มงคลในการดำเนินการตอไป เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บร�ษัท
เอ็น.ดี. รับเบอร จำกัด (มหาชน)
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แวดวงชาง

ND Rubber รวมตอนรับ ชมรมกลุมชางซอมรถจักรยานยนต จ.จันทบุร� ที่เขาเยี่ยมชมดูงาน
กระบวนการผล�ต โดยมีชางสนใจเขารวมกวา 50 คน ทั้งนี้ เพ�่อสรางความมั่นใจในผล�ตภัณฑ และเสร�มสราง
ความสัมพันธอันดีแกองคกร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) หร�อ ND Rubber ผูผล�ตยางรถจักรยานยนต รวมใหการตอนรับ คุณวัลลภ ผองผล
ประธานชมรมชางซอมรถจักรยานยนต จ.จันทบุร� พรอมสมาชิก กวา 40 คน เขาเยี่ยมชมโรงงานพรอมรับฟ�งขอมูลความรูดาน
กระบวนการการผล�ตยางในและยางรถจักรยานยนต โดยมีคุณนพรัตน ชุมพลกูลวงศ เลขานุการบร�ษัท ใหเกียรติเปนประธาน
ในการกลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน)

ND TRIP

เขางู จ.ราชบุรี

อุทยานหิน

อุทยานหินเขางู อยูหางจากตัวจังหวัดราชบุร�ประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร� แตเดิมเปนแหลงระเบิดและยอยหิน
ที่สำคัญของไทยตั้งแตสมัยตนรัตนโกส�นทร เนื่องจากเปนปูนที่มีคุณภาพดี ตอมาทั้งภาครัฐและประชาชนไดเล็งเห็นถึงความเส�่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ
และว�วทิวทัศน อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเปนศาสนสถานอันเกาแก จ�งไดมีการยกเล�กสัมปทานการระเบิดและยอยหินที่บร�เวณนี้ไป หลังจากยกเล�กสัมปทาน
เขางูกลายเปนเหมืองราง มีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุร�จ�งไดพัฒนาเขางูใหเปนสวนสาธารณะและสถานที่ทองเที่ยว ทางโบราณคดี ไดสราง
พระพ�ทธรูปหินขนาดใหญ เต็มพ�้นที่หนาผา สรางจากการยิงแสงเลเซอรลงหนาผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูแหงนี้ มีสถานที่ทองเที่ยวทางโบราณคดี
อยูหลายแหง ซึ่งจะเปนถ้ำที่อยูบนภูเขามีถ้ำษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจ�น-จาม แตละถ้ำอยูไมไกลกัน แตตองเดินข�้นบันไดไตเขาไปคอนขางสูง บร�เวณรอบๆก็จะ
มีฝูงล�งอาศัยอยูเปนจำนวนมาก
ภายในอุทยานหินเขางูแหงนี้ มีสถานที่ทองเที่ยวทางโบราณคดีอยูหลายแหง ซึ่งจะเปนถ้ำที่อยูบนภูเขามีถ้ำษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจ�น-จาม แตละถ้ำอยูไมไกลกัน
แตตองเดินข�้นบันไดไตเขาไปคอนขางสูง บร�เวณรอบๆก็จะมีฝูงล�งอาศัยอยูเปนจำนวนมาก
ภายในถ้ำตางๆนี้พบพระพ�ทธรูปจำหลัก หร�อพระพ�ทธรูปที่สลักหินที่ฝาผนังถ้ำอยูหลายองค ซึ่งพระพ�ทธรูปเหลานี้เปนพระพ�ทธรูปตั้งแตสมัยทวารวดี
เลยทีเดียว

cr.www.เที่ยวราชบุร�.com

แออัด/อากาศ
ถายเทไมสะดวก

คนสวนใหญ ไมสวมหนากาก

ผูคนกินขาว
ดื่มสุรารวมกัน

อยูรวมกันหนาแนน
มาตราการปองกันโรค

อยูหางไว
ขอมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ใสแมสกัน

หมั่นลางมือ

ตรวจวัดอุณหภูมิ
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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

