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บก.ขอคุย
สวัสดีเดือน กรกฎาคม ผานมาคร�่งป 2564 ทุกอยางยังคงมืดมน สำหรับว�กฤต สถานการณ
โคว�ด-19 ในไทย ยอดคนติด คนเส�ยชีว�ต ยังคงสูงข�้นตอเนื่อง หลายทานที่อยูในพ�้นที่กรุงเทพมหานคร
และปร�มณฑลก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนกันไปบางแลวเนื่องจากอยูในพ�้นที่เส�่ยงสูง สวนจังหวัดอื่น ๆ ก็ยังคง
รอกันอีกหนอยนะครับ ผมเชื่อเหล�อเกินวา ทุกคน ในหลากหลายธุรกิจตางก็ ไดรับความเดือดรอนจาก
ผลในกระทบในครั้งนี้อยางถวนหนา ND Rubber เอง ณ ขณะนี้เราก็ยังคงประคับประคองสถานการณ
โดยเฉพาะสวนของมาตรการภายในใหปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ที่แพรกระจายอยูรอบ ๆ ตัวเราในเกือบทุก
พ�้นที่ พนักงานทุกคนที่เขามาปฎิบัติงานในพ�้นที่โรงงานจะตองเครงครัดในเร�่องของการใสหนากากอนามัย
และ เวนระยะหาง รูปแบบของการใชชีว�ตเราอาจจะเปล�่ยนไป แตหากเราทุกคนชวยกันเชื่อวาทุกอยางจะ
ผานพนไปไดดวยดีอยางแนนอนครับ
กิจกรรมการตลาดของปนี้ อาจจะดูเหงา ๆ ไปบาง แตโปรเจ็คใหม ๆ ของ ND Rubber เองก็ยังคง
มีตอเนื่องอยางไมหยุดนิ�ง โดยลาสุดไดรวมจับมือกับ บร�ษัท อีทรานส จำกัด ผล�ตรถจักรยานยนต ไฟฟา
ผลักดันธุรกิจรถ EV หวังสรางโลกใบใหมใหเปนไปในทิศทางที่สะอาดข�้น ไรมลพ�ษหร�อฝุนละออง ซึ่งตอง
ขอบคุณหลาย ๆ หนวยงาน หลาย ๆ ทาน โดยเฉพาะกลุมผูใชรถจักรยานยนตในการประกอบอาชีพ
อยางไรเดอรสงอาหาร เดล�เวอร�่ ตางก็ใหความสนใจตอบรับกันเกินความคาดหมาย ซึ่งดานในเลมเรามี
รายละเอียดใหอานติดตามกันครับ
สุดทายนี้ อีกคร�่งปที่เหล�อ เราเองยังคงตองลุนกันตอไป ทั้งเร�่องของวัคซีน และมาตรการตาง ๆ
ที่จะออกมาชวยเหล�อ แตสุดทายแลวไมวาจะอยางไร อยาล�มดูแลตัวเองและพ�่งพาตัวเองให ไดใหมากที่สุด
และสำคัญไปกวานั้นคือการรวมรับผิดชอบตอสังคมนะครับ แลวเจอกันใหมฉบับหนาครับ
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ND Rubber หร�อ NDR รวมลงทุน “อีทราน(ไทยแลนด)
ND Rubber หร�อ NDR รวมลงทุน “อีทราน(ไทยแลนด)” ผูผลิตรถมอเตอร ไซค ไฟฟา มุงสรางNew S-curve ผลักดันผลงานโต
กาวกระโดด สัดสวน 35%มูลคา 60.20 ลานบาท โดยชำระเปนหุนเพ��มทุนขาย PP จำนวน 22.13 ลานหุน (Share Swap)
“ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา” กรรมการผูจัดการ เผยการเขาลงทุนครั้งนี้จะสราง New S-curve เชื่อมั่นธุรกิจรถมอเตอร ไซค ไฟฟามี
ศักยภาพการเติบโตที่ดีอยางยั่งยืน มั่นใจชวยผลักดันใหบร�ษัทเติบโตแบบกาวกระโดด
ทั้งนี้ อีทราน ประกอบธุรกิจออกแบบพัฒนารถจักรยานยนต ไฟฟาภายใตแบรนดอีทราน (ETRAN) โดยการเขาลงทุนดังกลาวสอดคลอง
กับนโยบายของบร�ษัทฯในการมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเพ�่อสราง New S-curve ซึ่งเล็งเห็นวาอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟาเปนธุรกิจ
ที่กำลังอยูในชวงเร��มตนของ Growth Cycle กรรมการผูจัดการ NDR กลาวอีกวา สำหรับประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการรวมลงทุนครั้งนี้
จะทำใหบร�ษทั ฯ เขาไปสูอ ตุ สาหกรรมทีม่ ขี นาดของตลาดใหญขน้� และตอยอดจากธุรกิจเดิม อีกทัง้ จะชวยสนับสนุนใหผลดำเนินการของบร�ษทั ฯเติบโต
อยางตอเนื่องและกาวกระโดดไดในอนาคต โดยคาดวา ETRAN จะสามารถสรางรายได และผลกำไรไดตั้งแตป 2565 เปนตนไป
“ตองยอมรับวาปจจ�บันเทรนด EV กำลังเปนที่นิยม ซึ่ง NDR ในฐานะผูผลิตยางในและยางนอกรถจักรยานยนต อยูในอุตสากรรมรถ
จักรยานยนตมาอยางยาวนานเล็งเห็นถึงโอกาส ทำใหในชวงที่ผานมาเราไดเร��มใหความสนใจทำการศึกษาหาขอมูลของรถจักรยานยนต ไฟฟาที่
มีจำหนายอยูในปจจ�บัน พบวารถจักรยานยนต ไฟฟาเกือบทั้งหมดในตลาดเปนรถนำเขาสามารถว��งไดประมาณ30-50 กิโลเมตรตอการชารจ และทำ
ความเร็วไดประมาณ 50-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งไมสามารถตอบสนองกับความตองการของผูใช ขณะที่แบรนด ETRAN เปนการพัฒนาและคิดคน
โดยคนไทย 100% โดยจ�ดเดน คือ รถสามารถทำความเร็วไดถึง 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และใชงานไดประมาณ 180 กิโลเมตรตอการชารจ ซึ่งเปน
คุณสมบัตทิ ส่ี ามารถใชงานแทนรถน้ำมันไดจร�ง จ�งมัน่ ใจวาแบรนดรถมอเตอร ไซด ไฟฟาของ ETRAN จะสามารถตอบโจทยของผูใช ไดเปนอยางดี
และจะเปนตัวกระตุนใหตลาดตื่นตัวอยางแนนอน โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญที่มีปญหา PM2.5 ถารถทุกคันเปนรถไฟฟาเราจะชวยลดปญหา
มลภาวะลงไปไดอยางมหาศาล”
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ND Rubber จับมือ ETRAN และ Robinhood
ลุย โรงงานซัมมิท
บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผูจัดการ
บร�ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร จำกัด (มหาชน) นายสรณัญช ชูฉัตร (คนที่ 2 จาก ขวา) CEO บร�ษัท อีทราน(จำกัด) และ นายภัทรว�น
มหัธนสกุล (คนที่ 2 จากซาย) Cluster Manager จาก Robinhood พารทเนอร จาก 3 คายยักษแหงวงการยานยนต เดินหนา
โปรเจ็ค EV ลงพ�้นที่ดูโรงงานประกอบ เพ�่อเตร�ยมพรอมสำหรับการผลิตรถมอเตอร ไซค ไฟฟา ใหทันตามกำหนด ในรุน Myra
โดยมีเปาหมาย 100 คันแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนาย กรกฤช จ�ฬางกูร (คนที่ 3 จากซาย) ประธานบร�หาร บร�ษัท
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตร� ใหการตอนรับและนำทีมพาเยีย่ มชมไลนการประกอบอยางเปนกันเอง เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ณ
บร�ษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตร� จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
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ข�่มอเตอร ไซคข�้นเขา-ลงเขา
อยางไรใหปลอดภัย
อยางที่ทุกคนทราบกันดีวาเสนทางข�้นเขา-ลงเขานั้นคอนขางอันตราย มีทั้งทางโคงและทางลาดชัน ผูขับข�่รถมอเตอร ไซคหร�อผูขับข�่บิ�กไบค
จ�งควรเพ��มความระมัดระวังใหมากข�้น ซึ่งเทคนิคในการขับข�่มอเตอร ไซคข�้นเขา-ลงเขาที่เพ�่อนๆ ควรรู มีดังตอไปนี้
1. มีสติในการขับข�่
ไมวาคุณจะเปนนักบิดมือใหม หร�อนักบิดที่ชำนาญแลว ก็ควรตองมีสติ
ในการขับข�่อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะบนเสนทางที่ไมคุนชิน เปนทางโคง
หร�อทางลาดชัน โดยควรใชสายตาสังเกตถนนหนทางวาเปนอยางไรมี
ทางโคงชวงไหน ควรใชความเร็วเทาไร เพ�่อที่จะไดวางแผนและขับข�่ผาน
เสนทางนั้นอยางปลอดภัย

2. ใชความเร็วที่เหมาะสม
ในการขับข�่มอเตอร ไซคข�้นเขา-ลงเขานั้น ควรใชความเร็วที่เหมาะสม
ไมควรใชความเร็วมากเกินไป เพราะตองคำนึงถึงลักษณะเสนทาง สภาพ
ถนน สภาพอากาศ รวมถึงเร�่องการเบรกและน้ำหนักรถดวย ซึ่งควรใช
ความเร็วที่ไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง อยาข�่เร็วเกินไป เแตก็อยาชา
จนความเร็วไมสัมพันธกับเกียร เพราะจะทำใหรถไมมีแรงข�้นเขา

3. พยายามใชเขาหนีบตัวถังไว
เพ�่อการขับข�่อยางมีประสิทธิภาพ แนะนำวาใหใชเขาและชวงตนขาหนีบ
ตัวถังเอาไว หร�อที่เร�ยกวา Knee Grip (สำหรับรถบิ�กไบคหร�อรถที่มีถัง
น้ำมันดานหนา) โดยใหชวงตนขาเปนตัวจับยึดถังไว คลายกับเปนที่ล็อค
ตัวโดยอัตโนมัติ เพ�่อใหลำตัวอยูแนบกับตัวรถ เพ�่อใชน้ำหนักตัวในการ
ขยับและเคลื่อนที่ไปขางหนาพรอมกับรถ ซึ่งจะผอนแรงและชวยถอนน้ำ
หนักที่กดเกร็งอยูตรงขอมือ

4. ใชเกียรต่ำ
ขณะข�้นเขาหร�อลงเขาควรใชเกียรต่ำ หร�อไมเกินเกียร 3 แตหากรูสึกวา
รถเร��มไมมีแรง ใหลดเกียรต่ำลงมาอีก และไมควรบิดคันเรงแรงจนเกินไป
เพราะเมื่อเลยจ�ดที่ลาดชันมาแลวรถจะเร��มพ�งแรง สวนการใชเกียรต่ำใน
การลงเขานั้น จะทำใหรถเกิดแรงฉุดเพ�่อใหว�งชาลง จ�งสามารถเบรกและ
เขาโคงไดอยางมั่นใจ

5. เทตัวไปดานหลัง และใชความเร็วที่พอดี
นอกจากนี้การเทตัวไปดานหลัง หร�อเลื่อนตัวบนเบาะใหถอยไปทางดาน
หลัง จะชวยผอนน้ำหนักที่อยูดานหนารถ ใหเกิดความสมดุลมากข�้น ไม
เทน้ำหนักไปดานหนารถมากเกินไปนั่นเอง

6. ดูถนนใหดีๆ เวลาเขาโคง
หากทางขางหนาเปนทางโคง ใหใชสายตามองยาวเพ�่อประเมินวาโคงเปน
แบบไหน เชน โคงกวาง โคงแคบ หร�อโคงหักศอก หากเปนถนนสองเลน
ใหข�่มอเตอร ไซคชิดซายไว และดูใหดีๆ วามีรถสวนมาหร�อเปลา หากมีรถ
อีกฝงแซงมาในทางโคงจะไดหลบหลีกทัน นอกจากนี้ควรคอยๆ เบรกไป
ดวยเพ�่อชะลอความเร็ว แตหามแตะเบรกแชเด็ดขาด

7. หามแตะเบรกแช ไว
สำหรับการข�่มอเตอร ไซคลงเขา หากเปนรถมอเตอร ไซคแบบมีเกียร ใหใชเกียรต่ำเพ�่อเปนแรงฉุดในการชะลอความเร็ว แตถาเปนรถมอเตอร ไซคเกียรออโต
ใหคอยๆ แตะเบรกและบิดคันเรงเล็กนอย พอใหรูสึกวารถเร��มมีแรงดึง หร�อเกิด Engine Brake แลวคอยๆ ใชเบรกหนาสลับกับเบรกหลังทีละนิด อยากำ
เบรกเยอะ และอยาเบรกแชไว เพราะจะทำใหเบรกไหมและเบรกไมอยู ทางที่ดีควรเบรกเฉพาะชวงที่จำเปน ใหยังพอเหลือแรงฉุดรถไดอยู
และนี่ก็คือ เทคนิคข�่มอเตอร ไซคข�้นเขา-ลงเขา อยางไรใหปลอดภัย ที่มาสินำมาฝากกัน หากใครที่มีแพลนจะเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด
ดวยรถมอเตอร ไซคหร�อรถบิ�กไบคละก็ ขอใหขับข�่อยางปลอดภัย ไมประมาท โดยเฉพาะใครที่ตองผานเสนทางข�้นเขา-ลงเขา ก็อยาลืมนำเทคนิคเหลานี้ไป
ใชกันดวยนะ
cr. https://masii.co.th/blog/ข�่มอเตอร ไซคข�้นเขา
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เชียงใหม

บอน้ำพ�รอนฝาง ตั้งอยูภายใน"อุทยานแหงชาติดอยผาหมปกเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ความนาอัศจรรยอยูในตัว
ตรงที่เปนบอน้ำพ�รอนที่เกิดข�้นมาจากหินรอนเหลวที่อยูใตเปล�อกโลก (แม็กมา) ไหลแทรกมาตามชองหินข�้นมาใกลเปล�อกโลก ทำใหชั้นหิน
บร�เวณนั้นมีอุณหภูมิสูงข�้น และเมื่อน้ำบาดาลไหลผานชั้นหินรอนดังกลาว จ�งทำใหอุณหภูมิของน้ำนั้นสูงข�้นตามไปดวย ทำใหเกิดแรงดัน
มหาศาล และดันตัวเองผานรอยแยกของหินแกรนิตข�้นมาบนพ�้นผิวโลก จนเกิดเปนน้ำพ�รอนพ�งข�้นมา โดยมีไอรอน เปนควันลอยคุกรุน
อยูตลอดเวลา ซึ่งความรอนของน้ำในบอน้ำพ�รอนนั้นมีความรอนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
สำหรับ บอน้ำพ�รอนฝาง มีมากมายกวา 50 บอ โดยตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไปรอบๆ ภายในบร�เวณพ�้นที่ที่กวางใหญกวา 10 ไร
ซึ่งทางอุทยานแหงชาติฯ ไดพัฒนาพ�้นที่ใหมีความสวยงามเขากับธรรมชาติ โดยทำทางเดินดวยแนวหิน เพ�่อใหนักทองเที่ยวเดิน เขาไป
ชมบอน้ำพ�รอนไดอยางใกลชิด ซึ่งบอน้ำพ�รอนบางบอก็มีขนาดใหญ บางบอมีขนาดเล็ก แตวาจะมีบอใหญอยูหนึ่งบอที่จะมี ไอน้ำพ�งข�้น
สูงกวา 40-50 เมตร ซึ่งสรางความตื่นตะล�งใหกับผูที่ไดมาชม พรอมกับสงกล��นกำมะถันกระจายไปทั่วและก็มีบางบอที่มี อุณหภูมิสูงถึง
ขนาดสามารถตมไขจนสุกไดภายในระยะเวลาแค 10-20 นาที ซึ่งทางอุทยานแหงชาติฯ ก็ ไดจัดเปนกิจกรรมตมไข ในบอน้ำพ�รอนไวให
บร�การแกนักทองเที่ยว
น้ำพ�รอนที่พ�งข�้นมาจากบอเหลานี้ยังมีคุณสมบัติของแรธาตุที่มีคุณประโยชนมากมาย อยางเชน แคลเซียม โซเดียม ซัลเฟอร ที่
เชื่อวามีคุณสมบัติในการชวยรักษาโรคผิวหนัง และโรคไขขออักเสบได ทั้งยังชวยใหโลหิตไหลเว�ยนไดดี เมื่อนำมาอาบซึ่งบอ น้ำพ�รอนฝาง
ก็ ไดผานการว�เคราะหแลววามีคุณสมบัติของแรธาตุดังกลาว ที่สามารถนำมาอาบไดโดยปลอดภัย ทางอุทยานฯ ไดจัด ทำหองอาบน้ำแร
หองอบไอน้ำ และบอน้ำรอนไวใหบร�การแกนักทองเที่ยวที่ตองการมาอาบน้ำพ�รอน โดยตั้งอยูกอนถึงที่ทำการ อุทยานแหงชาติฯ เล็กนอย
และทางอุทยานแหงชาติฯ ยังไดจัดใหมีเสนทางศึกษาธรรมชาติเดินข�้นเขา ปาเบญจพรรณมาถึง ยังบอน้ำพ�รอน มีระยะทางประมาณ
1.2 กิโลเมตร
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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

