ข้ อมูลทางธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอ็น. ซี. อาร์ . รับเบอร์ อนิ ดัสตรี้ จากัด
เป้ าหมาย :
วิสยั ทัศน์ 2020 :
ค่านิยมองค์กร :

ปี ที่ก่อตั้ง :
สานักงานใหญ่ :
สื่ อออนไลน์ :
ทุนจดทะเบียน :
จานวนพนักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
สิ นค้าหลัก :

ลูกค้า :
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เป็ นองค์กรที่ส่งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และพัฒนา เพื่อเป็ นผูส้ ่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
มุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ภายใต้การประสานประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านท่อยาง และนาสิ นค้า
สู่ 80 ประเทศทัว่ โลก
N คิดใหม่ทาใหม่ ... มีความคิดสร้างสรรค์
C การสื่ อสารชัดเจน... มุ่งเน้นที่ลก
ู ค้า
R เชื่อถือได้
T ไว้ใจได้..โปร่ งใส เคารพตนเองและผูอ้ ื่น
E เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
A ร่ วมรับผิดชอบ
M ประสานประโยชน์ร่วมกัน
พ.ศ. 2503
69, 71-73 ถนนบารุ งรัฐ, แขวง/เขตสัมพันธวงศ์, กรุ งเทพฯ 10100
โทร : 0-2225-7656~7 แฟกซ์ : 0-2224-0707 อีเมล์ : SalesAdmin@NCR-Rubber.com
เว็บไซต์ : www.NCR-Rubber.com
เฟสบุ๊ค : NCRTheHoseSpecialist
ไลน์ : @NCR-Rubber
ช่องทางยูทูป : NCR Rubber Channel
155 ล้านบาท (ผูถ้ ือหุน้ คนไทย 100%)
550 คน
ผูผ้ ลิต, ผูส้ ่งออก, ผูค้ า้ ส่ง และผูค้ า้ ปลีก
1) สายยางและสายพีวซี ี :
a) อุตสาหกรรมและงานก่อสร้ าง : สายลม, สายเชื่อม,สาย LPG,
สายเจาะคอนกรี ต, ท่อซีเมนต์, ท่อพ่นปูน, ท่อพ่นทราย, ท่อข้อต่อ
b) ปิ โตรเลียมและเคมี : ท่อดูด/ส่งน้ ามัน, ท่อส่งเคมี, ท่อขนส่งน้ ามัน
c) เกษตรกรรม และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน : สายพ่นน้ ายา, สายฉี ดน้ าในสวน, สายเครื่ องซักผ้า,
สายแก๊ส LPG
d) การใช้ งานพิเศษ : สายดับเพลิง, สายปั๊ มน้ ามัน, ท่อดูด/ส่ง แร่ -ทราย, สายทาความสะอาดท่อน้ าทิ้ง
e) อุตสาหกรรมรถยนต์ : สายกันน้ ามัน (SAE J30 R6, R7, R9, R10) , สายหม้อน้ า, สาย CNG/LPG,
สายเบรคลม, สายส่งน้ าสาหรับที่ปัดน้ าฝนรถยนต์
f) ไฮดรอลิค : สายไฮดรอลิคแรงดันต่าและแรงดันสูง
2) สิ นค้าประเภทยางโปรไฟล์
ยางกั้นล้อ, ยางซีลสาหรับตูไ้ ฟ/โคมไฟถนน, ยางซีลสาหรับขอบท่อคอนกรี ต, ซิลิโคนโปรไฟล์
3) สิ นค้าประเภทยางปั๊ ม
ยางฟองน้ า, ยางโอริ ง, ซีลยางกันน้ ามัน, ยางแท่นเครื่ อง, ยางกันกระแทก
4) สิ นค้าวิศวกรรม :
ยางรองคอสะพาน, ท่อยางข้อต่อ, ยางกันชนเรื อ, ฝายยาง
- ส่งออกไปยัง 71 ประเทศ ใน 6 ทวีป
- ผูแ้ ทนจาหน่ายในธุรกิจเครื่ องมือและงานก่อสร้าง
- ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์ (OEM)
- ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนในเครื่ องไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนเครื่ องปรับอากาศ
- บริ ษทั ก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม
- อุตสาหกรรมการเชื่อมและตัดโลหะ (อุตสาหกรรมเหล็ก)
- อุตสาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามัน และปิ โตรเคมี
- หน่วยงานราชการ เช่น กรุ งเทพมหานคร, การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง,
การประปาส่วนภูมิภาค, การบินไทย เป็ นต้น
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ข้ อมูลทางธุรกิจของบริษทั

บริษัท เอ็น. ซี. อาร์ . รับเบอร์ อนิ ดัสตรี้ จากัด
ตราสัญลักษณ์สินค้า :
บริ ษทั ในเครื อ :

บริษัท วัฒนาสุ ข อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (WSI)
(นาเข้าและผูแ้ ทนจาหน่ายสิ นค้าทาจากยาง, พีวซี ี และสิ นค้าวิศวกรรม)
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จากัด (BSNCR)
(ผูผ้ ลิตและจาหน่ายสายน้ ายาแอร์ สายไฮดรอลิค ยางกันกระแทก-โฟมเบาะนัง่ ในรถยนต์ สายพานลาเลียง)
บริษัท เอ็นซีอาร์ ทีอาร์ บี จากัด (NTI)
(ผูผ้ ลิตและจาหน่ายสายและโปรไฟล์ พีวซี ี )
บริษัท เอ็นซีบี อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (NCB) (อาคารสานักงานและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์)
บริษัท นาเจริญ กรุงเทพ จากัด (NCBK) (ผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเครื่ องจักรไฮดรอลิค เช่น ยางโอริ ง ซีลยาง)
บริษัท อินโนเว วิศวกรรม อินดัสตรี้ จากัด (INOVE) (ผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภทยางที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรองคอสะพานและถนน)
Bridgestone, Hammer Caster, Finn-Power

พันธมิตร :
ข้ อมูลโรงงาน
ที่ต้ งั :
999 หมู่ 3, นิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง 21180 ประเทศไทย
พื้นที่ :
120,000 ตารางเมตร
กาลังการผลิต :
10,000 ตัน/ปี , สายยาง 18 ล้านเมตร/ปี
จุดเด่นของกระบวนการผลิต: กระบวนการผลิตคอมพาวน์ : - เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตสายยาง : - เป็ นการผลิตแบบต่อเนื่องทั้งกระบวนการ
กระบวนการผลิตท่อ : - สามารถผลิตได้ วงในสูงสุด 1.8 เมตร
สิ นค้ายางปั้ มและสายยางขึ้นรู ป : - มีกาลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูผ้ ลิตชิ้นส่วน OEMได้
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ : EN (สถาบันมาตรฐานยุโรป)
ISO (องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน)
SABS (สานักงานมาตรฐานสิ นค้าของประเทศแอฟริ กาใต้)
TIS (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
UL (องค์กรที่ทาการทดสอบและรับประกันความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
รางวัลทีไ่ ด้ รับ :
- ISO 14001:2015
(2019)
- ISO 9001:2015
(2018)
- IATF 16949:2016
(2018)
- “STEM Workforce Towards Thailand 4.0” by Ministry of Labour
(2017)
- “Thailand Trust Mark Award” by Ministry of Commerce
(2015)
- LEAN Best Practice 2012
(2012)
- Bronze Award “Thailand LEAN Award 2012”
(2012)
- LEAN Manufacturing Best Practice 2011
(2011)
- 5S Silver award from Thai-Japanese Technology Promotion Association
(2005)
- Quality Control certificate from Thai Honda Manufacturing
(2005)
- Selected as 1 of 58 prominent enterprises by The Bangkok Post
(2004)
ความเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม
- 3Rs Award (Industrial Waste Management)
(2018)
- การใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy system installation)
(2018)
- “Green Industry Award” by Ministry of Industry
(2017)
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