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UCE

IS ON THE MOVE TO ENSURE
‘GREAT CUSTOMER EXPERIENCE’

ปรับองค์กรหวังมุ่งสร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
ปัจจุบันตลาดเช่าและเช่าซื้อเครื่องจักรเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ ให้การ
ตอบรับมากขึน
้ โดยมีความต้องการทัง้ เครือ่ งจักร และบริการอืน
่ ๆ ทีช่ ว่ ยการทำงาน
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัว บริษัท ยูไนเต็ด แคปปิตอล อิควิปเมนท์ จำกัด
(UCE) องค์กรร่วมทุนระหว่าง บริษท
ั ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
และบริษทั ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ตัง้ แต่ปี 2016 การขยายตัวครัง้ ใหญ่
ในปีนี้ เพื่อตอบสนองแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนไป โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อการแข่งขันในตลาดที่รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น เตรียมกลยุทธ์การตลาด
ใหม่ๆ พร้อมเพิ่มจำนวนพนักงานอีกห้าเท่าเพื่อประสิทธิภาพการบริการและสร้าง
ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

ทองดุลย์ ต่อพงษ์พันธุ์
Mr. Thongdul Torpongpunth
Director

คุณทองดุลย์ ต่อพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการ เผยว่า “บริษัทเราก่อตั้งขึ้นเพื่อ
เติมเต็มความต้องการของลูกค้าจากฐานของ UMWS ภารกิจหลักคือการให้เช่า
เช่าซื้อ บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรทั้งใหม่และมือสองของกลุ่มบริษัท ทำให้ลูกค้า
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพด้วยต้นทุนทีต
่ ำ่ ลง” อีกหนึง่ ภารกิจคือจัดหา
โซลูชั่นหลังการขาย เช่น อะไหล่ ยาง แบตเตอรีรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ายี่ห้อ Rocket
และอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ายี่ห้อ Bishamon จากญี่ปุ่น รวมทั้งงานบริการเหมาดูแล
รถยก (Fleet Management Service) เพือ่ สร้างคุณค่าเพิม
่ ให้แก่ลกู ค้า “เรามีบริการ
ช่วยบริหารทรัพย์สิน (รถยก) โดยให้คำแนะนำ และการบำรุงรักษาแบบมืออาชีพแก่
ลูกค้าทีม
่ รี ถยก” คุณทองดุลย์กล่าว “ซึง่ จะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยและเพิม
่ ผลผลิตรวม
ลดภาระทางบัญชี การจัดซือ้ อะไหล่หรือซ่อมฉุกเฉิน และทำให้การใช้งานอุปกรณ์ของ
ลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น”
สำหรับแผนบุกตลาดในปีหน้า มุ่งทั้งลูกค้าเดิมของ UMWS และรายใหม่ โดยมี
กลยุทธ์จูงใจ เช่น ข้อเสนอในการซื้อรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าและบริการหลังการขาย
พร้อมเช่าแบตเตอรี คุณทองดุลย์อธิบายว่า “ลูกค้าไม่ตอ้ งจ่ายค่าแบตเตอรีทง้ั ก้อน
และจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง” อีกรายการคือ รับประกันซื้อคืนรถฟอร์คลิฟท์
หลังการใช้งานทีม
่ สี ญ
ั ญาบริการกับ UCE “อุปกรณ์จะได้การบำรุงรักษาแบบคุณภาพ

UCE จะนำสโลแกน “Engineer the Value” ของ UMWS มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม หมายถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสร้าง
คุณค่าสูงสุด เหนือความคาดหวังของลูกค้า

The lease/rental market of material handling equipment today has
been rapidly growing as business demand increases, not only for the
machines but also related services which will keep the work process running
smooth and fast. In response to the changing MHE landscape, United Capital
Equipment Co., Ltd. (UCE), a joint venture between United Motor Works
(Siam) Public Co., Ltd. and Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd. since 2016, is
entering the next phase of expansion in 2019. The company has been
through an organizational restructure in order to compete in a dynamic
market with more integrated solutions. Attractive marketing strategies are
prepared with a fivefold increase in manpower to ensure service efficiency
and great customer experience.
“UCE is initially established to fulfill the needs of UMWS customers with
the total asset management for all equipment in the business group including
lease/rental and service contracts for new and used items,” said Director
Mr. Thongdul Torpongpunt. “This enables customers to use quality products
and services at a lower cost. Another mission is the after-market solution
selling parts, tires, “Rocket” forklift batteries, Bishamon MHE from Japan etc.
to create more valued added services for customers. “We also have fleet
management service (FMS) to serve customers owning forklifts that require
professional management, counseling and maintenance,” Mr. Thongdul
added. “FMS helps customers improve cost effectiveness and productivity
by relieving the burden of accounting/inventory purchases/emergency
repairs and ensuring smooth equipment operation.”
To invade the market next year, new and existing customers will be
approached with strategic offers like an electric forklift sale with a battery
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ด้วยอะไหล่แท้ และประหยัดเงินให้ลกู ค้าเมือ่ มีการซือ้ คืน ส่วน UCE จะได้สน
ิ ค้ามือสอง
สำหรับธุรกิจเช่า/เช่าซือ้ ถือว่าได้ประโยชน์ทง้ั สองฝ่าย” ส่วนตลาดต่างประเทศก็กำลัง
เติบโต บริษัทที่ UCE ร่วมดำเนินการกับพันธมิตรทางธุรกิจในลาวจะเปิดตัวเป็น
ทางการในเดือนมกราคม หวังยอดขายเพิ่มอีก 20% ส่วนในมาเลเซียจะเริ่มดำเนิน
การภายในไตรมาสแรก นับเป็นช่องทางสร้างฐานลูกค้าและเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ โดย
มี UCE ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดหาและกระจายสินค้าในภูมิภาค
UCE จะนำสโลแกน “Engineer the Value” ของ UMWS มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
“หมายถึ ง กระบวนการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารที ่ จ ะสร้ า งคุ ณ ค่ า สู ง สุ ด
เหนือความคาดหวังของลูกค้า โดยก่อนส่งมอบจะตรวจสอบคุณภาพให้สมบูรณ์แบบ
หรือมีขอ้ บกพร่องน้อยทีส่ ด
ุ หลังส่งมอบทีมงานจะติดตามให้ความรูค้ วามเข้าใจเชิงลึก
รวมทั้งคำแนะนำทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ได้ผลงานตาม KPI และได้รับความพึงพอใจอย่างเต็มที่”
คุณทองดุลย์ปิดท้ายว่า “ผมอยากให้ลูกค้ามั่นใจ UCE มีความชัดเจนในเรื่อง
การบริการ มีความคล่องตัวและครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ตั้งแต่
เครื่องจักร อะไหล่ จนถึงเรื่องการเงิน ลูกค้าจะได้สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพจาก UMWS และ UCE ที่คุณไว้วางใจได้ครับ”

rental plus an after-sales service. “Customers don’t have to pay for the
battery in a lump sum and our technical support can serve them in a long
term.” Mr. Thongdul explained. “Another program is a guaranteed buy-back
for forklifts with a service contract. Customers will be satisfied with quality
maintenance, genuine parts and cost-saving at the end while UCE will
acquire used products for its lease/rental business, a win-win situation.” For
foreign markets, UCE joint operation with a local partner in Lao will officially
run in January 2019 with a projected 20% sales rise from last year. UCE
Malaysia will start within the first quarter. These channels will create new
customer bases and marketing network opportunities in the region. UCE
Thailand will be the business center for ASEAN in sourcing and distributing
products.
“Engineer the value, the UMWS meaningful slogan will be put into
practice in everyday operation at UCE. It is the process before/after delivering
any product or service to create the highest value beyond customer expectation,”
said Mr. Thongdul. “Before delivery, everything must be perfect by our high
standard QC, zero defects or minimized. After delivery, our staff will follow up
customers on product knowledge and understanding in depth. We will give
more technical advice to make sure our customer performance and productivity
is enhanced to meet their KPI and fullest satisfaction.”
“Last but not least, I would like to ensure customers of our services. We
have a clear picture as to what optimized and integrated solutions are for
customers and with more flexibility. No matter what it is, the equipment, parts
or financing. Customers will sure get effective services provided by our UMWS
and UCE professional team you can trust.”
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No Boundaries
to offer the best

Solution

“ปัจจุบันทีมขาย After Market มี 2 ทีมหลัก คือ ทีมขายแบตเตอรี่สำหรับรถยกและรถกระเช้า ยี่ห้อ Rocket
และทีมงานขายอะไหล่รถยก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุ เช่น Hand Pallet, Stackers สินค้าและอุปกรณ์
สิน
้ เปลืองสำหรับงานอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหาร ค่าบริการรถยกแบบเหมาจ่าย (Fleet Management) เป็นต้น
เราดำเนินธุรกิจแบบไร้ขอ้ จำกัด รวมถึงการขยายตลาดออกสูต
่ า่ งประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดหา
จากบริษทั ในเครือฯ ทีม
่ อี ยูร่ อบภูมภ
ิ าคของประเทศ เช่น UCE-ลาว หรือ UCE-มาเลเซีย เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้
ทางบริษัทฯ มีแผนในการขยายฐานธุรกิจออกสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนต่อไป อีกหนึ่งกลยุทธ์ คือ การทำธุรกิจ
เช่าควบคูก่ บ
ั การนำเสนอขาย เพือ่ เป็นทางเลือกในการช่วยสนับสนุนลูกค้า บริหารงบประมาณ จากแนวโน้มธุรกิจ
ทีเ่ น้นการครอบครองทรัพย์สน
ิ น้อยลง และต้องการลดค่าใช้จา่ ยในทุกมิตขิ ององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนพบว่า
การเช่า หรือ เช่าซือ้ สามารถตอบโจทย์ลกู ค้าได้ดี ทัง้ นีใ้ นความไร้ขอ้ จำกัดของการเป็น UCE เราสามารถทำเช่าได้
แม้แต่สน
ิ ค้าชิน
้ เล็กๆ เช่น Hand Pallet หรือ Stacker รวมถึงการมุง่ เน้นการทำตลาดเช่าแบตเตอรีร่ ถยก ซึง่ เป็น
การลงทุนครั้งแรกที่มีมูลค่าสูงทำให้ UCE มีข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีความมั่นคงทางด้านการเงินภายใต้การ
สนับสนุนจาก บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้ UCE สามารถมุ่งเน้นการทำธุรกิจเช่าได้แบบ
ไม่มขี อ้ กังวล ดังนัน
้ เราจึงเชือ่ มัน
่ ว่าบริษท
ั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดอย่างครอบคลุม
และสามารถเติบโตในวันข้างหน้าได้อย่างชัดเจน"

Bring
out

The Best

“ในการขายสินค้า ฝ่ายขายและบริการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นอย่างดีทั้งข้อได้เปรียบที่มี
เหนือกว่าคูแ่ ข่ง และจุดอ่อนทีต
่ อ้ งพัฒนา เพือ่ สามารถอธิบายให้ลกู ค้าเข้าใจและยอมรับได้ จนเกิดการสัง่ ซือ้ หรือ
ยินดีใช้บริการของบริษัทตามมา การที่บริษัทฯมีผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในตัวสินค้าดี โดยเฉพาะส่วนที่เป็น
ข้อมูลทางเทคนิค นับว่าสำคัญมาก
ในส่วนงานขาย Rocket Battery ก็เช่นกัน แม้ตัวสินค้าจะมีคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่
ชี้แจงไว้ แต่สำหรับลูกค้าใหม่ๆก็ยังจำเป็นที่ต้องมีคำถามอยู่ ในความคิดส่วนตัวผมคิดว่า การที่เราเป็นคนที่มี
ความรู้ และประสบการณ์ในวงการแบตเตอรี่มายาวนาน และสามารถช่วยทีมงาน ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า
ได้ดี ทั้งต่อพนักงานภายในองค์กร รวมถึงลูกค้าภายนอก นับเป็นการให้การสนับสนุนที่ดีในช่องทางหนึ่งครับ
อีกมุมมองหนึง่ เราต้องมีสว่ นกระตุน
้ การทำงานของทีมและดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากทีส่ ด
ุ ต้องพยายาม
คิดและหาสิ่งแปลกใหม่ในการทำงานให้กับทีมงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง สุดท้าย
ประโยชน์สูงสุดของความสำเร็จที่ได้รับ คือลูกค้าพึงพอใจ บริษัทมีผลกำไรจากการขาย ทีมงานของเรามีขวัญ
และกำลังใจในการทำงานและพร้อมพัฒนาต่อไปครับ”

การที่บริษัทฯ มีผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในตัวสินค้าดี
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลทางเทคนิคนับว่าสำคัญมาก
“Selling products requires sales and service people to have good product knowledge, both
advantages over competitors and room for improvement. You need to explain to customers, making
them understand, agree with you and place an order for products or services. It is crucial for the
company to have an expert team with a very good technical knowledge.
Selling Rocket Battery is the same. Although the product has high quality and functions well as
presented, new customers still ask questions. In my opinion, we have gained good knowledge and
experience in the battery industry for such a long time. If we help the team to clarify well about the
product to our staff and customers, it’s one way to support the company a great deal.
Another aspect I need to do is to motivate my team and bring out the best in each and everyone.
I have to come up with new ideas to keep them developing. Finally, when successful, the utmost benefits
are customer satisfaction, the company profit on sale and enhanced staff morale, performance and
development.”

เราดำเนินธุรกิจแบบไร้ข้อจำกัด รวมถึงการ
ขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ผ่านช่องทาง
การจัดจำหน่ายและจัดหาจากบริษัทในเครือฯ
ที่มีอยู่รอบภูมิภาคของประเทศ

เจริญ แสงกนึก | Mr. Charoen Sangkanuk
Assistant Manager, After Market, Battery Solution, UCE

“For the role of After Market Sale, “We have two teams to support and achieve both
department and company missions. They are Battery Solution team taking care of Rocket
battery and warehouse equipment such as MLift, Bishamon, etc. and Spare Parts team.
The core function of these two teams is the sale and rental business which includes Fleet
Management System to help customers manage the cost of maintenance for flock of
forklift trucks. We do our business with no boundaries by offering the best solution to
meet our customers’ need. Moreover, we will focus on oversea markets especially the
ASEAN region by utilizing the distribution channels and sourcing products through our
network from UCE-Lao, UCE-Malaysia and other countries as well. For UCE business model,
we concentrate on the rental business as much as sale because the market trend truly
supports. We found that most government and private organizations have a budgetary
control policy and a limitation to invest on high value assets. Therefore, rental or leasing
is one of their solutions. As UCE has the strong financial partner, Hitachi Capital (Thailand)
Co.,Ltd., we can rent/lease even small units like hand pallets, stackers, etc. or high-value
equipment such as traction batteries in a short and long term. We believe that UCE with
our professional team has the capability and ability to drive the business to generate
the “Great Customer Experience” and success more in the future."

รัศมิช์ นก อนุรกั ษ์ | Ms. Rutchanok Anurak
Assistant Senior Manager, After Market, UCE
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TRACTION BATTERY

แทรคชัน
่ แบตเตอรีน
่ ยิ มใช้ในยานพาหนะทีเ่ ป็นไฟฟ้าเช่นฟอร์คลิฟท์ ปัจจุบน
ั มีหลายยีห่ อ้ ทีร่ บ
ั ประกันคุณภาพ
และการใช้งานได้ยาวนาน อย่างไรก็ตาม “ร็อคเก็ต แบตเตอรี่” กล้ารับประกันว่าเราให้ลูกค้าประหยัดได้มากกว่า
ด้วย 1,500 รอบ ที่ พิสูจน์โดย IEC60254-1 1500N. จึงทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วย
คุณสมบัติที่ดีกว่าและความเชื่อถือที่มีมายาวนาน
Traction batteries are used in major electric vehicles such as forklifts. There are several brands of
traction batteries which ensure a higher level of performance and longer life capacity. However “Rocket”
battery guarantee to customer that we can provide more benefits in order to save our customer
investment. The 1,500 cycle proved with IEC60254-1 1500N. Our products are made to suit
the demands of your requirements, offering great values with sustainable reliability.

DEEP CYCLE BATTERY

“ร็อคเก็ตแบตเตอรี่ Longest Deep Cycle” หนึ่งในแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดรุ่นหนึ่งในวงการ
อุตสาหกรรมนี้ มีในรูปแบบ 6V, 8V and 12V หลากหลายขนาด ตอบโจทย์ความต้องการ ใช้ในงานหลากหลาย
ประเภท อาทิ รถกอล์ฟ, รถไฟฟ้า, เครือ่ งทำความสะอาด, รถกระเช้าขากรรไกร และอุปกรณ์ขนย้ายต่างๆ สนใจข้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย่ วกับ “ร็อคเก็ตแบตเตอรี”่ กรุณาติดต่อทีมขายแบตเตอรี่ หรือ E-mail: sales@unitedcapital.co.th
Rocket 'Longest' Deep Cycle Batteries are one of the longest lasting in the industry! Rocket
'Longest' Deep Cycle Batteries come in 6V, 8V and 12V blocks of various capacities and are widely used
in Golf Buggies, Electric Vehicles, Cleaning Machines, Scissors Lifts and Material Handling Equipment.
For more information of Rocket Batteryplease contact battery sales team
or E-mail: sales@unitedcapital.co.th
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Penetrating
into the foreign

Market

“ที่ UCE บริการหลักของเราคือการขายรถฟอร์คลิฟท์มอื สองทุกยีห่ อ้ และการให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์และ
อุปกรณ์ลำเลียง รวมทั้งรถยกรถกระเช้า โดยหน้าที่ Operation Manager คือให้บริการขายและเช่ารถยก
ฟอร์คลิฟท์ทผ
่ี า่ นการใช้งานและได้รบ
ั กลับคืนมาจากลูกค้าซึง่ หมดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้ว จัดซือ้ จัดหารถยก
ฟอร์คลิฟท์ทต
่ี รงกับความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ ให้บริการรถยกสำหรับทีมขายระหว่างรอสินค้าใหม่
ทุกสิ่งที่ทำก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
เป้าหมายทีม
่ งุ่ มัน
่ จะทำในฐานะทีมงานของ UCE คือการขยายตลาดไปต่างประเทศ เนือ่ งจากปีทแ่ี ล้ว
เราสามารถส่งออกรถยกฟอร์คลิฟท์ไปยังตะวันออกกลางถึงสามคอนเทนเนอร์ ซึง่ ถือเป็นการเริม
่ ต้นทีด
่ ี
ทีเ่ ราจะขยายตลาดไปยังประเทศอืน
่ ๆ และหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถทำยอดขายได้มากขึน
้ โดยเฉพาะ
ในประเทศเพือ่ นบ้านโดยรอบ เพราะเรามีเครือข่าย UCE ในประเทศลาว มาเลเซีย พม่า และ UCE เน็ตเวิรค
์ ซึง่
เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพือ่ นบ้าน ทีช่ ว่ ยปูทางในการขยายตลาดไปยังประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วยค่ะ”

เป็นการเริ่มต้นที่ดี
ที่เราจะขยายตลาด
ไปยังประเทศอื่นๆ
และหวังว่าในอนาคต
เราจะสามารถทำ
ยอดขายได้มากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบ้านโดยรอบ

“At UCE, our key service is to sell all brands of used forklifts and to
rent forklifts and material handling equipment including boom lifts.
As the operation manager, I am in charge of sale and rental of used
forklifts returned from clients after their rental contract expires. My
responsibility is to provide forklifts that meet customer requirement
and a backup truck for our sales team during the waiting period for
new products. All we do is to best respond to our customer demand.
“As a UCE team member, I have been committed to penetrating
into the foreign market. Last year we were able to export three containers
of forklifts to Middle East which is a very good start to expand the business
in markets abroad. We also expect to increase sales in neighboring
countries as we have a UCE network in Laos, Malaysia and Myanmar and
through our UCE network in these countries, UCE will help to pave the way
for a market expansion across the border.”

พัชรินทร์ พงษ์สุทธิรักษ์ | Ms. Patcharin Pongsuttiruk
Operation Manager, UCE

Service

“ที่ UCE เราพร้อมให้คําปรึกษาและเทคโนโลยีใหม่แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึง
พัฒนาทีมงานบริการให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จริงใจ ซื่อสัตย์ เต็มใจบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ให้กับ
ทีมงานให้อยูแ่ ถวหน้าของงานบริการ ผมจะเป็นผูท้ ค
่ี อยควบคุมและวางแผนงานประจําเดือนในการเข้ารับบริการ
บํารุงรักษาสําหรับรถเช่าใหม่และเก่าให้กบ
ั ลูกค้าตามสัญญาของการเช่า โดยมีทม
ี คอยแนะนําเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คําปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และอะไหล่รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้า
และบริษท
ั อีกทัง้ ควบคุมคุณภาพของการให้บริการให้สม่ำเสมอเพือ่ ให้ลกู ค้าพึงพอใจ และยังมีการจัดอบรมการ
ใช้งานรถเช่าแก่พนักงานขับรถของลูกค้า เพื่อจะได้ขับได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วย เพื่อจะให้งานไปสู่
ความสําเร็จได้นั้น เรามีกลยุทธ์ที่ว่า งานบริการยุคใหม่ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง
งานบริการยุคใหม่ คือ ปรับปรุงวิธกี ารทํางานในรูปแบบใหม่หรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางาน
ให้มากขึ้น ถูกต้อง หมายถึงงานทุกงานที่ส่งผ่านถึงมือลูกค้าจะมีมาตราฐานและเป็นที่ยอมรับของ
งานบริการยุคใหม่คือ
ลูกค้า โปร่งใส คือราคา การให้บริการ เป็นมาตรฐานสากล สามารถเปรียบเทียบกับดีลเลอร์รายอืน
่ ได้
ตรวจสอบได้ คือ งานบริการทุกครั้งที่ให้การบริการสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้"
ปรับปรุงวิธีการทํางาน

with technology

Support

“At UCE, we are ready to suggest ideas and new technologies with the ultimate benefit to
satisfy customers. Our service team is well trained to be friendly, honest, sincere and serviceminded. Their knowledge and ability is developed to be at the forefront in the service business.
“I will monitor and plan a monthly maintenance schedule for new and used rented equipment
for customers with a service contract. Our team will recommend tips on efficient use, explaining
about products and parts as well as new technologies to build confidence in our products and
company. We also focus on consistency of the service quality to make our customers happy.
Training to operate rented devices will be held for operators to ensure proper use and safety.
Our strategy to achieve success at work is that servicing in the new era must be accurate,
transparent and auditable. Servicing in the new era is to provide services with improvement or more technological support. Accuracy is that the quality standard of each
delivered product/service is well accepted by customers. Transparency means our service
fees are at the industry standard and competitive. Audit is when each service job can be
rechecked back for quality and feedback.”

ในรูปแบบใหม่หรือ
นําเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการทํางาน
ให้มากขึ้น

UCEProducts
core

Warehouse and
Commodity products
MLift เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอุปกรณ์ขนส่งลำเลียงมืออาชีพ เราภูมใิ จและพยายาม
เข้าใจความท้าทายในแต่ละอุตสาหกรรม และส่งมอบความเป็น Lift Solution ทีพ
่ ร้อม
สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับธุรกิจคุณ เราสนับสนุนความเชื่อหลักของเราในการ
พัฒนาและครองตลาดรถยก เพือ่ บรรลุการตอบสนองของงานทีม
่ ค
ี วามต้องการที่
มากขึน
้ ด้วยการออกแบบทีเ่ หนือระดับและใช้งานได้จริง เพือ่ ให้เหมาะกับความต้องการ
ในการใช้งานที่สุด
MLift, we position ourselves as the leading
material handing specialists, take pride and put
in relentless effort to understand each industry
challenges and deliver unique LIFT SOLUTIONS to
optimize productivity for business.
We uphold our core belief in developing trucks
that possess high-level MOBILITY to accomplish
high demanding tasks with an exceptional touch of
practical and realistic design to suit most application
requirements.

O.E.M.

and
Replacement

Parts

UCE นำเสนอโซลูชั่นอุปกรณ์ขนส่งลำลียง เรามีผลิตภัณฑ์
ระดับคุณภาพสูงของรถยกพาลเลทและสแตกเกอร์ระบบไฟฟ้า
ที่มีชื่อเสียง ในราคายุติธรรม รวมถึงสินค้า O.E.M. และอะไหล่ใน
ระบบควบคุมเอง และกึ่งไฟฟ้า UCE เราทำงานเป็นทีม เราตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้วยเทคโลยีและวิศวกรรม
ที่ล้ำหน้าในธุรกิจ

UCE offers complete material handling
solution, including top quality level of electric
pallet trucks and stackers for high reputation
with a fair price level of manual and semi
electric products O.E.M. and Replacement
Parts are also available for market expanding.
We, UCE as a team intend always to be the
leading supplier with advanced engineering
and technology in this industry

ขวัญชัย นาคบัณฑิตย์ | Mr. Kwanchai Nakbandhit
Maintenance Manager, UCE
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