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M A N AG E M E N T
QUALITY MAKES THE FUTURE
 First of all, I would like to express my sincere appreciation to everyone 
for your continued support for United Motor Works (Siam) Public Company 
Limited and all of your comments and suggestions we have received from 
several channels. Each valuable comment will help the Company to further 
improve the management and ensure future growth and success.
 This year, we focus on quality, which will eventually lead to sustainable 
business growth. On March 22, 2019, we were certified with ISO9001:2015, 
which endorsed our quality management process. 
 In addition to management quality, we value the education quality for 
disadvantaged children. We therefore initiated a CSR project called “U Love 
Hometown”, raising fund from the staff and management to buy and donate 
learning materials to needy schools located in the staff’s hometowns. The 
project is entering the third year now. As the co-founder, I would like to 
thank all supporters for making this project possible and viable. I feel very 
pleased and proud to take part in improving education standard for Thai 
children.

Thank you very much.

MS. KAMONTHIP NGERNRUANG
SR. MANAGER,
BUSINESS SUPPORT & MD OFFICE

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กมลทิพย์ เงินรวง
ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

คุณภาพสร้างอนาคต
 ก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามและสนับสนุนบริษัท 
ยูไนเต็ดฯ ด้วยดีเสมอมาในทุกๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านท่ีส่งเข้ามา 
จากหลายๆช่องทาง บริษัทฯ รู้สึกขอบพระคุณและน้อมรับพร้อมนำทุกความเห็น 
มาแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสำเร็จและเติบโตขององค์กร 
ต่อไป
 ในปีนี้ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ 
ธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากเราได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
ขององค์กร
 นอกจากคุณภาพด้านการบริหาร พวกเรายังเล็งเห็นถึงคุณภาพด้านการศึกษา 
ของเด็กไทยท่ีด้อยโอกาส ดังน้ันจึงมีการริเร่ิมโครงการ CSR ท่ีมีช่ือว่า “ยู เลิฟ ภูมิลำเนา” 
ซึ ่งเป็นโครงการที ่ก่อตั ้งเพื ่อรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและผู ้บริหาร 
โดยมีบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนสมทบงบประมาณก้อนหนึ่งและนำไปซื้ออุปกรณ์และ 
ส่ือการเรียนการสอนมอบให้แก่โรงเรียนท่ีขาดแคลนในจังหวัดบ้านเกิดของพนักงาน 
ของเรา ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการ ดิฉันในฐานะผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ 
รู ้สึกยินดีและขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นและยังคง 
ดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน และมีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิงทีได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของเด็กไทย                                       

UNITED MOTOR WORKS (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED 0-2033-5959
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เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า
เงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ

จะช่วยสร้างอนาคต
ที่สดใสกว่าเดิมให้กับเด็กๆ

ส่งต่อความสุขและความรู้ในปีที่ 2 
 สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ทีมผู้บริหารและพนักงาน 
ของเรา ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดลำบัวลอย กิ่งอำเภอท่าเรือ จังหวัดนครนายก 
โรงเรียนน้ีมีนักเรียนท้ังหมด 65 คน และยังขาดแคลนส่ิงอำนวยความสะดวกข้ัน 
พ้ืนฐาน และอุปกรณ์การศึกษาเช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 เม่ือบริษัทยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ฯ ทราบถึงความต้องการของทางโรงเรียน จึงได้ 
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาด้านโครงสร้างของโรงเรียนมาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2560 ในปี 
ต่อมาพนักงานของเราจึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งต่อความสุขเป็นปีท่ีสองกันอย่าง 
แข็งขัน ช่วยกันซ่อมแซมอาคารไม้และทาสีผนังอาคาร เพ่ือให้เด็กรุ่นต่อไปได้มีสถานท่ี 
ที่สะดวกสบายไว้เรียนหนังสือและสนุกสนานกันตามประสาเด็ก
 หลังจากพบปะพูดคุยกับน้อง  ๆและมอบเงินรวมท้ังส่ิงของบริจาคแล้ว ทีมพนักงาน 
ของเราได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูของโรงเรียน และยืนยันจะให้ 
การสนับสนุนด้านการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต คณะ 
ผู้บริหาร โรงเรียนได้ให้การต้อนรับบริษัทของเราเป็นอย่างดี ในฐานะผู้ที่มีบทบาท 
สำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน

อิ่มใจผู้ให้...สุขใจผู้รับ
 ผลตอบรับที่ได้จากโรงเรียนทั้งสองแห่งนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะนอกจาก 
การพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรืออุปกรณ์ทางการ 
ศึกษา การสนับสนุนต่างๆ ที่ผ่านมาของบริษัทยังช่วยกระตุ้นความสนใจในการ 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมของนักเรียน เพราะตอนนี้โรงเรียนมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้และพัฒนาการของเด็กๆ มากข้ึน ถือเป็นความ 
สำเร็จของบริษัทและโรงเรียนร่วมกัน
 ความพยายามของผู้บริหารและพนักงานของเราที่ร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริม 
ระบบการศึกษาของโรงเรียนและนักเรียนที่ยากจนกำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เป็นที่ 
น่ายินดีอย่างย่ิงว่าเงินบริจาคและส่ิงของต่างๆ จะช่วยสร้างอนาคตท่ีสดใสกว่าเดิม 
ให้กับเด็กๆ บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) จะดำเนิน 
โครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี จัดสรรทรัพยากรจากธุรกิจมาสนับสนุนการศึกษา 
ให้กับเด็กไทยที่ยังขาดแคลน เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยในระยะยาวต่อไป

to social development
through youth
learning support

Proud 
our contribution

ภูมิใจที่ได้ร่วมพัฒนาสังคม
ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน  
 รากฐานของสังคมที่เจริญก้าวหน้าเริ่มต้นที่เด็กและเยาวชน บริษัท ยูไนเต็ด 
มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการให้ความรู้และการศึกษาเป็น 
อีกหน่ึงทางท่ีจะช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงจัดโครงการ U Love Hometown ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กด้อยโอกาส 
ในโรงเรียนของท้องถิ่นที่บ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีจิต 
สำนึกและมีส่วนร่วมในโครงการช่วยเหลือสังคมขององค์กรมากข้ึนและทำให้พนักงาน 
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆ มีคุณค่าให้กับบ้านเกิดของตนเอง

เริ่มโครงการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560
 โครงการ U Love Hometown มีข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีโรงเรียนวัด 
สามเอก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 82 คน 
และครู 9 คน  เม่ือทีมพนักงานของบริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ฯ นำโดยคุณกมลทิพย์ 
เงินรวงผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหารงานท่ัวไป เดินทางไปถึงโรงเรียน ก็ได้ 
รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียน ด้วยการแสดงรำไทยที่สวยงาม 
จากน้ันคุณกมลทิพย์ ได้มอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนท่ีร่วมแสดง และมอบเงินรวมท้ัง 
ส่ิงของบริจาคเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะช่วย 
ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา 
ของเล่น และทาสีสนามเด็กเล่นให้ใหม่ กิจกรรมจบลงด้วยความสุขใจ ท้ังผู้ให้และผู้รับ 
คณะพนักงาน UMWS ได้มอบขนมให้น้องๆ ก่อนโบกมืออำลา เป็นความทรงจำที่ 
น่าประทับใจสำหรับคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนวัดสามเอกทุกคน

of



 The foundation of a civilized society starts from children and youth. 
United Motor Works (Siam) Public Company Limited sees that one way to 
increase child and youth development is through giving them knowledge 
and education.  The company therefore initiated "U Love Hometown" project 
to help promote the social development through youth learning support.  
This Corporate Social Responsibility (CSR) program was aimed to enhance 
computer-based learning for under-privileged students at local schools in 
employees’ hometown. The program also motivates UMWS employees to 
have more awareness and participation in corporate CSR activities while taking 
pride in returning their efforts as a value to their hometown. 
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Inception of ‘U Love Hometown’ in 2017 
 The pioneer program of the “U Love Hometown” started in September 
2017 with an aim to provide a quality education environment for every child 
and youth despite their family background. The event took place at Wat Sam 
Ek School, located in Doem Bang Nang Buat District in SuphanBuri, with a 
total of 82 students and 9 teachers. On the event day, UMWS employee 
team led by Khun Kamonthip Ngernruang, Senior Manager, Business Support 
and MD Office, was greeted upon arrival by the school teachers and students 
and entertained with stunning traditional Thai dances.
 After the welcoming speech, Khun Kamonthip presented prizes to the 
students performingthe traditional dances and several donations for the 
school development.  The contribution to provide modern facilities for health 
and learning of the school students included money, computer and sports 
equipment, toys and the playground repaint. The trip ended with mutual 
delights from both the giver and receiver. The UMWS employee team gave 
snacks to the children before waving goodbye and leaving a memorable 
contribution and joy in the hearts of all children and faculty of Wat Sam Ek School.

Joy of giving, happiness of receiving
 UMWS is very pleased to receive a good feedback from both schools.  In 
addition to concrete development in terms of infrastructure and educational 
tools, our contribution has encouraged learning and participation among 
students as the schools have been now better equipped to enhance students’ 
knowledge and development. This is a mutual achievement for UMWS team 
and the schools we contributed.
 The efforts our management and employees have put towards enhancing 
the educational system of the schools and children in need have taken 
shape.  It is our greatest pleasure to know that UMWS donations will help form 
a brighter future of the children. The company will be continuing this program 
annually, using all the efficient gains and resources to make a contribution 
for not only the needy children of Thailand but also the social development 
indirectly in the long run.

Continued happiness and knowledge
in the second year
 As for the latest CSR program in 2018, our management and employee 
team visited Wat Lam Boa Loy school in ThaRuea Sub District, NakhonNayok 
province. There were 65 students in total at this school which was in need of 
basic facilities and educational tools such as infrastructure, televisions, 
computers, printers, etc. 
 Realizing the needs and requirement of the school, UMWS supported 
the structural foundation of the school previously in 2017. Our employees 
therefore actively participated this time in repairing wooden buildings and 
providing paint jobs for the walls, thus offering the future generation a more 
entertaining and a comfortable place to study and have fun as children.
 After several interactions with the students and donations being done, 
UMWS team enjoyed lunch together along with the school faculty, while 
also ensuring them to always be the help regarding the education and 
welfare of the future generation students. The school administrators were 
very satisfied to receive UMWS team as their guests who played a major role 
towards promotion of their school facilities and requirements.



 รถยกฟอร์คลิฟท์แบรนด์มิตซูบิชิ แบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อ 
เร่ืองความทนทาน โดดเด่นในด้านดีไซน์ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ในรุ่น Grendia ท่ีได้ถูกออกแบบและผลิตโดยการนำเทคโนโลยีช้ันสูงมาใช้ 
ให้ได้รูปแบบท่ีสวยงาม มีความแข็งแกร่งคงทนต่อการใช้งานหนัก อีกท้ัง 
ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำให้เกิดความปลอดภัยท้ังผู้ใช้งาน 
และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ได้มาตรฐานควันท่อไอเสีย EURO III และ ISO 
14001 จึงม่ันใจในคุณภาพของฟอร์คลิฟท์แบรนด์มิตซูบิชิรุ่น Grendia 
ได้เป็นอย่างดี
 The “Grendia” model of Mitsubishi forklifts, the Japanese 
leading brand well-known for durability, the outstanding design 
and environmental conservation, has been well designed and 
manufactured with high technologies. It has a beautiful design 
and a robust engine to withstand heavy use, saving clients more 
on maintenance costs.  “Grendia” has been certified the EURO III 
emission standard and the ISO 14001 international standard for 
environmental management system. These specifications are for 
you to ensure Mitsubishi Grendia Forklift’s world class quality.

Mitsubishi
Grendia

ที่หนึ่งในคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล

2 ระบบล็อคอัตโนมัติในการยกขึ้นลงและ
 เดินหน้าถอยหลัง ในกรณีที่ไม่มีผู้ขับขี่

1 แผงหน้าปัดขนาดใหญ่ ช่วยให้มองเห็น
 ชัดเจนในความมืด พร้อมสัญญาณ
 เตือนระบบต่างๆ รวมทั้งสามารถ
 กำหนดผู้ขับขี่โดยใช้รหัสผ่าน

3 ระบบล็อคงาอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
 ในกรณีที่เครื่องยนต์ดับกระทันหัน

11 สะดวกด้วยชุดควบคุมสัญญาณไฟ
 ต่างๆ ที่รวมอยู่ในชุดเดียว

10 ช่องวางเท้ากว้างขวางสะดวกสบาย
 สำหรับผู้ขับขี่

12 ระยะการมองเห็นกว้างกว่า
 ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

5 วงเลี้ยวแคบสุด เพื่อความคล่องตัว
 ในการทำงานในที่แคบ4 ไฟสัญญาณต่างๆ ติดตั้งในคานหลังคา

 ทำให้มองเห็นชัดเจน

7 ชุดควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
 ได้รับการออกแบบให้สวยงาม
 ทนทาน และใช้งานง่าย

6 เบาะนั่งซับแรงกระแทก ช่วยให้ผู้ขับขี่
 ควบคุมรถได้ง่ายแม้ใช้ในบริเวณขรุขระ

9 ระบบควบคุมความเร็วรถ สามารถ
 เลือกความเร็วในการขับขี่ได้ 2 ระดับ

8 พวงมาลัยระบบ 100% Fully Standstill
 ทำให้ควบคุมได้ง่ายเบาแรง มีขนาดกระทัดรัด
 และสามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
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PRODUCT UPDATE

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แถมฟรี!
Hand pallet 2.5 ตัน

จำนวน 1 ตัว

รับสิทธิพิเศษมากมายเม่ือซ้ือหรือเช่ารถยกฟอร์คลิฟท์กับ
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

 วันนี้ - 30 ก.ย. 62

บัตรเติมน้ำมัน ปตท.
มูลค่า 5,000 บาท
(ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี ขึ้นไป)

รับ
ฟรี!!

ซื้อ เช่า

รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท
[สินค้ามีจำนวนจำกัด]

ฟรี! รับประกัน 1 ปี / 2,000 ชม.
ค่าอะไหล่สิ้นเปลืองและค่าบริการ

EASTERN BRANCH
อุษา วงศ์ศุภโชค

Tel: 081-832-4319
UsaV@umwsiam.com

PRACHINBURI BRANCH
จันทรา นามทอง

Tel: 098-552-2439
ChantraN@umwsiam.com

AMATA NAKORN BRANCH
อมรินทร์ ชะมุนี

Tel: 081-557-4199
AmarinC@umwsiam.com

HEAD OFFICE | RANGSIT
สุรศักดิ์ หลาวเพ็ชร

Tel: 081-824-0336
SurasakL@umwisiam.com

MAHACHAI BRANCH
ภมรเทพ ยืนยง

Tel: 087-155-5271
PamornthepY@umwsiam.com

PROMOTION



 บ่อยครั้งที่คุณขับรถแล้วลืมเช็คลมยาง คุณอาจไม่รู้ว่ารถที่มีลมยางมากไปหรือน้อยไป อาจทำให้เกิดอันตราย 
หรือเสียเงินได้มากกว่าท่ีคุณคิด                 อุปกรณ์วัดแรงดันลมยางและอุณหภูมิ ระบบ Direct system แบบติดต้ัง
ภายใน เพื่อให้ปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือสูญหาย ให้คุณรู้ระดับลมยางได้ทุกขณะการขับขี่ แจ้งเตือนแม้มีรอยรั่ว
เล็กๆ ผ่านแอพพลิเคชันในมือถือคุณ แจ้งเตือนก่อนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีเวลาตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลา 
ทำให้รถคุณประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น ด้วยลมยางที่เหมาะสม ที่สำคัญ                 เป็นเจ้าแรกที่กล้ารับประกัน ถึง 1 ปี

 You may often forget to check your tire pressure and do not realize 
that over or under inflated tires can be dangerous or cost you more than 
expected. The direct system                 sensor, internally installed with tires to 
prevent loss or theft, monitors your tire pressure and alerts you through an 
application on your mobile phone when detecting even a tiny leak before it 
causes an accident. It warns you to go check and fix the problem in time. 
The proper tire pressure also helps you save on energy. Feel more confident 
with our 1-year warranty, the first ever brand with this offer in the market. 

The direct system                sensor for tire pressure and temperature is easy to install and to monitor the pressure through 
mobile application. Worth the value of your money and make you feel at ease with the product lifetime consultation

 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์วัดแรงดันลมยาง           เรามีบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ Start-up 
opportunity บริการหลังการขายทางด้านเทคนิคแอพพลิเคชั่นและผลิตภัณฑ์ ด้วยการลงทุนเริ่มต้นเพียง 7 แสนบาท 
สนใจกรุณาติดต่อ : โทร. 02 033 5959  |  Email : marketing@umwsiam.com

                 อุปกรณ์วัดแรงดันลมยางและอุณหภูมิระบบ Direct system
ติดต้ังง่าย             ดูค่าลมยางทางมือถือ คุ้มค่าสบายใจ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน 

ติดตั้งง่าย ปลอดภัย ไร้กังวล

Sensor Sensor

การทำงานเชื่อมต่อจาก
อุปกรณ์ไปท่ีระบบบลูทูธ

สบายใจ เจ้าแรกที่กล้า
รับประกันสินค้า 1 ปี

มั่นใจทุกการขับขี่ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เพราะแสดงค่าลมยางในทุกขณะขับขี่

ประหยัดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการยืดอายุการใช้งานของยาง 
และค่าซ่อมแซมค่าสึกหรอ ระบบช่วงล่างของตัวรถ

ดูง่าย แสดงผลค่าลมยาง
ผ่านมือถือของคุณ

Application บนมือถือ

 จุดเริ่มต้นของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เกิดจากแนว 
นโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะมอบ 
ให้ลูกค้า ดังนั้นระบบบริหารคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดคุณภาพของ 
สินค้า และบริการที่ดีกับลูกค้า โดยยูไนเต็ดฯ ได้เริ่มจัดทำแผนงานการจัดทำระบบ 
ปลายปี 2560 ดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพในปี 2561 และได้รับการรับรอง 
ระบบบริหารคุณภาพตามมมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001 : 2015) เม่ือวันท่ี 
22 มีนาคม 2562  โดยได้การรับรองทั้ง UMWS และ UCE

 The UMWS management has focused a policy 
to deliver quality products and services to customers. 
To achieve this, the company began with the Quality 
Management System ISO 9001:2015 which would 
be the key to enhance quality of products and services.  
The plan was initially prepared for the system in late 
2017 and implemented throughout 2018. As a result, 
both companies, UMWS and UCE, have been certified 
for Quality Management System ISO 9001:2015 on 
March 22, 2019.

 เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ Enerpac ให้บริการในส่วนของ Heavy Lifting Technology 
ซ่ึงเป็นโซลูช่ันท่ี ตอบโจทย์ในเร่ืองของการขนย้ายของท่ีมีขนาด 
หนักและใหญ่มากกว่า 60 ตันขึ้นไป อุปกรณ์ของเราสามารถ 
ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้าง อาหาร & สนามกีฬา, 
โครงสร้างคมนาคมพ้ืนฐาน, สะพาน, ขนย้ายเคร่ืองจักรในโรงงาน, 
เหมือง, แหล่งกำหนดพลังงาน, ปิโตรเคมี, การสร้างเรือ และ 
อุตสาหกรรมเหล็ก
 นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ไฮดรอลิคอุตสาหกรรมที่ตอบ 
โจทย์ในเรื่องของความแม่นยำในการยก, ลดระดับ, การผลัก 
และการดึง, การตัด, การถ่าง และการกดของแรงมหาศาล 
เราเสนอสินค้าครอบคลุมทุกส่วนงานที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้งานปลอดภัยและ 
ง่ายมากยิ่งขึ้น
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Congratulations
to UMWS

The solution
of heavy lifting
technology

ISO International Standard Certified

NEWS UPDATE

 For entrepreneurs looking for dealership, we can provide you with business consultation on start-up opportunity, aftersales 
services, and technical supports for the application and product. The initial investment is only 700,000 baht.
Interested Please call 02 033 5959  |  Email : marketing@umwsiam.com

PRODUCT UPDATE

 We are the authorized distributor of Enerpac in Heavy 
Lifting Technology (HLT) which is solutions for moving 
heavy-load objective that have weight from 60 tons and 
above. HLT are applicable to various industries such as 
Buildings & Stadiums, Infrastructure & Bridges, Manufacturing, 
Mining, Power Generation, Oil & Gas, Petrochemical, Ship 
Building and Steel Making
 Moreover, we also have industrial tools, torque & tension 
products and solution for precise lifting, lowering, pushing 
& pulling, cutting, spreading and pressing of heavy loads. 
We serve a vast array of end market where our products are 
used to increase productivity and make work safer and 
easier to perform



 บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้รับความ 
ไว้วางใจจากสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ในการสั่งซื้อรถยกฟอร์คลิฟท์ 
มิตซูบิชิเพื่อใช้งานอุตสาหกรรมโรงสีข้าว อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วม 
ออกบูธแสดงสินค้าภายในงานเล้ียงสังสรรค์ประจำปีของสมาคมโรงสีข้าว 
สุพรรณบุรี ในวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 ภายในงาน “ยูไนเต็ดฯ” ได้นำสินค้าท้ังรถยกฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิ แบรนด์ 
ชั้นนำจากญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน โดดเด่นในด้านดีไซน์ และรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม และสินค้าอื่นๆ เข้าร่วมแสดงและให้ความรู้ความเข้าใจในตัว 
สินค้าให้กับแขกผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

 Thai Rice Mills Association has entrusted United Motor Works (Siam) PCL. 
to provide Mitsubishi forklifts for use in the rice milling industry. The company 
was also invited to present our products and services at the exhibition booth 
in the annual party of SuphanBuri Rice Mill Association held at the convention 
hall, Information Technology Building, Kasetsart University Suphan Buri Campus, 
on May 11, 2019
 At the party, “United” showcased Mitsubishi forklifts, the Japanese leading 
brand well-known for durability, the out- standing design and environmentally- 
friendly features, and other products. The information was given to party guests 
to create awareness and understanding about the exhibited products.

 “ยูไนเต็ดฯ” ได้จัดงานสัมมนา “Safety work at Height” ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท 
United Motor Works (Siam) PCL และ บริษัท Oshkosh - JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd เกี่ยวกับการ 
ทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย โดยรถกระเช้า JLG แบรนด์อันดับ 1 จากอเมริกา เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานบน 
ที่สูงของผู้ประกอบการในประเทศไทยสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการยกระดับความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูงเพื่อ 
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ที่ทำการนิคมแหลมฉบัง
 ในงานสัมมนามีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทำงานท่ีสูงในต่างประเทศ (เอเชีย), การทำงานในท่ีสูงในประเทศไทย 
และการทำงานท่ีสูงอย่างปลอดภัย โดย Mr. Micheal Tong ดำรงตำแหน่ง Senior Regional Manager - Sales and  After 
Market จากบริษัท Oshkosh - JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd และคุณอนุสรณ์ แพทย์รักษา ดำรงตำแหน่ง 
After Market Manager จาก UMWS และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เข้าใจและเข้าถึงการทำงาน 
ที่ปลอดภัยมากขึ้น ทางบริษัทยูไนเต็ดฯ ยังได้นำรถกระเช้าสำหรับการทำงานบนที่สูงในแบบต่างๆ ไปให้ ได้ทดลองขับกัน 
อีกด้วย

 “ยูไนเต็ดฯ” มีความยินดีท่ีได้จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าโซนตะวันออก ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2562 
ณ Convention Hall ที่ทำการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การใช้งานรถยกฟอร์คลิฟท์, การดูแลรักษา, ประเภทที่เหมาะของฟอร์คลิฟท์กับงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคุณอุษา 
วงศ์ศุภโชค ผู้จัดการสาขาตะวันออก ทั้งนี้ภายในงาน เรายังมีการสาธิตการขับขี่รถยกฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและ 
ถูกต้องให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานสัมมนา เพื่อให้ได้สัมผัสการทำงานจริงของฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้รับ 
ความสนใจเป็นพิเศษจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

 “United” organized a “Safety work at 
Height” seminar, a collaboration between 
United Motor Works (Siam) PCL. and Oshkosh 
JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd. The 
event was aimed to raise awareness on work 
safety at height among business operators 
in Thailand and to bring up safety practices 
to the international standard by JLG, a number 
1 AWP brand from the U.S. It was also to 
improve work safety at height for equipment 
operators. The activity was held at the 
conference room in Laem Chabang Industrial 
Estate on April 1, 2019.  
 At the seminar, work safety at height in 
Thailand and Asian countries were discussed 
as well as guidelines for aerial work safety by 
Mr. Michael Tong, Senior Regional Manager 
for Sales and After Market, oshkosh - JLG 
(S) Technology Equipment Pte Ltd, and Mr. 
Anusorn Pathrugsa, UMWS Manager for After 
Market. UMWS exhibited some AWP equipment 
and had participants try operating the equipment 
themselves to enhance their work safety 
experience and understanding.

 “United” has been glad to hold a seminar 
to enhance knowledge among Eastern zone 
customers at the convention hall of Industrial 
Estate Authority of Thailand on April 3, 2019. 
Ms. Usa Vongsupachok, the Eastern Branch 
Manager, presented information on forklift 
utilization, maintenance, types and categories 
of the equipment that is suitable for each 
industrial work. How to drive a forklift properly 
and safely was demonstrated so that participants 
could get the most out of the real experience 
with Mitsubishi forklifts. The activity received 
over whelming attention from the audience.

Thanks
for trusting us

Safety work at Height

Work
Efficiently
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ACTIVITY ACTIVITY



สาขาภาคตะวันออก
398/42 หมู่ 10 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร : 038-350048-9
แฟกซ์ : 038-346291

HI-TECH FORKLIFT SERVICE PARTNERSHIP
283/5 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เหมืองง่า
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทร : 053-531-137
แฟกซ์ : 053-531-137

N.T.T COMMERCIAN AND SERVICE CO., LTD.
40/58, 40/59 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์

ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-326-979-80

แฟกซ์ : 074-362-981

P-TECH EQUIPMENT (TL) CO., LTD.
234 หมู่ 5 ต.บ้านธาตุ
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
โทร : 042-180730
แฟ็กซ์ : 042-180731

N.T.T FORKLIFT CO., LTD.
68/2 หมู่ 2, ถ.เอเชีย  ต.หนองไท
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร : 077-491-326
แฟกซ์ : 077-491-327

สาขามหาชัย
33/13 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 ต.นาดี

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-440635-6

แฟกซ์ : 034-440635-6

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 0-2793-9560

สาขาอมตะนคร
121/14 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร : 038-717368-9
แฟกซ์  : 038-717540
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DEALER & NETWORK

MITSUBISHI FORKLIFT HANDOVER
 ยูไนเต็ดฯ ส่งมอบรถยกฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิ พร้อมจัดอบรมการขับข่ีและการบำรุง 
รักษารถยกฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิอย่างปลอดภัยให้กับ Precision Slitting Center Co.,Ltd.

MITSUBISHI FORKLIFT TRAINING 
 ยูไนเต็ดฯ ได้จัดอบรมการขับข่ีและการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์มิตซูบิชิอย่าง 
ปลอดภัยให้กับ Beer Laos

JLG BOOM LIFT HANDOVER
 ยูไนเต็ดฯ ส่งมอบพร้อมได้จัดอบรมการขับขี่และการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง 
และปลอดภัยในการใช้งานรถกระเช้า JLG ให้กับ บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด

JLG BOOM LIFT HANDOVER
 ยูไนเต็ดฯ ส่งมอบพร้อมได้จัดอบรมการขับข่ีและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและ 
ปลอดภัยในการใช้งานรถกระเช้า JLG ให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

WELCOME “ENERPAC”
 บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ Mr. Jason Lim 
ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนและฝึกอมรมสินค้า Enerpac ให้กับยูไนเต็ดฯ

JLG BOOM LIFT HANDOVER
 ยูไนเต็ดฯ ส่งมอบพร้อมได้จัดอบรมการขับข่ีและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและ 
ปลอดภัยในการใช้งานรถกระเช้า JLG ให้กับ Infinity Parts & Materials Co.,Ltd.
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EASTERN BRANCH
No.398/42 Moo 10,

Tambol Khaokhansong,
Amphur Sriracha, 

Chonburi 20110
Tel: 0-2033-5959 #4

PRACHINBURI BRANCH
No. 592/38-39

Tumbol Thatoom,
Aumphur Srimahaphot,

Prachinburi, 25140
Tel: 0-2033-5959

AMATA NAKORN BRANCH
No.121/14 Moo 6 

Tambol Donhualor,
Amphur Muang, 

Chonburi 20000�
Tel: 0-2033-5959 #3

HEAD OFFICE | RANGSIT
No. 2 Phahon Yothin Road, 

Tambol Prachathipat, 
Amphur Thanyaburi, 
Pathumthani 12130�
Tel: 0-2033-5959 #1

MAHACHAI BRANCH
No. 33/13  Rama II Road, 

Tambol Nadee, 
Amphur Muang, 

Samut Sakhon 74000
Tel: 0-2033-5959 #5


