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⬣ ชือ่บรษิทั : บรษิทั ยู ชาง เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั

⬣ ทีอ่ยู่: 19/1 หมู่ 7 ต ำบลบงึค ำพรอ้ยอ ำเภอล ำลกูกำจงัหวดัปทมุธำนี 12150

⬣ โทร. : 02-9879847 แฟ๊กส.์ : 02-9879848

⬣ ชือ่โรงงาน : บรษิทั เมทะเวล จ ากดั

⬣ ทีอ่ยู่: 19/1 หมู่ 7 ต ำบลบงึค ำพรอ้ยอ ำเภอล ำลกูกำจงัหวดัปทมุธำนี 12150

⬣ โทร. : 02-9879847 แฟ๊กส.์ : 02-9879848

⬣ กรรมการผูจ้ดัการ : 1. Mr. HU YUNG-CHANG 2. Miss. WU CHEN-LI

⬣ ผูบ้รหิารระดบัสูง : 3. Mr. WU CHIN-LUNG

⬣ จ านวนพนกังาน : 60 (กมุภำพนัธ ์2020)

⬣ วนัทีก่อ่ต ัง้ : กมุภำพนัธ ์2533

⬣ วนัทีก่อ่ต ัง้บรษิทั : กมุภำพนัธ ์2536

⬣ ผลติภณัฑ ์/ บรกิาร : ผลติภณัฑง์ำนพืน้ กนัซมึ เครือ่งขดัตำ่งๆ

⬣ Capital : 20 Million Baht

⬣ เนื้อที:่ 12,800 M2

⬣ ตกึออฟฟิศ : 1,000 M2

⬣ โรงงาน: 1,500 M2

ขอ้มูลบรษิทั



เรำมปีระสบกำรณแ์ละมคีวำมรูเ้กีย่วกบั

อตุสำหกรรมพืน้และกนัซมึและมุ่งมั่นทีจ่ะน ำเสนอ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีม่คีณุภำพ

ในฐำนะผูร้บัเหมำมอือำชพี เรำไดร้บัใบอนุญำต 

และใบประกนัคณุภำพ เพือ่ใหลู้กคำ้ของเรำมี

ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภำพสูงขึน้ในรำคำทีเ่หมำะสม 

ทมีงำนเรำปฏบิตัติำมมำตรกำรควำมปลอดภยัที่

เขม้งวดมคีวำมรูเ้กีย่วและกำรตดิตัง้ทีร่วดเรว็และมี

คณุภำพสูง

บทน า
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เกีย่วกบัเรา

บรษิทัยชูำง เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั ไดเ้ร ิม่ด ำเนินกจิกำร

ตัง้แตปี่พ.ศ. 2533 เพือ่ทีจ่ะใหบ้รกิำรในดำ้นระบบ
เคลอืบพอืพ็ีอกซี (Epoxy), โพลยีรูเีทน (PU), ระบบ
กนัร ัว่ซมึดำดฟ้ำและหอ้งน ำ้, สนำมกฬีำ, พืน้ป้อนกนั
ไฟฟ้ำสถติย ์ (Anti-static & Conductivity Floor), 
และ อืน่ๆ โดยชำ่งทีม่ปีระสนกำรณแ์ละควำมช ำนำ

เฉพำะทำงพรอ้มทัง้ไดร้บักำรฝึกอบรมและฝึกฝนจำก

ผูเ้ช ีย่วชำญและมคีวำมรูเ้ป็นพเิศษในดำ้นพืน้โดยเฉพำะ

อกีดว้ย

เพือ่เป็นกำรสรำ้งควำมเช ือ่มั่นในกำรเลอืกใชบ้รกิำรจำก

ลกูคำ้ ทำงบรษิทัฯไดเ้นน้ถงึดำ้นกำรบรกิำรคุณภำพ 

ISO 9001 เขำ้มำใชก้ำรบรหิำรทมีงำนตัง้แต ่พ.ศ. 
2544



ทมีงานของเรา



ประวตัขิองเรา

1995

ผลงำนโครงกำรมำกกวำ่ 200,000
ตรม.

2001

ไดร้บัระบบกำรจดักำร

คณุภำพระดบัสำกล ISO 
9001: 2008

1992

บรษิทั ย ูชำง เอ็นเตอรไ์พรส์                      

กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2535 ทีล่ำดพรำ้วกรงุเทพ



น ำ้ท่วมปี 2554

ประวตัขิองเรา

AND STILL 
GOING 

STRONG!

2011

2017

บรษิทั ย ูชำง เอ็นเตอร ์

ไพรส์ จ ำกดั เปิดตวั

อำคำรส ำนักงำนใหม่

ตกึออฟฟิศใหม่

2006

บรษิทั เมทะเวล จ ำกดั 

โรงงำน กอ่ตัง้เมือ่ปี 2549



ปรชัญาของเรา

วสิยัทศัน์

มอบงำนทีม่คีณุภำพดทีีส่ดุ

ใหก้บัลกูคำ้ของเรำ

เพือ่ใหล้กูคำ้ของเรำได ้

ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภำพสงู 

พรอ้มประหยดัตน้ทนุ

พนัธกจิ

คณุภำพ: เต็มทีก่บัทกุๆงำน

คำ่นิยม



พืน้ทีใ่หบ้รกิาร

2

ทุกภมูภิำคทัว่ประเทศ

ไทยและประเทศเพือ่น

บำ้น



บรกิารหลกัของเรา

พืน้โพลยูีรเีทน (PU)
Self-levelling/coating epoxy, anti-static 

epoxy, decoration epoxy

พืน้อพี็อกซี่

PU Concrete, PU terrazzo

28/5000
เคลอืบป้องกนัสำรเคมี

อพ็ีอกซี/่ไวนิล ไฟเบอรก์ลำส

กนัร ัว่ซมึ

TPO แผ่นกนัซมึ กนัน ำ้เมมเบรน และวสัดุอืน่ๆ

สนามกฬีา

พืน้โพลยีรูเีทน

Wellcrete เสรมิแกรง่คอนกรตี
น ำ้ยำน ำเขำ้จำกประเทศอเมรกิำ



ระบบพืน้ / กนัซมึ



จุดเดน่ของเรา

ความเชือ่ถอืได้

ลกูคำ้สำมำรถไวว้ำงใจใน

ขณะที ่ย ูชำง ท ำงำน

ความชือ่สตัย ์

แสดงควำมซือ่สตัยแ์ละควำม

ซือ่สตัยต์ลอดเวลำ

เอาใจใส่

รกัษำควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้คูค่ำ้ซพัพลำย

เออรพ์นักงำนและครอบครวั ย ูชำง

ความมุง่ม ัน่

ทุ่มเทใหก้บัควำมส ำเรจ็ของลกูคำ้คู่คำ้

พนักงำนของยูชำ้ง



รายการชือ่ลูกคา้

Alphacast
Apex Circuit
A-Ton Thailand
Cal-Comp
Delta Electronics 
Draco (Thaiand) 
Evergreen Laurel Hotel
F.B.T.
Greater Pharma
N.O.K. 
Oishi Group 
Namchow
Oishi Group
P.Audio
Panasonic
Rangsit University

Royal Electronic
Royal Time(Citizen)
Samsung
Siam Pharmaceutical
Tatung
Thai Asso Brake
Thai Glico
The Mall Group
Thai Kajima
Thai Nakano
Thai Nishimatsu
Thai Toda
Thai Shimizu
Uni-President

และลกูคำ้ทีเ่คำรพอืน่ ๆ



ใบรบัรอง

MERCURY

VENUS



ใบรบัรอง



Thank you for your attention


