วันที

กรกฎาคม

เรียน

ลูกค้ าและคู่ค้าผู้มีอปุ การะคุณ

เรือง

แจ้ งการเปลียนแปลงโลโก้ บริษัท แม่นําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย

รูปแบบโลโก้ เดิมและโลโก้ ใหม่

บริษัท แม่นําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน )ได้ เริ มต้ นเปิ ดกิจการ โรงงานรีดเย็น เมือวันที

กันยายน

เพือดําเนินการผลิตและ

จําหน่ายลวดสแตนเลส ลวดหน้ าตัดชนิดต่างๆ เพลาสแตนเลส เพลาสแตนเลสชนิดแม่นยําสูง ลวดเชือมสแตนเลส MIG และ TIG มาจน ถึง
วันที

กันยายน

นับเป็ นระยะเวลา

ปี

จึงเป็ นการเริ มต้ นปี ที

ปี ทีแม่นําฯ ได้ รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้ าและคู่ค้าตลอดมา

ทีทางแม่นาฯ
ํ ยังคงมุ่งมันในการตอบสนองความต้ องการด้ านผลิตภัณฑ์ สแตนเลส และนอกเหนือจากนัน

ปั จจุบนั แม่นําฯ ยังได้ เพิม ไลน์ ผลิตภัณฑ์ คือ
.) เหล็กอัลลอยและเหล็กคาร์ บอน
2.) ลวดเชือม MIG และ TIG สําหรับเชือมท่อไอเสียรถยนต์
เพือเป็ นการตอบสนองความต้ องการในกลุม่ ผู้ผลิตรถยนต์ และลูกค้ าทัวไปได้ หลากหลายมากขึน ไม่เฉพาะลูกค้ าสแตนเลสเท่านัน
ปี ที

จึงเป็ นปี ทีดีในการเริ มต้ นสิงใหม่ ดังนันทางแม่นาฯ
ํ จึงได้ ปรับปรุงโลโก้ บริษัทฯ โดยได้ ตดั คําว่า stainless ออกไป และปรับ

ลักษณะตัวอักษรให้ อ่านง่ายมากขึน ปรับสีสนั เพือให้ มีความทันสมัย และเป็ นองค์กรของคนรุ่นใหม่ทีพร้ อมสําหรับการพัฒนามากขึน และที
สําคัญ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจ ทีปั จจุบนั แม่นําฯ ไม่ได้ มีสินค้ าเฉพาะแค่สนิ ค้ าสแตนเลสเพียงอย่างเดียว
ทังนีโลโก้ ใหม่จะเริมใช้ งานอย่างเป็ นทางการนับแต่นเป็
ี นต้ นไป โดยชือบริษัทฯ ทีอยู่ และเบอร์ ติดต่อยังคงเดิม เพือความสะดวกของลูกค้ าและ
คู่ค้า
สิงทีแม่ นําฯ จะเปลียนไป คือ โลโก้ บริ ษัทฯ รวมถึงคุณภาพสินค้ าและการบริ การ
ทีเรามุ่งมันพัฒนาให้ ดียิงๆ ขึนไป เพือลูกค้ าและคู่ค้าของเรา

อนึง หากลูกค้ าหรือคู่ค้ามีข้อสงสัยเรืองโลโก้ และสินค้ าของแม่นาฯ
ํ สามารถติดต่อสอบถามได้ ทีเบอร์ โทรศัพท์ -

-

ต่อ # 3940

หรือ อีเมล์ info@menamstainless.com , sales@menamstainless.com
รู ปแบบโลโก้ ปัจจุบันและโลโก้ ใหม่
รู ปแบบโลโก้ แม่ นําปั จจุบัน
(1991 – July 2012)

รู ปแบบโลโก้ ใหม่
(July 2012- Onward)

บริษัทฯ จึงขอแจ้ งการเปลียนแปลงในครังนีให้ ทราบโดยทัวกัน แม่นําฯ หวังเป็ นอย่างยิงทีจะได้ รับการสนับสนุนอย่างดียิงจากลูกค้ าและคู่ค้า
เฉกเช่นตลอดมาและตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ

รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทแม่ นําสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน)

23 July 2012
Dear

Valued Customer & business partner

Subject

Menam New Corporate Logo‘s Advising

Menam Stainless Steel Wire Public Co., LTD. was first established on September 28, 1991 for the
manufacturing of Cold Drawn Wire and Straightened Bar. Until now we are one of leading stainless steel long
products manufacturer in South East Asia for products as below





stainless steel wire
Stainless Steel Profile Wire
Stainless Steel Bar & Precision Bar
Stainless Steel Welding Consumable Mig and Tig

Last year on 28 September 2012 was our 20th Anniversary of a greatly support we received from customer and
all business partners all along.
In 2012, the beginning of 21st Anniversary, Menam Stainless Wire Public Co., Ltd is still striving to meet the
demand for stainless steel products. But not only for stainless steel, we also have launched new products to
serve Carbon & Alloy Customer and Exhaust manufacturer as below.
1) Carbon & Alloy Steel
2) Stainless Steel Consumable Mig & Tig for Automotive Exhaust Welding
21st Century is a good year to start something new, Menam has changed company's logo by cutting out the
“stainless” for open new business opportunity, adjust the font more readable, energetic color to represent our
energetic organization.
Our new logo will start officially use from now on. Please kindly noted that our address and contact still be the
same.

“What will change now is our logo including our product & service
Which we aim to continue improving for our customer and business partner”
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For more information about MENAM’s logo please feel free to contact us at (+66) 2 725 3999 Ext. 3940 or
Email : info@menamstainless.com , sales@menamstainless.com

Current Logo

NEW LOGO

(1991 – July 2012)

(August 2012- Onward)

MENAM’d like take this opportunity to inform this changing. We hopefully to receive warmly support from
customer and business partners as previous and for the endless future.

Sincerely Yours,

Rungrat (Bea) Siriratanapanich
Managing Director
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD
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