
 

 

วนัที� �� กรกฎาคม ���� 

เรียน   ลกูค้าและคู่ค้าผู้มีอปุการะคุณ 

เรื�อง  แจ้งการเปลี�ยนแปลงโลโก้บริษัท แม่นํ �าสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย รูปแบบโลโก้เดิมและโลโก้ใหม่ 

  

บริษัท แม่นํ �าสแตนเลสไวร์ จํากดั (มหาชน )ได้เริ�มต้นเปิดกิจการ โรงงานรีดเย็น เมื�อวนัที� �� กนัยายน ����เพื�อดําเนินการผลติและ

จําหน่ายลวดสแตนเลส  ลวดหน้าตัดชนิดต่างๆ  เพลาสแตนเลส เพลาสแตนเลสชนิดแม่นยําสงู ลวดเชื�อมสแตนเลส MIG และ TIG มาจน ถึง 

วนัที� �� กนัยายน ���� นบัเป็นระยะเวลา �� ปี ที�แม่นํ �าฯ ได้รับการสนบัสนนุอย่างดีจากลกูค้าและคู่ค้าตลอดมา 

ปี ���� จงึเป็นการเริ�มต้นปีที� �� ที�ทางแม่นํ �าฯ ยงัคงมุ่งมั�นในการตอบสนองความต้องการด้านผลติภัณฑ์สแตนเลส  และนอกเหนือจากนั �น 

ปัจจบุนัแม่นํ �าฯ ยงัได้เพิ�ม � ไลน์ผลิตภัณฑ์ คือ 

�.) เหลก็อลัลอยและเหล็กคาร์บอน  

2.) ลวดเชื�อม MIG และ TIG สาํหรับเชื�อมท่อไอเสยีรถยนต์  

เพื�อเป็นการตอบสนองความต้องการในกลุม่ผู้ผลติรถยนต์ และลกูค้าทั�วไปได้หลากหลายมากขึ �น ไม่เฉพาะลกูค้าสแตนเลสเท่านั �น 

 ปีที� �� จงึเป็นปีที�ดีในการเริ�มต้นสิ�งใหม่ ดงันั �นทางแม่นํ �าฯ จงึได้ปรับปรุงโลโก้บริษัทฯ โดยได้ตดัคําว่า stainless ออกไป และปรับ

ลกัษณะตัวอกัษรให้อ่านง่ายมากขึ �น ปรับสีสนัเพื�อให้มีความทนัสมยั และเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ที�พร้อมสาํหรับการพฒันามากขึ �น และที�

สาํคัญ ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ ที�ปัจจบุนัแม่นํ �าฯ ไม่ได้มีสินค้าเฉพาะแค่สนิค้าสแตนเลสเพียงอย่างเดียว  

ทั �งนี �โลโก้ใหม่จะเริ�มใช้งานอย่างเป็นทางการนบัแต่นี �เป็นต้นไป โดยชื�อบริษัทฯ ที�อยู่ และเบอร์ติดต่อยงัคงเดิม เพื�อความสะดวกของลกูค้าและ

คู่ค้า 

สิ�งที�แม่นํ �าฯ จะเปลี�ยนไป คือ โลโก้บริษัทฯ รวมถงึคุณภาพสินค้าและการบริการ  

ที�เรามุ่งมั�นพัฒนาให้ดียิ�งๆ ขึ �นไป เพื�อลูกค้าและคู่ค้าของเรา 

 

 



 

 

อนึ�ง หากลกูค้าหรือคู่ค้ามีข้อสงสยัเรื�องโลโก้ และสนิค้าของแม่นํ �าฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ ที�เบอร์โทรศพัท์ �-����-���� ต่อ # 3940 

หรือ อีเมล์ info@menamstainless.com , sales@menamstainless.com 

รูปแบบโลโก้ปัจจบุันและโลโก้ใหม่ 

รูปแบบโลโก้แม่นํ �าปัจจบุัน      รูปแบบโลโก้ใหม่  

  (1991 – July 2012)       (July 2012- Onward)  
    

                                                                              

 

บริษัทฯ จงึขอแจ้งการเปลี�ยนแปลงในครั �งนี �ให้ทราบโดยทั�วกนั  แม่นํ �าฯ หวงัเป็นอย่างยิ�งที�จะได้รับการสนบัสนนุอย่างดียิ�งจากลกูค้าและคู่ค้า

เฉกเช่นตลอดมาและตลอดไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

รุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทแม่นํ �าสแตนเลสไวร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 



1 | P a g e  

 

 

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 

mailto:info@menamstainless.com
mailto:sales@menamstainless.com

