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ไฮไลท์

กําลังผลิตรวม

จํานวนผู้ใช้นํ้า

400,000 /DAYm3

UU is Now Supplying Tap Water 
with Total Capacity more than
ปัจจุบัน ยูยู มีกําลัง การผลิตน5าประปารวมมากกว่า

ลบ.ม/วัน

จํานวนผู้ใช้นํ้า

220,000 HOUSEHOLDS

UU Provides Tap Water more than
ยูยู ดูแลระบบประปาให้กับคนไทยมากกว่า

ครัวเรือน

ราชบุรีกล๊าส
Ratchaburi Glass

หัวรอ
Hua Ro

นครสวรรค์
Nakornsawan

อยุธยากล๊าส 
Ayutthaya Glass

ราชบุรี - สมุทรสงคราม
Ratchaburi - Samut Songkram

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุรี
Chonburi

บางปะกง
Bangpakong

บ่อวิน
Borwin

สัตหีบ
Sattahip

ระยอง
Rayong

หนองขาม
Nong Kham

เกาะสมุย
Koh Samui

เกาะล้าน
Koh Larn

Conventional Mobile Plant Advance Treatment Wastewater Treatment Plant

พ้ืนที่ดําเนินงาน
Operation Site
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บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด

Chachoengsao Water Supply Co., Ltd.

บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด
Bangpakong Water Supply Co., Ltd.

บริษัท ประปานครสวรรค์ จํากัด
Nakornsawan Water Supply Co., Ltd.

บริษัท เอ็กคอมธารา จํากัด
EGCOM TARA Co., Ltd.

SUBSIDIARIES4 บริษัทในเครือยูยู

CONSTRUCTION
ให้บริการงานก่อสร้างระบบผลิตนํ้าต่างๆ 

และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนํ้า
We provide the construction

services system and providing various 
kinds of water and water product. 

UU welcomes all operator to be a business 
partner and joint venture to grow up

in water business together.

The company is now ready to invest and 
manage any water related business 

concession with the long-term contract 
such as BOT, BOO, BTO etc.

CONCESSION
บริษัทฯ พร้อมลงทุนและบริหารงาน
ในรูปแบบสัมปทานธุรกิจที่เกี่ยวกับนํ้า

ที่มีสัญญาในระยะยาวทั้งรูปแบบสัญญา 
BOT, BOO, BTO เป็นต้น

Provide the water management service,
feasibility study and all kinds of design.

CONSULTANCY
ให้บริการปรึกษาการบริหารงานด้านนํ้า

แบบครบวงจร ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และงานออกแบบต่างๆ

Providing operation and maintainance 
service for all kind of water product.

O&M
ให้บริการบริหารงานเดินระบบและบํารุง
รักษาสําหรับงานด้านนํ้าแบบครบวงจร

รูปแบบธุรกิจนํ้าประปา
UU Service Features

Bangpakong

หลักชัยเมืองยาง 
Lakchai Muang Yang

หนองขาม
Nong Kham

Wastewater Treatment Plant

BUSINESS PARTNER AND
JOINT VENTURE

บริษัทฯ ยินดีร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในการดําเนินงานด้านนํ้า
เพ่ือความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ระบบผลิตนํ้าประปาจากนํ้าทะเล 
Tap Water from Seawater

Tap Water Business
ธุรกิจน5าประปา

ระบบผลิตนํ้าประปาจากนํ้าผิวดิน
Water Supply from Surface Water 

ยูยู มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ ระบบประปาแบบ Advance โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนระบบอัลตร้าฟวิเตรชัน่ (UF) หรือระบบ Ceramic 
Membrane และระบบประปามาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีถังตกตะกอนและถังกรองทราย 
We offer a wide range of technologies such as Advance water system supply by using “Ultra-filtration” (UF) membrane technology or Ceramic 
membrane system and also conventional or mobile plant with high standard sedimentation tanks and sand filtering tanks.

ระบบผลิตนํ้าประปา

บริษัท ยูยู นําเทคโนโลยี IoT ผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย นํามาใช้ในการออกแบบระบบควบคุมและผลิตนํ้าประปาให้เหมาะสมกับความต้องการ
แหล่งนํ้าดิบ คุณภาพนํ้าดิบ พ้ืนที่การบํารุงรักษา เพ่ือให้ได้นํ้าประปาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้แบบประปาผิวดินและประปาจากนํ้าทะเล

Tap Water Treatment

UU take pride in combining IoT Technology with modern innovation to design the water treatment process and control suitable for raw water quality, 
area management and maintenance to obtain the highest standard quality of the tap water. 

XS

S

M

L

XL

XXL

จํานวนครัวเรือน
Number of households

1,500น้อยกว่า
less than

3,000

9,000

15,000

30,000

90,000

ประชากร (คน)
Population (Person)

6,000

12,000

36,000

60,000

120,000

360,000

ขนาดระบบประปาที่เหมาะสม
Suitable water treatment

1,200 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

2,400 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

7,200 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

12,000 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

24,000 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

72,000 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

S

M

L

XL

จํานวนครัวเรือน
Number of households

125

375

625

1,250

ประชากร (คน)
Population (Person)

500

1,500

2,500

5,000

ขนาดระบบประปาที่เหมาะสม
Suitable water treatment

100 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

300 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

500 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

1000 ลบ.ม. / วัน
CBM / day
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ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Maximizing benefit of natural resources.

Wastewater System
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ยูยู มีเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย
ด้วยวิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี วิธีทาง
ชวีภาพตามความเหมาะสมกบัแหลง่นํา้เสีย
ของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
คุณลักษณะของนํ้าเสีย งบประมาณการ
กอ่สรา้งและการเดนิระบบ พ้ืนทีใ่นการตดิตัง้
เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานนํา้ทิง้ตามเกณฑท์ีกํ่าหนด 
อาทิ ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ Activated 
Sludge ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ 
Sequencing Batch Reactor เป็นต้น

We always select the most 
suitable method depending on 
the wastewater resources i.e., 
physical method, chemical 
method, and biological method 
to achieve the effluent discharge 
standard such as activated 
sludge or sequencing batch 
reactor.  

Water Recycling System
ระบบนํ้ารีไซเคิล

ยูยู มีการออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีในการนํานํ้าที่ผ่านระบบบําบัดนํ้าเสียกลับมาผลิตเป็นนํ้ารีไซเคิลให้ได้ตามคุณภาพนํ้า
ที่ต้องการ เช่น คุณภาพนํ้ารีไซเคิลเทียบเท่าคุณภาพนํ้าประปา คุณภาพนํ้ารีไซเคิลเทียบเท่าคุณภาพนํ้าอุตสาหกรรม 

We design and select the most suitable and updated technology for water treatment process in order to obtain the high 
standard of recycled water. By comparison, our recycled water has the same quality to tap water as well as industrial 
grade water. 

สร้างเสถียรภาพเรื่องนํ้า ทัง้ในด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ
Water stabilization in term of quality and 
quantity.

ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้าที่สูงขึ้นเนื่องจาก
คุณภาพที่เส่ือมโทรมลง 
Cost reduction from deteriorated water quality.

แก้ปัญหานํ้าต้นทุนในธรรมชาติมีปริมาณ
ลดน้อยลง
Problem solving for the raw water quantity.

XS

S

M

L

XL

XXL

จํานวนครัวเรือน
Number of households

1,500น้อยกว่า
less than

3,000

9,000

15,000

30,000

90,000

ประชากร (คน)
Population (Person)

6,000

12,000

36,000

60,000

120,000

360,000

ขนาดระบบบําบัดที่เหมาะสม
Suitable wastewater treatment

960 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

1,920 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

5,760 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

9,600 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

19,200 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

57,600 ลบ.ม. / วัน
CBM / day

หน้า5 Page



Drinking Water
นํ้าดื่มบรรจุขวด

ยูยู มีระบบผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อย.
นอกจากนํ้าดื่มตรา ยูยู แล้ว ยูยู ยังรับจ้างผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดในแบรนด์ของลูกค้าได้ โดยลูกค้าสามารถ
กําหนดขนาด รูปแบบขวด และฉลากได้ตามต้องการ

Our technology also included with bottle water production system which has FDA standard.
In addition, we can also customize design brand bottle water for customer upon their request i.e., size, 
bottle model and package. 

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ผ่านเยื่อกรองเมมเบรนความละเอียดสูง
Reverse Osmosis (RO) purifying Technology applied pressure through 
semipermeable membrane.

เพ่ือกําจัดสารละลายในนํ้า ผ่านการกําจัดเชื้อโรคขั้นสุดท้าย เพ่ือให้ได้นํ้าดื่มคุณภาพด้วยระบบอัลตร้า
ไวโอเลต (UV) และระบบโอโซน (Ozone) ก่อนบรรจุขวด
To remove the aqueous solution and eliminating bacteria with high efficiency Ultraviolet (UV) and 
(Ozone) water systems before bottling the water. 

ระบบกรอง 3 ชัน้ (Filtration)
ประกอบด้วย กรองมัลติมีเดีย, กรองคาร์บอน และกรองเรซิน เพ่ือกําจัดสารแขวนลอย, คลอรีน, 
กลิ่น, สี และความกระด้างในนํ้า
3 steps filters with multimedia, activated carbon and resin remove any suspended matter, 
chlorine, odors, color and water hardness. 

Industrial Water 
นํ้าอุตสาหกรรม

ยูยู สามารถออกแบบระบบเพ่ือผลิตนํ้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการนําไปใช้งาน Boiler, Cooling Tower, Chiller
และการนําไปใช้กระบวนการผลิตต่างๆ ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท อาทิ

We offer the industrial water service which can be used with Boiler, Cooling Tower, and various production 
process in industries such as

Soft water using technology
filtered with cationic resin.

นํ้า Soft โดยใช้เทคโนโลยีการ
กรองด้วยเรซินประจุบวก

+
+

+

++

+

นํ้า RO/DI โดยใช้เทคโนโลยีการกรองด้วย เมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส 
หรือเทคโนโลยีการกรองด้วยเรซินประจุบวกและประจุลบ 

นํ้า Ultrapure โดยใช้ระบบ Double pass 
RO , EDI  และการ Polisher
Ultrapure water using Double 
pass RO system, EDI and Polisher.

RO/DI water using filtration technology with Membrane reverse 
osmosis or cationic and anion resin filtration technology.

RESIN
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EcDPD (Free Chlorine Test Solutions)

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา

EcDPD by UU เทคโนโลยีสําหรับทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปาแนวใหม่ 
จากการทดสอบเปรียบเทียบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการพบว่า EcDPD by UU 
มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก DPD แบรนด์ที่นําเข้าจากต่างประเทศ 

A new technology for testing the residual free chlorine in the tap water. By comparing the 
result that was conducted by the Department of Science Services (DSS), EcDPD has been 
the same performance and quality as much as imported brand. 

Easy to use with a colorimeter.
สามารถใช้งานได้ง่ายกับเครื่องวัดสี     ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก  

Cost saving.

Fast and Convenient.
สะดวกรวดเร็ว

Reducing toxicity hazardous waste.
ลดขยะอันตราย 

ความพิเศษของ EcDPD
Advantages of EcDPD.
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ควบคุมต้นทุน
และทรัพยากรในการผลิต

Cost and resources control.

ลดความผิดพลาดจาก
Human Error 

Reduce human error.

อํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน

Facilitate to operator.

รักษาแรงดันให้เหมาะสม
อยู่ตลอดเวลา

Maintain constant pressure
at all times.

ข้อดีในการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ
Advantages of Auto-Pumping control system

ระบบควบคุมเครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ
UU Auto-Pumping

ยูยู พร้อมออกแบบระบบควบคุมเครื่องสูบนํ้าให้สอดคล้องตามปริมาณและแรงดัน ทั้งในระบบสูบนํ้าดิบ 
ระบบผลิตนํ้าประปา และระบบส่งจ่ายนํ้าประปา โดยสามารถควบคุมการทํางานได้แบบ Realtime ผ่านระบบ
มือถือและคอมพิวเตอร์

The pump control system has been developed to be controlled in real-time via mobile and 
computer systems for the volume and pressure both in raw water pumping station, water 
treatment and tap water distribution. 

ระบบจ่ายสารเคมีเป็นหัวใจสําคัญในหลายอุตสาหกรรม ยูยู จึงได้พัฒนาระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ปรับปริมาณการจ่ายสารเคมีให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของนํ้าดิบแบบ Real time
Real-time and automatically dosing the proper amount of chemical appropriated to the flow rate of raw water.

สามารถรายงานการใช้สารเคมีย้อนหลังได้รายวัน/เดือน/ปี
Generate various format of retrospective chemical usage report (daily/monthly/yearly).

สังเกตการณ์และควบคุมการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ
Monitor and control via mobile devices.

UU has developed an automatic- dosing system that improves work efficiency, not only water business but also applied to many industries.

ระบบสังเกตการณ์และวิเคราะห์การใช้ไฟฟา้
UU Smart Power Monitoring

ระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ
UU Auto-Chemical Dosing

ข้อดีในการติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ
Advantages of Auto-Chemical Dosing System

คุณภาพของนํ้าประปาที่ผลิตได้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจาก Human Error 

ควบคุมต้นทุนสารเคมีได้อย่างเหมาะสม อํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน

The quality of tap water is more stable. Reduce human error.

Control cost efficiency in chemicals.   Facilitate the operator.
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สามารถระบุความผิดปกติของไฟฟา้ว่าเกิดจาก
ภายนอกหรือภายใน
Fast and Easy identifying both of external and 
internal electrical faults. 

แสดงข้อมูลเชิงสถิติของปัญหาคุณภาพไฟฟา้ 
Realtime ผ่าน Dashboard Analysis
Realtime statistical data of power quality and 
problems display on Dashboard Analysis.

มีระบบสํารองไฟฟา้
More stable power system with internal 
intellegent power backup. 

มีระบบแจ้งเตือนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที
There is a notification system to be able to 
solve problems in a timely manner.

มี Realtime Dashboard แสดงข้อมูลสถิติอัตราการไหล
และแรงดันนํ้า เพ่ือใช้วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย

ดูสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ (เซ็นเซอร์แรงดันในเส้นท่อ / เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของนํ้า / 
สถานะสัญญาณการติดต่อส่ือสาร / เปิด-ปิด ประตูตู้ DMA / อุณหภูมิ / แบตเตอรี่)

มีระบบแจ้งเตือน เมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติในเส้นท่อ

ใช้พลังงานจาก Solar Cell 
Powered by quality
Solar Cells System.

Realtime dashboard showing necessary statistical data on 
flow rate and water pressure.

Monitor instruments errors (Inline Pressure Sensor / Water Flow Sensor / Communication Signal Status / 
Open/Close DMA Cabinet Door / Temperature / Battery).

Notify the abnormality in the pipeline.

UU Smart Power Monitoring เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี IoT
จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟา้เพ่ือให้ระบบทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

UU Smart Power Monitoring is an innovation development using the IoT Technology to store data and 
analyze electricity consumption rate which make the system works more efficiently. 

UU Smart DMA
ระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย

ข้อดีในการติดตั้งระบบบริหารจัดการนํ้าสูญเสีย

ใช้งบประมาณดําเนินการน้อยลง

สามารถบริหารจัดการนํ้าสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ใช้นํ้าว่าจะได้ใช้นํ้าที่แรงดันคงที่

อายุการใช้งานของตู้ DMA ยาวนานขึ้น

Reduce operating cost.

Efficiently water lost management. 

Increase customer satisfaction by constant pressure.

Prolong the DMA Cabinet service life.

Advantages of UU Smart DMA

UU Smart DMA ระบบจัดการส่งจ่ายนํ้าและบริหารแรงดันนํ้าในเส้นท่อด้วยเทคโนโลยี NB-IoT และเครือข่ายดิจิทัล ตอบโจทย์ในการลดปริมาณนํ้าสูญเสีย
ในพ้ืนที่ และช่วยให้ผู้ใช้นํ้าได้ใช้นํ้าที่มีแรงดันสมํ่าเสมอ

UU Smart DMA, a tap water distribution and water pressure management system in the pipeline with NB-IoT technology and digital networks 
reduces water lost and keeps constant pressure.

ระบบสังเกตการณ์และวิเคราะห์การใช้ไฟฟา้
UU Smart Power Monitoring

เครื่องมือวัดการไหลของนํ้า
และเครื่องมือวัดความดันในเส้นท่อ

Water Pressure and Water 
Flow measuring devices.

NB - IoT

Smart
DMA Internet
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ระบบจัดการค่านํ้าและชําระค่านํ้า
Billing System 

ระบบ UU Billing ผ่าน Cloud Storage ที่ชาญฉลาด มาพร้อมการรับชําระค่านํ้าแบบออนไลน์หรือผ่าน
ตัวแทนรับชําระต่างๆ เพ่ิมความสะดวกในการชําระเงินให้กับลูกค้ามากขึ้น เช่น Mobile Banking, Line 
OA, Counter Service ,Lotus/Big C/Shopee Pay นอกจากนี้ช่วยให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้น
ด้วยเช่นเดียวกัน

UU billing system via cloud, the intelligence system that make life easier. 
Come with various payment both online and via agent such as mobile banking, 
counter service, Line OA. Moreover, the UU billing system is convenient for both 
customer and support team.

ระบบสําหรับมาตรวัดนํ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ที่จัดเก็บข้อมูลการใช้นํ้าในรูปแบบดิจิทัล ส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่าย และแจ้งหนี้ค่านํ้าได้โดยอัตโนมัติ
Suitable for smart water meter (AMR) that collect water consumption data in digital form, send information 
through the network and automatically invoice the water bill.

ระบบสําหรับการอ่านมาตรปกติ ใช้การอ่านด้วย Portable Device ที่รองรับการสร้าง QR Code ชําระเงิน
บนใบแจ้งค่านํ้าเพ่ือใช้ชําระผ่านตัวแทนต่างๆ ได้
Mobile or "drive-by" meter reading with portable device that supports QR Code generation for the payment 
through various agents. 

ยูยู พัฒนาระบบการอ่านมาตรวัดนํ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รองรับการใช้งานได้หลาก
หลายรูปแบบ

ระบบอ่านมาตร ยังสามารถพัฒนาเพ่ือใช้งานต่อเนื่องในระบบชําระเงินต่างๆ อาทิ ค่าเก็บขยะ
ส่ิงปฏิกูล ได้อีกด้วย

UU has developed the water meter reading program with technology supporting several 
platforms.

UU Meter Reading System can also be developed for continuous use in various payment systems 
such as garbage collection and sewage. 

ระบบการอ่านมาตร
Water Meter Reading System.
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ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (U Smart Service)
Customer Relationship Management System (U Smart Service) 

ยูยู พร้อมให้บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์ดิจิทัล พูดคุย ติดต่อส่ือสารกันง่ายขึ้นผ่าน Line OA Application ที่ดูแล
ลกูคา้ไดแ้บบครบวงจรผา่น Line OA: USmartService โดยตดิตัง้ระบบ Chatbot ทําหนา้ทีเ่สมอืนเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ 

ตรวจสอบค่านํ้า (Check water bill) 

รับชําระเงินค่านํ้า (Billing payment) 

ขอ QR Code ชําระเงินผ่านตัวแทน (QR Code generator) 

ขอติดตั้งมิเตอร์ (Meter installing request) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน (Report problems) 

ส่งงานต่อให้ทีมช่างเข้าแก้ไข (Quick response by service team) 

แจ้งข่าวสารสําคัญ ทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Notify important news) 

UU is ready to provide the Digital CRM System easily communicating through Line OA Application that 
provides comprehensive customer care and installing a ChatBot system as a virtual customer service.

ระบบลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship System

Team maintenance throughout 
the contract.

มีทีมงานดูแลรักษาระบบ
ตลอดอายุสัญญา

ลงทุนน้อย ติดตั้งง่าย ใช้งานได้เร็ว
Low investment, easy & fast installation.

Suitable for data increasing 
exponentially.

Cyber Security System.
มั่นใจความปลอดภัย Cyber Security

ยืดหยุ่นรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ข้อมูลในอนาคต
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แอปพลิเคชั่นสําหรับจัดการงาน Operation (UMW Application)
Application for Managing Operations (UMW Application).

UMW Application ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ยูยู ที่ช่วยบริหารจัดการงาน Operation อย่างเป็นระบบ เป็นคําตอบสําคัญในการสร้างระบบนิเวศใน
การทํางาน (Eco System) แบบ Smart Operation ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูล ควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน บูรณาการข้อมูลต่าง ๆ จากหลายส่วนงานสร้างเป็น Dashboard for Analysis ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนงาน
และการจัดการ

UMW or Utilities mobile workflow is an application for operation management towards ECO system. The operator be able to integrate 
various data from multiple departments to be used in analysis and planning more efficiently, reduce errors and increase operation 
efficiency.  


