
บริษัท วเีทค เดคคอร์ จ ำกัด

COMPANY PROFILE



เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทเป็นผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ก่อสร้าง และระบบวิศวกรรมส าหรับ

อาคารประเภทต่างๆ เช่น อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงแรม 

โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงาน คอนโดมิเนียม และอาคารเรียน บริษัทถือเป็น

บริษัทขนาดกลางที่มีความเชี ่ยวชาญหลายด้านครอบคลุมงานทั้งหมดจากทั้งบริ ษัท

ภาครัฐและเอกชน

เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการด ารงอยู่และสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร แสวงหาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กร การให้บริการที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานทั่วไป ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะความพึงพอใจสูงสุดเพื่อความได้เปรียบ

เหนือการแข่งขันทางธุรกิจ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 

เพ่ือถ่ายทอดระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ISO 9001 : 2015



บริษัท วีเทค เดคคอร์ จ ากัด เดิมชื ่อ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (“บริษัท”, “VTEC”) จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมทั้งบริการติดตั้ง งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร ทั้งภายในและภายนอก และงานตกแต่งภายใน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 
10.00 บาท ในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการแข่งขันโดยการด าเนินธุรกิจ
อย่างครบวงจรและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000.00 บาทเป็น 110,000,000.00 
บาท จัดเป็นหุ้นสามัญจ านวน 11,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท



ISO 9001:2015

QMP 1 :  หลักการบริหารคุณภาพ
QMP 2 :  ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
QMP 3 :  ภาวะผู้น า
QMP 4 :  การมีส่วนร่วมของบุคลากร
QMP 5 :  วิธีกระบวนการ
QMP 6 :  การปรับปรุง
QMP 7 :  การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน
QMP 8 :  การจัดการความสัมพันธ์



Real Estate

DIGITAL CONSRUCTION ENTERPRISE : DCE

WORKFLOW POJJAMAN 2
- กำรแจ้งเตือน ติดตำมงำนก่อสร้ำงทุกขั้นตอน
- เว็บเบส ใช้ออนไลน์ได้ทุกท่ี
- ระบบคลำวด์ ERP 100%
- กำรประสำนงำนภำยในที่ดีขึ้น
- กำรต่อเนื่องของงำนที่ยอดเยี่ยม
- ด ำเนินกำรตำมเวลำจริง ท ำงำนได้ง่ำยขึ้นและเร็วขึ้น
- จัดกำรเอกสำรได้ง่ำยขึ้นและข้อมูลมีควำมปลอดภัยสูง



Real Estate

SCOPE OF WORK ขอบเขตงำน

 ระบบโทรศัพท์
 โทรทัศน์ระบบเสาอากาศหลักและระบบดาวเทียม (MATV)
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้
 ระบบควบคุมการเข้าออก
 ระบบเสียง
 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน

งำนวิศวกรรมระบบกำรสื่อสำร

 ระบายความร้อนด้วยน ้า
 ระบบปรับอากาศแบบแพ็คเก็จ 
 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 ระบบระบายอากาศและไอเสีย
 ระบบบริหารจัดการโรงท าความเย็น
 ระบบประหยัดพลังงาน

งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 ระบบดับเพลิงหรือ
 ระบบน ้าร้อนและเย็น
 ระบบระบายน ้า
 ระบบบ าบัดน ้าเสีย
 ระบบท่อ

งำนระบบป้องกันอัคคีภัยและสุขำภิบำล

 ก่อสร้างอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม อาคารส านักงาน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล

 ก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานและคลังสินค้า
 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

งำนก่อสร้ำง

 ระบบแรงดันต ่า
 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
 ระบบแสงสว่าง
 การผลิตไฟฟ้าและระบบพลังงานอย่างต่อเนื่อง

งำนวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำ

 งานตกแต่งอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า 
แนวราบ และแนวสูง

งำนตกแต่งภำยใน



MEP 
ENGINEERING 
SYSTEM
งำนระบบวิศวกรรม
ประกอบอำคำร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร
คลีนิคศึกษำทำงสัตวแพทย์ 
ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน

16 มกราคม 2559 สิ้นสุด 3 กรกฎาคม 2561

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

303,999,999.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 12,300 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

อาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศกึษาทางสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร ก่อสร้ำงติดตั้งชิ้นงำน
นิทรรศกำรพิพิธภัณฑ์พระรำมเก้ำ
พร้อมติดตั้ง

9 มกราคม 2560 สิ้นสุด 27 มีนาคม 2562

เจ้าของโครงการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ผู้ว่าจ้าง บริษัท จีเคอี จ ากัด

149,372,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 47,400 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

โครงการก่อสร้างติดตั้งช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
เดอะ เบส เพชรเกษม 29

15 สิงหาคม 2560 สิ้นสุด 16 มิถุนายน 2562

เจ้าของโครงการ 
บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง บริษัท สยาม มัลติ คอน จ ากัด

136,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 4,800 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
เดอะ ทรี สุขุมวิท 64

1 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2560

เจ้าของโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ผู้ว่าจ้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

35,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 11,990 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
THE RICH NANA

21 ก.พ. 2563 สิ้นสุด 30 พ.ค. 2563

เจ้าของโครงการ 
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ ากัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ ากัด (มหาชน)

2,247,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
ควินทำรำ อำเท่ สุขุมวิท 52

23 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 22 เมษายน 2564

เจ้าของโครงการ 
บมจ. อิสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท สยาม มัลติ คอน จ ากัด

33,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

โครงการอาคารชุด ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
KEN ATTITUDE
RATTANATHIBET

1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ
บจก. เดอะ วัน เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท สยาม มัลติ คอน จ ากัด

107,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 41,000 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

KEN ATTITUDE RATTANATHIBET



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
THE PRIVACY TAOPOON 
INTERCHANGE

18 สิงหาคม 2563 สิ้นสุด 18 มกราคม 2565

เจ้าของโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ผู้ว่าจ้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

105,598,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 30,833 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

THE PRIVACY TAOPOON INTERCHANGE



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
THE PHC HIERARCHY

25 ก.พ. 2564 สิ้นสุด 30 พ.ย. 2564

เจ้าของโครงการ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด

58,700,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

โครงการ THE PHC HIERARCHY



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำรก่อสร้ำงบำงกอกฟรีเทรด
โซน 5 อำคำร 5GA2 (วังน้อย)

15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 12 เมษายน 2565

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

บริษัท สยาม มัลติ คอน จ ากัด

18,500,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 20,700 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

โครงการก่อสร้างบางกอกฟรีเทรดโซน 5 อาคาร 5GA2 (วังน้อย)



CONSTRUCTION 
WORK
งำนก่อสร้ำงอำคำร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร
คลีนิคศึกษำทำงสัตวแพทย์ 
ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน

16 มกราคม 2559 สิ้นสุด 3 กรกฎาคม 2561

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

303,999,999.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 12,300 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
ปฏิบัติกำรชุมชนสัมพันธ์ ณ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง

18 พ.ย. 2559 สิ้นสุด 13 ก.ย. 2560

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

17,778,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำรก่อสร้ำงโรงก ำจัดขยะ ณ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ ณ วิทยำเขต
ระยอง

26 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 24 ธันวาคม 2559

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

1,780,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร ก่อสร้ำงที่พักอำศัย
ชำโตว์ อินทำวน์ ปิ่นเกล้ำ

25 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560

เจ้าของโครงการ 
บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง 
บริษัท ไทยสยามนครพร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด

65,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 3,200 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร
ก่อสร้ำงทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร
จอดรถและอำคำรโรงพยำบำลซีจี
เอส

16 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด 13 พฤศจิกายน 2564

เจ้าของโครงการ 
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง 
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จ ากัด

4,490,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 40 ตารางเมตร



INTERIOR 
WORKS
งำนตกแต่งภำยใน



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร ปรับปรุงอำคำร
GIC ที่อำคำร SM TOWER

9 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุด 12 ธันวาคม 2561

เจ้าของโครงการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

ผู้ว่าจ้าง บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

113,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 5,600 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร ตกแต่งภำยใน
PepsiCo Office

8 สิงหาคม 2562 สิ้นสุด 24 ธันวาคม 2562

เจ้าของโครงการ 
บจก. ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)

ผู้ว่าจ้าง บจก. ดีดับเบ้ิลยูพี ซิต้ีสเปซ

55,961,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 3,750 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
LINE FRIEND’S THEME PARK

1 พ.ย. 2558 สิ้นสุด 25 มิ.ย. 2559

เจ้าของโครงการ 
บจก. ไฟร์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้ว่าจ้าง บจก. ไฟร์ ดราก้อน อินเตอร์เนชั่นแนล 

45,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 1,300 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
อำคำรปรีคลินิกและศูนย์วิจัย 
สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์

1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

เจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ว่าจ้าง บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

33,063,000.01 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 16,225 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
อำคำรส ำนักงำนใหม่ 
กำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตคลองเตย

1 มิถุนายน 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2561

เจ้าของโครงการ การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ว่าจ้าง บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

26,573,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
อำคำรเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1

20 มิถุนายน 2561 สิ้นสุด 20 กรกฎาคม 2562

เจ้าของโครงการ ส านักงานบริหารโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า พีซีเอส

21,293,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 20,000 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
Mckinsey Office

4 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560

เจ้าของโครงการ
บจก. แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี ซิตี้สเปซ จ ากัด

15,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 1,200 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
VTE Office

1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าของโครงการ บมจ. วินเทจ วิศวกรรม 

ผู้ว่าจ้าง บมจ. วินเทจ วิศวกรรม

12,803,738.32 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 1,200 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
ปรับปรุงหอประชุมพระพิฆเนศวร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร

15 เมษายน 2563 สิ้นสุด 3 พฤศจิกายน 2563

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

12,782,600.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 1,500 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

ปรับปรุงหอประชุมพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
ปรับปรุงห้องรบัรองอำจำรย์ และ
ส ำนักงำนบริหำร ชั้น 3 ศูนย์รังสิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

18 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2563

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10,619,378.75 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 640 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

ปรับปรุงห้องรับรองอาจารย์ และส านักงานบริหาร ชั้น 3 ศูนย์รังสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรรวม 
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2563

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

8,104,100.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 290 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
KBANK @ICONSIAM

6 กันยายน 2561 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561

เจ้าของโครงการ ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ออร์บิทดีไซน์ จ ากัด

8,560,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 390 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

KBANK @ICONSIAMKBANK @ICONSIAM



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
Hong Kong Economic and 
Trade Office

20 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

เจ้าของโครงการ
ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO)

ผู้ว่าจ้าง บจก. ดีบีแอนด์บี (ประเทศไทย) 

7,899,661.48 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 390 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
Morgan Stanley Office

7 มีนาคม 2561 สิ้นสุด 21 เมษายน 2561

เจ้าของโครงการ
บจก. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย) 

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ออร์บิทดีไซน์ จ ากัด

7,094,246.50 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 250 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
Wind Energy Office

16 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 30 มกราคม 2562

เจ้าของโครงการ
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ออร์บิทดีไซน์ จ ากัด

7,000,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 950 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
ห้องตัวอย่ำง ห้องรถไฟขบวนสุโขทัย
โครงกำร Intercontinental 
khaoyai national park2

7 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุด 30 เมษายน 2564

เจ้าของโครงการ
บจก. อิลิเชี่ยน โฮลเทล แมเนจเม้นท์ 

ผู้ว่าจ้าง บจก. อิลิเชี่ยน โฮลเทล แมเนจเม้นท์

5,885,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 55 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

KBANK @ICONSIAMKBANK @ICONSIAM
ห้องตัวอย่าง ห้องรถไฟขบวนสุโขทัย

โครงการ Intercontinental khaoyai national park2



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
K online shop space Central 
world 

6 สิงหาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

เจ้าของโครงการ ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง บริษัท ออร์บิทดีไซน์ จ ากัด

3,405,955.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 221 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
VTEC HEAD OFFICE 

22 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 15 สิงหาคม 2560

เจ้าของโครงการ บจก. วีเทค เดคคอร์ 

ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้าง บจก. วีเทค เดคคอร์

3,899,466.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 250 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
Sale office The Rich Ekamai

23 ธันวาคม 2561 สิ้นสุด 28 มกราคม 2562

เจ้าของโครงการ บมจ. ริชี่เพลซ 2002

ผู้ว่าจ้าง บมจ. ริชี่เพลซ 2002

3,3200,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
MOCK UP ROOMS -
DOUBLETREE BY HILTON 
VIENTIANE 

6 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 5 พฤษภาคม 2563

เจ้าของโครงการ 
TK PROPERTY DEVELOPMENT (TPD) 

ผู้ว่าจ้าง
TK PROPERTY DEVELOPMENT (TPD) 

3,127,906.19 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 92 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
PepsiCo Link PTT 16-17 Floor

26 พ.ย. 2563 สิ้นสุด 26 ก.พ. 2564

เจ้าของโครงการ 
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ ากัด

1,818,994.65 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 29 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
DTAC @Lotus Ongkarak

26 พ.ย. 2563 สิ้นสุด 26 ก.พ. 2564

เจ้าของโครงการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด

968,999.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 19.89 ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
DWP OFFICE 

22 สิงหาคม 2561 สิ้นสุด 22 กันยายน 2561

เจ้าของโครงการ บจก. ดีดับเบ้ิลยูพี ซิต้ีสเปซ 

ผู้ว่าจ้าง บจก. ดีดับเบ้ิลยูพี ซิต้ีสเปซ

500,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร งำนรื้อถอนคืนพื้นที่ 
Prudential @Sathorn Building 
20th-27th Floor 

15 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด 27 พฤศจิกายน 2564

เจ้าของโครงการ 
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ผู้ว่าจ้าง 
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

21,168,270.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

KBANK @ICONSIAMKBANK @ICONSIAMงานรื้อถอนคืนพื้นที่ Prudential @Sathorn Building 20th-27th Floor 



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร งำนรื้อถอนคืนพื้นที่ 
DTAC Reinstatement

1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

ผู้ว่าจ้าง 
บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จ ากัด

7,200,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร งำนตกแต่งภำยใน
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จ ากัด

892,500.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
RobotLAB

1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ RobotLAB Thailand

ผู้ว่าจ้าง บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ ากัด

7,300,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
โครงกำร 
งำนตกแต่งภำยในส ำนักงำนขำย
The Connect 63 (CN63)

15 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

ผู้ว่าจ้าง บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

588,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
งำนตกแต่งภำยใน Sale Gallery
โครงกำร เอส โอเอซิส

1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 20 ธันวาคม 2564

เจ้าของโครงการ บจก. แม็กซ์ ฟิวเจอร์

ผู้ว่าจ้าง บจก. แม็กซ์ ฟิวเจอร์

3,850,500.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ - ตารางเมตร



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท

KBANK @ICONSIAMKBANK @ICONSIAMงานตกแต่งภายใน Sale Galleryโครงการ เอส โอเอซิส



ผล
งำ

นบ
ริษ

ัท
งำนปรับปรุง ชั้น G อำคำร
คอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนใหญ่

13 ธันวาคม 2564 สิ้นสุด 25 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าของโครงการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

ผู้ว่าจ้างธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

8,088,000.00 บาท

สถานะโครงการ แล้วเสร็จ

พ้ืนที่ 200 ตารางเมตร
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IN PROGRESS



โครงกำร

ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)

ประเภทงำน

งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

เจ้ำของโครงกำร

องค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ผู้ว่ำจ้ำง

บริษัท กิจการร่วมค้า เอสจีวีที จ ากัด

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

229,854,225.13 บาท



โครงกำร

อาคารกองบังคับการกองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓

ประเภทงำน

ก่อสร้างอาคาร

เจ้ำของโครงกำร

กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  กรมช่างโยธาอากาศ

ผู้ว่ำจ้ำง

กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  กรมช่างโยธาอากาศ

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

44,584,200.00 บาท



โครงกำร

ปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เฟส 2

ประเภทงำน

งานปรับปรุงอาคาร

เจ้ำของโครงกำร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ว่ำจ้ำง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

12,281,000.00 บาท



โครงกำร

โกดังเก็บของ CMED PRODUCT

ประเภทงำน

งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เจ้ำของโครงกำร

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 จ ากัด

ผู้ว่ำจ้ำง

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 จ ากัด

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

7,000,000.00 บาท



โครงกำร

Denla British School (Phase 2)

ประเภทงำน

งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

เจ้ำของโครงกำร

DBS Denla British School – โรงเรียนนานาชาติดีบีเอส

ผู้ว่ำจ้ำง

บริษัท สยาม มัลติ คอน จ ากัด

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

60,000,000.00 บาท



โครงกำร

THE PHC HIERARCHY

ประเภทงำน

งานตกแต่งภายใน

เจ้ำของโครงกำร

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด

ผู้ว่ำจ้ำง

บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด

สถำนะโครงกำร

อยู่หว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มูลค่ำโครงกำร

11,500,000.00 บาท
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ขอขอบคุณ
เรำหวังว่ำจะมีโอกำสได้ร่วมงำนกับคุณในอนำคต


