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ทางหลวงแผ่นดิน สายลำาปาง ลำาพูน

85 ปีแห่งความรุ่งโรจน์
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำ�กัด
(มห�ชน) ถื อ กำ � เนิ ด ที่ ป ระเทศเดนม�ร์ ก
เมื่อกว่�หนึ่งศตวรรษม�แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2447
ดร. รูดอล์ฟ คริสเตียนี วิศวกรโยธ�วัย 27 ปี
และกัปตันอ�กี้ นีลเส็น น�ยทห�รเรือแห่งกองทัพ
เดนม�ร์ก ได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท คริสเตียนีและ
นีลเส็น จำ�กัด ขึ้นที่เมืองโคเปนเฮเกน
ในระยะเวล�ไม่ถึงสิบปี คริสเตียนีและนีลเส็น
ได้ขย�ยกิจก�รไปยังประเทศเยอรมนี (พ.ศ. 2451)
และสหร�ชอ�ณ�จักร (พ.ศ. 2456) จ�กนั้นภ�ย
หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 1 ได้ขย�ยกิจก�รอย่�ง
ต่อเนือ่ งไปยังประเทศในแถบยุโรป และอเมริก�ใต้
(พ.ศ. 2462) รวมทั้งแอฟริก�ใต้ (พ.ศ. 2481)
ดร. รูดอล์ฟ คริสเตียนี ได้เดินท�งม�เยือน
สย�มเป็ น ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2471 ต�มคำ �
เชิญชวนของกัปตัน เอช. เอ็น เอนเดอร์เส็น
นักเดินเรือช�วเดนม�ร์ก ผู้ก่อตั้งบริษัทก�รค้�
และขนส่งสินค้�ท�งเรือที่กรุงเทพมห�นครในปี

พ.ศ. 2427 (ซึง่ ต่อม�กล�ยเป็นบริษทั อีสท์ เอเชียติก
ในปี พ.ศ. 2440) ทำ�ให้เข�ได้ตระหนักถึงศักยภ�พ
ท�งก�รค้�ของสย�ม ซึ่งมีทรัพย�กรธรรมช�ติ
ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แต่ ข �ดคว�มพร้ อ มท�งด้ � น
ส�ธ�รณูปโภค
ด้ ว ยสถ�นภ�พชั้ น สู ง ท�งสั ง คมและธุ ร กิ จ
ในขณะนั้ น ของกั ป ตั น เอนเดอร์ เ ส็ น และบริ ษั ท
อี ส ท์ เอเชี ย ติ ก ทั้ ง ในสย�มและเดนม�ร์ ก
ดร. คริ ส เตี ย นี จึ ง ได้ รั บ ก�รแนะนำ � ให้ รู้ จั ก กั บ
ข้�ร�ชก�รระดับสูงของสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน
พระมห�กษัตริย์
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สย�ม) จำ�กัด
จึงได้รับก�รก่อตั้งขึ้น เมื่อวัน ที่ 28 กุมภ�พันธ์
พ.ศ. 2473 และจดทะเบียนเป็นบริษัทอย่�งเป็น
ท�งก�รในวันที่ 10 พฤศจิก�ยน ของปีเดียวกัน
โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน
พระมห�กษัตริย์ บริษทั อีสท์ เอเชียติก และบริษทั
คริสเตียนีและนีลเส็น จำ�กัด กรุงโคเปนเฮเกน
หอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร

สะพานกรุงเทพ สะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาแห่งแรก

คริ ส เตี ย นี แ ละนี ล เส็ น เป็ น บริ ษั ท ดำ � เนิ น
ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ � งแห่ ง แรกที่ เ ข้ � จดทะเบี ย นใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นปี พ.ศ.
2534 และในเดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2535 ได้
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท คริ ส เตี ย นี แ ละนี ล เส็ น
(ไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ต่อม�ในเดือนธันว�คม
พ.ศ. 2535 บริ ษั ท ได้ เ ข้ � ซื้ อ กิ จ ก�รทั้ ง หมด
ของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นบริษัทมห�ชนในประเทศ
เดนม�ร์ก นับเป็นก�รสร้�งประวัติศ�สตร์ก�รเข้�

ซื้อกิจก�รลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในระยะหลัง บริษัทได้ผ่�นก�รเปลี่ยนแปลงด้�น
โครงสร้�งผู้ถือหุ้นที่สำ�คัญหล�ยครั้ง ซึ่งเริ่มขึ้นใน
เดือนพฤษภ�คม พ.ศ. 2551 เมื่อผู้ถือหุ้นหลักที่
เก่�แก่อย่�งธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
ได้ข�ยหุ้นทั้งหมดให้กับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน
พระมห�กษัตริย์ เพื่อปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดใหม่
ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ซึ่งทำ�ให้สำ�นักง�น
ทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์กล�ยเป็นถือหุ้น

โรงรียนเตรียมทหาร เขาชะโงก นครนายก

หลักในที่สุด อย่�งไรก็ดี เมื่อตระหนักว่�ธุรกิจ
ก่อสร้�งไม่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ท�งธุรกิจระยะ
ย�วขององค์กรอีกต่อไป สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วน
พระมห�กษัตริย์ จึงตัดสินใจข�ยหุ้นทั้งหมดให้กับ
จีพี กรุ๊ป ในเดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2554
ภ�ยหลังก�รซื้อหุ้นจ�กสำ�นักง�นทรัพย์สิน
ส่วนพระมห�กษัตริย์และก�รทำ�คำ�เสนอซื้อหุ้น
จ�กผูถ้ อื หุน้ ร�ยอืน่ ๆ จีพี กรุป๊ ได้กล�ยเป็นผูถ้ อื หุน้
หลักร�ยใหม่ของบริษัท
ท่าเรือคลองเตย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

เทสโก้ โลตัส

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
อาคาร 100 ปี เอสซีจี
โรงเรียนนานาชาตินีสท์
โฮมโปร

โรงงาน ชาลิบส์ ซิลินเดอร์ส

จีพี กรุป๊ เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระวัตศิ �สตร์ย�วน�น
กว่� 145 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2461 โดยมี
สำ�นักง�นใหญ่ในประเทศไทย บริษัทเป็นบริษัท
ขน�ดใหญ่และดำ�เนินกิจก�รหล�กหล�ยประเภท
ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ � ท�งเรื อ คื อ บริ ษั ท
พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นบริษัท
เดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัท
ชั้นนำ�แห่งหนึ่งในอุตส�หกรรมก�รเดินเรือของ
โลก, ธุรกิจเวชภัณฑ์ คือ บริษัท เมก้� ไลฟ์
ไซแอ๊นซ์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึง่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2528
และจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ.
2557, ธุรกิจก�รบริก�ร โดยเป็นเจ้�ของโรงแรม
เอเทรียมในกรุงเทพมห�นคร ธุรกิจก�รค้� และ
ธุรกิจที่หล�กหล�ยอื่นๆ
คริสเตียนีและนีลเส็น เริ่มสร้�งประวัติศ�สตร์
อันรุง่ โรจน์ในปี พ.ศ. 2473 ณ อ�ค�รอีสท์ เอเชียติก
ซึ่งเป็นสำ�นักง�นของผู้ถือหุ้นหลัก ต่อม�ในปี
พ.ศ. 2503 บริษัทได้ย้�ยม�ตั้งสำ�นักง�นแห่ง
ใหม่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในบริเวณใจกล�ง
กรุงเทพมห�นคร ก่อนที่จะย้�ยม�เปิดสำ�นักง�น
แห่งใหม่อีกครั้งในย่�นบ�งน� ถนนล�ซ�ล ใน
เวล� 28 ปีถัดม�

บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำากัด

แม็คโคร

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต Microcrystalline Cellulous แห่งใหม่
FMC Corporation นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
อาคารคลังจัดเก็บสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด

โรงแรมเซนทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

ในช่วงเวล�เดียวกันของปีหน้� จะเป็นก�รครบ
ว�ระ 85 ปี ของ คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย
ซึ่งห�กนับจ�กจุดกำ�เนิดของกลุ่มบริษัทคริสเตียนีและ
นีลเส็น ในประเทศเดนม�ร์กเมือ่ ปี พ.ศ. 2447 คริสเตียนี
และนีลเส็นถือเป็นบริษทั ก่อสร้�งทีด่ �ำ เนินธุรกิจม�อย่�ง
ย�วน�นกว่� 110 ปี ในกว่� 70 ประเทศทั่วโลก
แม้ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจก่อสร้�งทั่วโลกของกลุ่ม
บริษทั จะยุตลิ ง แต่ดว้ ยชือ่ เสียงทีส่ งั่ สมม�อย่�งย�วน�น
ของคริสเตียนีและนีลเส็น จะยังคงได้รับก�รจดจำ�ผ่�น
โครงก�รก่อสร้�งม�กม�ยนับพันทั่วโลก
ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2471 เมื่อครั้งที่ ดร. รูดอล์ฟ
คริสเตียนี ได้เดินท�งม�เยือนประเทศไทย หรือสย�ม
ในขณะนั้น เข�ได้เล็งเห็นถึงศักยภ�พท�งก�รค้�ของ
ไทย และ คริสเตียนีและนีลเส็น ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่�
สิ่งที่เข�เล็งเห็นนั้นมิได้ผิดจ�กคว�มจริงแต่ประก�ร
ใด เมื่อต่อม�บริษัทได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร
พัฒน�ประเทศไทย ตลอดระยะเวล�เกือบ 85 ปีที่ผ่�น
ม� บริษัทได้ก่อสร้�งโครงก�รม�กม�ย หล�กหล�ย
ประเภทกระจ�ยอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งมีบ�งโครงก�ร
ยังคงยืนตระหง่�นเป็นสัญญลักษณ์สำ�คัญเคียงคู่กับ
พัฒน�ก�รของประเทศไทยตร�บจนทุกวันนี้
คริสเตียนีและนีลเส็นมีคว�มภ�คภูมิใจอย่�งยิง่ กับ
คว�มสำ�เร็จทีผ่ �่ นม�ในประเทศไทย และจะก้�วไปข้�ง
หน้�อย่�งมัน่ ใจเพือ่ สร้�งคว�มสำ�เร็จครัง้ ใหม่ในอน�คต
บนพื้นฐ�นของประวัติศ�สตร์อันรุ่งโรจน์ของเร�

ห้องพักผ่อน

ห้องออกกำาลังกาย

หลักสูตรการฝึกอบรมก่อฉาบ

ห้องอบรมสัมมนา

สำานักงานใหญ่ บางนา

ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจ
เพื่ อ สื บ ส�นปณิ ธ �นของผู้ ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท
คริ ส เตี ย นี แ ละนี ล เส็ น มี เ ป้ � หม�ยที่ จ ะพั ฒ น�
องค์กรให้ก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่อง โดย
เริ่มจ�กก�รสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�นแห่งใหม่ เพื่อ
เป็นฐ�นที่แข็งแกร่งสู่คว�มก้�วหน้�ในอน�คตที่
ยั่งยืน
บริษัทได้ซื้อที่ดินพื้นที่ประม�ณ 10 ไร่ เพื่อ
ก่อสร้�งอ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่แห่งใหม่ บนถนน
ล�ซ�ล ซึ่งอยู่ใกล้กับอ�ค�รสำ�นักง�นเดิมที่สร้�ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 และย้�ยม�ดำ�เนินง�นที่
สำ�นักง�นแห่งใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2557
ทั้งนี้ เนื่องจ�กสำ�นักง�นเก่�ตั้งอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่
กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี ภ�ระ
ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับค่�เช่�ที่
สำ � นั ก ง�นใหญ่ ข องบริ ษั ท คริ ส เตี ย นี แ ละ
นีลเส็นเป็นอ�ค�รสูง 7 ชั้น มีพื้นที่อ�ค�รรวม
10,000 ต�ร�งเมตร ซึ่งส�ม�รถรองรับพนักง�น
ได้ 750 คน

ศูนย์ฝึกอบรมนิมิตรใหม่

อ�ค�รได้รับก�รออกแบบในลอฟท์สไตล์
ซึ่งเน้นคว�มเรียบง่�ย ก�รตกแต่งภ�ยในมีเพียง
ก�รท�สีเพด�นเท่�นั้น อ�ค�รนี้ประกอบด้วยสิ่ง
อำ�นวยคว�มสะดวกทีท่ นั สมัย ห้องอ�ห�รพนักง�น
พื้นที่สำ�หรับพักผ่อนและสังสรรค์ ห้องออกกำ�ลัง
ก�ย ห้องโยคะ รวมถึงห้องพักผ่อนสำ�หรับเด็ก

เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดี นอกจ�กนี้
ก�รออกแบบอ�ค�รยังคำ�นึงถึงก�รใช้ง�นของผู้
พิก�รด้วย
ในปล�ยปี พ.ศ. 2556 โรงเก็บอุปกรณ์กอ่ สร้�ง
และโรงง�นผลิตโครงสร้�งเหล็กได้ย้�ยไปยังที่ดิน
แปลงใหม่ของบริษทั บนพืน้ ทีป่ ระม�ณ 30 ไร่ เพือ่
ใช้เป็นสถ�นที่ประกอบก�ร และเก็บรักษ�อุปกรณ์
กว่� 10,000 ชิน้ ประกอบด้วย เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร
ที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง รวมถึงนั่งร้�น และแบบเหล็ก
ปัจจุบันในส่วนของโรงง�นผลิตโครงสร้�งเหล็กมี
ศักยภ�พก�รผลิตประม�ณ 10,000 ตันต่อปี
และในปี เ ดี ย วกั น นี้ เ อง บริ ษัทได้ก่อสร้�ง
ศูนย์ฝึกอบรมบนพื้นที่ 30 ไร่ ในย่�นนิมิตรใหม่
กรุงเทพมห�นคร ประกอบด้วยอ�ค�รฝึกอบรม 4
อ�ค�ร อ�ค�รพักอ�ศัย 2 อ�ค�ร และโรงอ�ห�ร
ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้มีศักยภ�พในก�รฝึกอบรม
พนักง�นถึง 2,000 คนต่อปี

โรงเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ศรีราชา

โรงประกอบเหล็ก ศรีราชา
ฉบับพิเศษ

• Editor : Lawrence Neal
• ContEnt WritEr : ยอดสร้อย ศักดินันท์

• CrEativE ManagEr : นันทนาคร คำาภานิล
• asst.ManagEr : ธนัท สุพิชญางกูร
• CrEativE : กริชนาวิน จิรภาสโสภณ

• graPhiC dEsignEr : นิศาชล สูญสิ้นภัย
• graPhiC dEsignEr : อิทธิพล โห้ ไทย

• traffiC sEnior ManagEr : จักรกฤษณ แสงอ่อน
• traffiC : ฐิติพร ลีลาขจรกิจ
• PhotograPhy : ฐานข้อมูล

• viCE PrEsidEnt/salEs : รัชณี แก้วใหญ่
• E-Mail : ratchanee@nationgroup.com
• tEl : 0-2338-3565, 0-2338-3333 ext.3563

เบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำากัด บางบ่อ สมุทรปราการ โทร. 0-2313-4412-4 โทรสาร 0-2313-4415 กองบรรณาธิการ โทร. 0-2338-3334 เทเล็กซ์ 72650 ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2338-3000 โทรสาร 0-2338-3964 ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2338-3565 หรือ 0-2338-3333 # 3565 โทรสาร 0-2338-3971

ห้างหุ้นส่วนจำากัด สงขลาเพ้นท์เตอร์

11/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-691-4413-8 แฟ็กซ์ 02-691-4397

บริษัท ชุมพรไถ่เชียงคอนกรีต จำากัด

บริษัท ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด
บริษัท ประจักษ์และบุตร จำากัด
บริษัท ช่างโต เซอร์วิส จำากัด
39 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-300-2905-8 แฟ็กซ์ 02-300-2909 www.pasco.co.th
E-mail: pascogroup@pasco.co.th, pascogroup@hotmail.com

103 หมู่ 1 ตำาบลท่ายาง อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120
โทร. 077-575-007, 077-574-222 แฟ็กซ์ 077-502969

ฟิลด์ สปอร์ต

บริษัท พญานคร จำากัด

963 ปากซอยจุฬา 12 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 081-628-8812

โทร. 02-653-7007 แฟ็กซ์ 02-653-7327
Website : www.phayanakornconcrete.com
E-mail : paya_concrete@hotmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำากัด วงกลม

24 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำาบลห้วยบง อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. สระบุรี 036-369-092, 084-675-4002 แฟ็กซ์ 036-275-122 โทร. กรุงเทพมหานคร 02-437-8205 แฟ็กซ์ 02-439-6282

บริษัท ย่งไท้เส็ง จำากัด

190/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 02-362-7634-38, 085-660-6801-3 แฟ็กซ์ 02-362-7639-40

บริษัท เจริญสิทธิภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ จำากัด

บริษัท พูนลาภโลหะการ 2003 จำากัด
12/2-3 หมู่ 2 ตำ�บลบึงดำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกก�
จังหวัดปทุมธ�นี 12150
โทร. 02-577-6033-5 แฟ็กซ์ 02-577-6036
Email : poonlap2003@hotmail.com
Website : www.poonlap2003.com

บริษัท วงศ์ชัย จำากัด
253 ถนนพุทธมณฑลส�ย 2 แขวงบ�งไผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 02-455-0151 แฟ็กซ์ 02-454-0868

1372 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 02-911-2929 แฟ็กซ์ 02-587-3635
C69 M7 Y0 K0
C79 M0 Y100 K75
C100 M78 Y0 K44

บริษัท ชัยวิวัฒน์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำากัด

251-253 ถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 02-225-3584, 02-225-0525 แฟ็กซ์ 02-225-3584

บริษัท แมนสุขภัณฑ์ (1999) จำากัด

339/1, 339/2 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-238-1591-4 แฟ็กซ์ 02-238-1590

บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำากัด

113 หมู่ที่ 2 ตำาบลดอนพุด อำาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
สำานักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-589-3888 แฟ็กซ์ 02-589-8911 โทร. & แฟ็กซ์ 036-395-229, 036-395-080, 036-385-001-4

บริษัท ฐาปนินทร์ จำากัด

บริษัท ไฟน์ เอ็น จำากัด

บริษัท โปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำากัด

117/13 หมู่บ้านมณีรินทร์ หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตำ�บลบ้�นกล�ง อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี จังหวัดปทุมธ�นี 12000
โทร. 0-2278-7997 แฟ็กซ์ 0-2278-7980

24/30 หมู่ 2 ตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร. 02-922-3732-33 แฟ็กซ์ 02-922-3734

BPI

44/9 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางพลีใหญ่ อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-757-5210-9 แฟ็กซ์ 02-385-5357-8

บริษัท ธนธารคอนกรีต (สุริยชัยคอนกรีต) จำากัด

89 ถนนมิตรภาพ ตำาบลปากช่อง อำาเภอปากช่อง จัังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 044-312-031, 089-722-6167 แฟ็กซ์ 044-314-172

บริษัท เอกเครน โลจิสติคส์ จำากัด

39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-745-9999 แฟ็กซ์ 02-745-9988 สาขาระยอง โทร. 038-682-666 แฟ็กซ์ 038-682-555

บริษัท ไทยยนต์แทรกเตอร์ จำากัด

70/15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2533-5115 แฟ็กซ์ 0-2533-5119

บริษัท เอเพส โปรดักส์ จำากัด

บริษัท บี พี สตีลอุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำากัด

389 หมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ ถนนสุขุมวิท ตำาบลท้ายบ้านใหม่
อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 02-382-7959-60 แฟ็กซ์ 02-382-7955, 02-382-7957
E-mail : bpsteeldoor@gmail.com
Website : www.bpsteeldoor.in.th

1749 ซอยล�ดพร้�ว 94 ถนนล�ดพร้�ว แขวงพลับพล�
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-3861-3 แฟ็กซ์ 02-559-1020
E-mail : cs_orc@hotmail.com
Website : www.orcpremier.co.th

36 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 02-321-9090 แฟ็กซ์ 02-321-9091, 02-321-4688

บริษัท พี.เค. สแตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

33/4 หมู่ 1 ตำาบลสวนหลวง อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร. 034-472-890 แฟ็กซ์ 034-472-889 ต่อ 100

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เค.ซี.เอ. วิศวกรรม

340/157 หมู่ 3 ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2710-7577-8 แฟ็กซ์ 0-2323-9461

บริษัท ธีรวัฒน์-สรรพสิทธิ์ จำ�กัด
บริษัท มิตรอภัย จำ�กัด

1272/1-2 หมู่ 8 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-758-4730-4 แฟ็กซ์. 02-394-0884
E-mail: teerawat_sappasith@hotmail.com

บริษัท เอส.แอล.เค.สตีล จำ�กัด
S.L.K.STEEL Co., LTD.
500 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กทม.10150
โทร. 02 8673322 แฟ็กซ์: 02 8673297-99
E-mail. info@slksteel.com
Line: slksteel
Website. www.slksteel.com

1001 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-938-1790 แฟ็กซ์. 02-938-3133-5
www.mitrapai.com
E-mail:info@mitrapai.com

บริษัท ห�ดใหญ่ เครน จำ�กัด
HATYAICRANE CO., LTD.
สำานักงานใหญ่่ :
66/259 หมู่ที่ 1 ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-426-244-5
E-mail: hatyaicrane@hotmail.com

สาขาที่ 1 :
646 ถนนพระรามที่ 2
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02-896-4954-6

PCMC Engineering Co.,Ltd.
555/130-131 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.10220
โทร. 02 158-7291-2
แฟ็กซ์. 02 158-7290
E-mail : pcmc_th@yahoo.com
Website: www.pcmc.co.th

BESCON (THAILAND) CO.,LTD.
100 ถ.มหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-233-0808, 02-236-4523, 02-236-4158, 02-233-1749
แฟ็กซ์. 02-234-4561(Auto)

บร�ษัท ทองเฮง สโตน โปรดักท จำกัด บร�ษัท สโตน เซ็นเตอร จำกัด
1379/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 1016
โทร. 02-413-5588 แฟกซ. 02-413-5587
E-mail : info@th-sp.com
www.th-sp.com

1379/2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กทม. 10160
โทร. 02-413-5588 แฟกซ. 02-413-5589
www.thaistonecenter.com

หางหุนสวนจำกัด ทว�โรจนวูด

ที่อยู 694,696,698 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร. 02-421-9261-8 แฟกซ. 02-421-3655
อีเมลล taweerojnwood1987@hotmail.com
www.th-wp.com

บร�ษัท สุว�ศว จำกัด
บร�ษัท สุว�ศว เอ็นจ�เนียร��ง จำกัด

เลขที่ 12,14 ซอยออนนุช 62 ถนนสุข�มว�ท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท. 0-2721-0000
แฟกซ. 0-2322-0575, 0-2322-0576

บร�ษัท ฟ�วเจอรซายน จำกัด
บร�ษัท ฟ�วเจอรซายน เทรดดิ�ง จำกัด

4/22 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุร� ต.ราษฎรนิยม
อ.ไทรนอย นนทบุร� 11150
โทร. 02-9223900-8
แฟกซ. 02-9923909
www.futuresign.co.th

บร�ษัท จ.เจร�ญแอดวานซ

9/9 หมู 11 ต.บึงคำพรอย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2998-8173-5
แฟกซ. 0-2998-8152

บร�ษัท ทีพ� ไอ คอนกร�ต จำกัด

สำนักงานใหญ 26/56 ถนนจันทนตัดใหม
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-678-5350-74
แฟกซ. 02-678-5376-8

