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COMPANY 

          บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เริ่มดำาเนินการธุรกิจ
ในปีาพ.ศ. 2553 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำานาญใน     
แขนงต่างาๆ ซึ่งมีแนวทางการดำาเนินงานที่สอดคล้องกัน เริ่มต้นให้บริการ
งานปรับปรุงและตกแต่งภายในแก่ลูกค้าภาครัฐ และในปี พ.ศ. 2555 

ทางบริษัทได้รับโอกาสในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลนครินทร์ จึงเป็นจุด
เริ่มต้นในการให้บริการงานก่อสร้างอาคารแบบเต็มรูปแบบ และการให้บริการ
ลูกค้าภาคเอกชน

PROFILE

ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจ จวบจนปัจจุบันก้าว
เข้าสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง กับทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
มูลค่าโครงการรวมกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ทางบริษัทยัง
คงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกาๆาระบบขององค์กร ควบคู่
ไปกับการสร้างพันธมิตราด้วยการดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม                   
เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
แก่ลูกค้าให้ดีในทุก ๆ ด้าน
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นับจากนั้น บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)  
ก็เติบโต เรื่อยมา มีการพัฒนาระบบการทำางานและได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และผ่านการรับรองมาตรฐาน          
ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พร้อมกับได้รับโอกาสท่ีดีอย่างต่อเนื่องาจากลูกค้าทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการก่อสร้างงานประเภทต่างๆ ได้แก่ อาคาร
ที่พักอาศัย, อาคารโรงพยาบาล, อาคารสำานักงาน, อาคาร
ศูนย์การค้า, งานตกแต่งภายใน และงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ด้วยความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้ ทางบริษัทได้ขยายงานเข้าสู่การ
ก่อสร้างอาคารสูงในปี พ.ศ. 2559
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2553

2555

2557

2558

2562

วันที ่21 ธันวาคม 2553 เริ่มก่อตั้ง,
บริษัท เวล,เกรด,เอ็นจิเนียริง่ จำากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า,5.ล้านบาท

•, ทุนจดทะเบียนมูลค่า 10,ล้านบาท
•,โครงการโรงพยาบาล

•,,ISO,9001,:,2008

• ทุนจดทะเบียนมูลค่า 50,ล้านบาท
•, โครงการคอนโด Low Rise

•, ทุนจดทะเบียนมูลค่า 100,ล้านบาท 
•, โครงการคอนโด High Rise

•,,ISO,9001,:,2015

• ทุนจดทะเบียนมูลค่า,220,ล้านบาท

2563

•,,แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
• ทุนจดทะเบียนมูลค่า 300,ล้านบาท
•, รับงานกลุ่มโรงงาน

2564

•, รับงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 
  (Infrastructure)

2565

•,,ISO,45001,:,2018
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1. สร้างทีมงานและพัฒนาทักษะการทำางาน ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำางานและสร้างความเป็น
มืออาชีพแก่บุคลากรในทุกระดับและทุกสายงาน  

2. พัฒนาระบบการทำางานและนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการก่อสร้าง
อาคารแบบครบวงจร

3. ก่อสร้างงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เสร็จตรงเวลา
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำาหนด เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
ชั้นนำาในประเทศไทย

 M ission

V .ision

S  logan
งานคุณภาพ ปลอดภัย ตรงเวลา พัฒนาสู่ความยั่งยืน
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ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

การบริหารงานก่อสร้างของมWelleGradedมมีเป้าหมายที่

ชัดเจนมคือความสำาเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหา

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมและบริหารจัดการให้เกิด

ความสมดุลระหว่าง

1.ม.คุณภาพของงาน

2.มระยะเวลาการก่อสร้าง

3.มงบประมาณ

QUALITY & TIME

ผู้บริหารมีนโยบายาและวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา.ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการองค์กราให้มีคุณภาพในการทำางานจึงได้ผลักดัน 

ให้มีการรับรองมาตรฐานาISOา9001:2008 ในปีพ.ศ.2557      

และต่อมาในปีพ.ศ.2563 บริษัทฯได้มีการปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น 

ISO 9001:2015

ปัจจุบันบริษัทฯ ผ่านการรับรอง ISO 45001:2018 มาตรฐาน 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้สำาเร็จ       

ในปีพ.ศ.2565 จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด หรือ URS ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมิน

มาตรฐานสากลท่ีได้รับการยอมรับจากองค์กรช้ันนำาในระดับโลก

เป้าหมายด้าน Quality & Time

ทีมบริการหลังการขาย (After sales service team)
ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความชำานาญ

ในงานบริการหลังการขาย ประจำาอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อ

รับฟัง และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ

ทันท่วงที ด้วยการบริการที่ดีและมีคุณภาพ ในปี พ.ศ.2560

บริษัท ได้รับรางวัล “บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขาย  

คอนโดดีเด่น” จาก บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) 

Well Care



6QUALITY & TIME
WELL GRADED ENGINEERING 

PUBLIC COMPANY LIMITED

บริหารจัดการข้อมูลจากส่วนกลาง

ทางบริษัทได้รวมการบริหารจัดการข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง

เพื่อให้สามารถดำาเนินการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ทั้ง

ในส่วนของข้อมูลแบบก่อสร้าง วัสดุ ขั้นตอนการทำางาน

การจัดการปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนโครงการทั้งด้านความ

ปลอดภัย ดูแลพ้ืนที่ข้างเคียงและบริหารพื้นที่โครงการ ให้

ทุกภาคส่วนสามารถทำางานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา จัดการ

ปัญหาได้ตรงจุดในทุกโครงการ

ควบคุมโครงการจากส่วนกลาง

พร้อมสั่งการเพื่อดำาเนินการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ

จากสำานักงานใหญ่ได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานกับฝ่าย

ต่างๆสเช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายสนับสนุน และบริการ ในการร่วมมือกัน บริหารโครงการ โดยรับ

สัญญาณ ตรงมาจากโครงการแบบเรียลไทม์
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บริหารงานก่อสร้างด้วยกระบวนการ BIM

เทคโนโลยีเพื่อการควบคุมคุณภาพ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)าได้ให้ความสำาคัญ      

กับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพของการบริหารงานก่อสร้าง

โดยใช้กระบวนการ BIM (Building Information Modeling)
การสร้างแบบจำาลองอาคาร 3 มิติ ร่วมกับข้อมูลอาคารเพ่ือสนับสนุน

การตรวจสอบสและประสานแบบจากผู้ออกแบบทุกระบบ การเขียน

แบบเพื่อใช้ก่อสร้าง การจำาลองบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึง

การตรวจสอบปริมาณวัสดุ

งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบประกอบอาคาร

ประสานข้อมูลแบบ จากผู้ออกแบบทุกระบบ

เจ้าของโครงการ

ฝ่ายโครงการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้ควบคุมงาน

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายสนับสนุน (MT)
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ประสานข้อมูลแบบทุกระบบ

จำาลองการก่อสร้างผ่าน BIM ทั้งสถาปัตยกรรม โครงสร้าง

และงานระบบ นำามารวมกันเพื่อการประสานข้อมูลและลด

ความขัดแย้งของแบบระหว่าง Discipline ได้ก่อนก่อสร้าง

ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายในด้านมูลค่าและเวลาใน

อนาคต 

จำาลองการบริหารโครงการ

การบริหารจัดการโครงการระหว่างก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการ

จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลงานเตรียมการหลากหลายมิติ ภาพพื้นที่

ก่อสร้างเสมือน จึงสามารถช่วยให้ทุกฝ่ายทำาความเข้าใจพื้นที่

ก่อสร้างก่อนเริ่มต้นโครงการ วางกลยุทธ์ และบูรณาการขั้นตอน

การทำางานจากทุกฝ่าย ด้วยข้อมูลเดียว

สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

BIM Model เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นส่ือกลางในการสื่อสาร

ข้อมูลระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา

ทุกระบบ ทำาให้เข้าใจภาพรวมโครงการไปในทิศทางเดียวกัน

ทีมงานจากหลากหลายวิชาชีพ สามารถร่วมกันตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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วายุ  ทองพูน

“พัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร 
เพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
กลุ่มง�นปฏิบัติก�ร

9

เกรียงศักดิ์  บัวนุ่ม

“ความรู้ ประสบการณ์ 
 เป็นมืออาชีพ และคาดหวังได้ 

กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท

เกรียงไกร  บัวนุ่ม

“ตั้งใจพัฒนา นำาพาทีมงาน
 มุ่งมั่นสรรค์สร้าง ใส่ใจรายละเอียด

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
กลุ่มง�นสนับสนุนธุรกิจ

ภัคมล  จันทร์หอม

“สร้างงาน สร้างชีวิต
 เป็นมิตร จริงใจ เชื่อถือได้

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
กลุ่มง�นบัญชีและก�รเงิน

พลอยพัชชา  บัวนุ่ม

“สร้างโอกาส สร้างคน
มุ่งฝึกฝน เพื่อพัฒนาองค์กร

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
กลุ่มง�นบริห�รสำ�นักง�น

WELL GRADED TEAM 
EXECUTIVE COMMITTEE
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบริหารสำานักงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ORGANIZATION CHART

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ผู้ตรวจสอบภายในกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

แผนกสร้างสรรค์แบบ

ฝ่ายโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรม

แผนกบริหารแรงงาน

ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา

แผนกจัดซื้องานโครงสร้าง
สถาปัตย์

แผนกจัดซื้องานระบบ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกบริการหลังการขาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แผนกบริหารงานบุคคล/
สรรหา
แผนกฝึกอบรม/พัฒนา

ฝ่ายธุรการ

แผนกอำานวยการ

แผนกการเงินรับ

แผนกการเงินจ่าย

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

แผนกบัญชีต้นทุน

แผนกบัญชีบริหาร

ฝ่ายทรัพย์สิน/Store

แผนก Store Center

แผนก Logistics
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แผนกบริหารสัญญาและงานประมูล

แผนกควบคุมต้นทุน

แผนกประมาณราคา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกบริหารระบบคุณภาพ

แผนกวิจัยและพัฒนา

ฝ่าย Specialist

แผนก Special Work

แผนกเครื่องจักรกลหนัก

แผนกความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสัญญาและงานประมูล

ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายโรงงานผลิต

แผนกบริหารงานเหล็กเส้น

แผนกผลิตชิ้นส่วนสำาเร็จรูป

แผนกโครงสร้างเหล็ก
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SCOPE OF
SERVICE

ง�นรับเหม�ก่อสร้�ง
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)kให้บริการด้านการบริหารและควบคุม
การก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่
ขั้นตอนออกแบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำาเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และอยู่
ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำาหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เพื่อดูแล
และให้คำาปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน
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ปัจจุบันลูกค้าหลายรายให้ความสำาคัญเรื่องความรวดเร็ว

ในการก่อสร้างภายใต้คุณภาพงานที่ดี งบประมาณที่

กำาหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงนิยมนำา

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำาเร็จรูป (Precast Concrete) มาใช้

ในการก่อสร้าง จากประสบการณ์เห็นได้ว่าผู้ผลิตยังมีน้อย

รายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ท่ัวถึง  

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความจำาเป็นในการพัฒนาธุรกิจ จึงได้จัดตั้งโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป ที่อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี เพื่อเป็นฐานการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยว

ชาญ สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำาเร็จรูป ที่มีคุณภาพ

และหลากหลาย เอื้อต่อการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการ และทาง       

เลือกในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า 
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PRECAST CONCRETE
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ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งที่ลูกค้า

ต้องคำานึงถึงเป็นอย่างมาก คือต้นทุนการก่อสร้าง

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน

เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง มีบริการ Value Engineering 

(VE) ที่ดำาเนินการโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และ

ความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์แบบรูป รายละเอียดงาน

และนำามาประเมินแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อการลดต้นทุนการ

ก่อสร้าง (Cost) แก่ลูกค้า โดยไม่กระทบต่อมาตรฐาน

ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย คุณสมบัติในการทำางาน

คุณภาพ และรูปลักษณ์ที่ลูกค้าต้องการ
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OWNER      สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

LOCATION  จังหวัดสงขลา

DETAILS  โครงการนี้เป็นกลุ่มอาคารที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย และใช้วัสดุหลากหลาย
มีพื้นที่โครงการก่อสร้าง 20 ไร่ และพื้นที่อาคาร 18,245 ตร.ม. กับความท้าทาย ด้วยสภาพ

พื้นที่ก่อสร้างท่ีเป็นภูเขา และเส้นทางที่ไม่เอื้ออำานวยในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ด้วยทักษะความรู้และการวางแผนการทำางานที่รอบคอบและ

ความรู้ที่รอบด้านของทีมงาน บริษัทจึงสามารถส่งมอบงานตามความคาดหวังของลูกค้าได้

SOUTHERN THAILAND 
SCIENCE PARK
PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY
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SUPALAI LOFT
KHAERAI STATION

OWNER      บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

LOCATION  จังหวัดนนทบุรี

DETAILS  
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โครงการนี้เป็นอีกก้าวสำาคัญของทางบริษัท นับจากการเข้าสู่การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยท่ี

สามารถขยายงานจากอาคารที่พักอาศัย (Low Rise) สู่การก่อสร้างอาคารสูง (High Rise)

โดยได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระดับแนวหน้าของประเทศไทย



D CONDO
KANCHANAWANICH

OWNER      บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

LOCATION  จังหวัดสงขลา

DETAILS  โครงการนี้คือก้าวแรกของการเข้าสู่วงการธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ซึ่งได้รับโอกาส

จาก บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

เป็นงานอาคาร 8 ชั้น 5 อาคาร จำานวน 1,268 ยูนิต ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความท้าทาย

อย่างมากในเวลานั้น ซึ่งทางบริษัทได้ดำาเนินการก่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาและงบประมาณที่กำาหนด
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RUNESU
THONGLOR 5

OWNER      บริษัท ดับเบิ้ลยู-ชินวะ จำากัด

LOCATION  กรุงเทพมหานคร

DETAILS  โครงการท่ีสร้างตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ก่อสร้างใจกลางกรุงเทพมหานคร

ย่านทองหล่อ กับการก่อสร้างช้ันใต้ดิน 3 ช้ัน ความลึกกว่า 12 เมตร ด้วยรูปแบบผนังรับแรง

สำาเร็จรูป (Fully Precast) เทคโนโลยีโครงสร้าง Sigma Beam จากประเทศญี่ปุ่นและเป็น

โครงการแรกที่ทางบริษัทได้นำากระบวนการ BIM (Building Information Modeling)

มาบูรณาการการทำางานในขัน้ตอนต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
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HAPPY AVENUE 

OWNER      บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำากัด

LOCATION  กรุงเทพมหานคร

DETAILS  ศูนย์การค้าในพ้ืนที่ชุมชน สูง 4 ชั้น การออกแบบอาคารเป็นแนวโค้งที่มีรูปลักษณ์สวยงาม

ทันสมัย การตกแต่งภายในที่มีลักษณะโดดเด่น กับการก่อสร้างให้ตรงตามต้องการของ   

ลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างความประทับใจแก่คนรอบพื้นที่ 
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OWNER      กระทรวงสาธารณสุข

LOCATION  จังหวัดสงขลา

DETAILS  อาคารโรงพยาบาล สูง 5 ชั้น ประกอบด้วยระบบลักษณะพิเศษและซับซ้อน อาทิ งานระบบ 

Clean Room ห้องไอซียู ระบบห้องผ่าตัด ระบบไปป์ไลน์ และระบบท่อล้างไต 

SONGKHLA HOSPITAL
SONGKHLA

OWNER      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

LOCATION  จังหวัดนนทบุรี

DETAILS  งานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นระบบหลักของการก่อสร้างโครงการ ด้วยลักษณะงานที่แตกต่าง

จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายงานสู่การก่อสร้างงานระบบ

สาธารณูโภคและงานระบบไฟฟ้าใต้ดินของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

PUBLIC UTILITY
CHONPRATHAN HOSPITAL
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OWNER      บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำา จำากัด

LOCATION  จังหวัดสงขลา

DETAILS  งานอาคารโรงงานประกอบด้วย งานโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร พื้นที่

ก่อสร้าง 11,000 ตารางเมตร ด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่เร่งรัดภายใต้ข้อจำากัดทางสภาพ

อากาศท่ีไม่แน่นอนของภาคใต้ เป็นสิ่งที่ท้าทายและช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้แก่

ทีมงานเป็นอย่างดี

PFP FACTORY
SONGKHLA



CONTACT US

ข้อมูลก�รติดต่อ
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)

50/1203 หมู่ 9 ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-981-7992-4
แฟกซ์ : 02-981-7995

วัน-เวล� ทำ�ก�ร

วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.30 - 17.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำาการ

Email

ฝ่ายบริหารสัญญาและงานประมูล : 
bcm@wge.in.th
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Google Map
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ง�นคุณภ�พ ปลอดภัย ตรงเวล� 

พัฒน�สู่คว�มยั่งยืน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (มห�ชน)
50/1203 หมู่ 9 ตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอป�กเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทร 02-981-7992-4 แฟกซ์ 02-981-7995


