PCM CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด

COMPANY

PROFILE

เกี่ ย วกั บ เรา

ABOUT US

WELCOME..
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง
กอตั้ง
ทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ
จํานวนพนักงาน
สินคา

กําลังการผลิต

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
26/1 ม.4 ถนนพหลโยธิน-ลําลูกกา ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
มิถุนายน 2527
97 ลานบาท
ผูผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป และ ชิ้นคอนกรีตสําเร็จรูป
500 คน
แผนพื้นสําเร็จรูปทองเรียบ , แผนพื้นสําเร็จรูปสามขา ,
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด I-12,I-15 , เสา-คานคอนกรีตสําเร็จรูป ,
รั้วสําเร็จรูป , ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป , คอนกรีตเสริมใยแกว และ ผนังกันเสียง
3,600,000 ตารางเมตร/ป

PCM One Stop Service

ตลอด

แแ

การพั นา

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
ดกอตั้งข้น ในเดือนมิถุนายน พ. . 2527
เริ่มแรกใชชื่อ บริษัทพื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด
ดวยเงินทุน จดทะเบียน 3 ลานบาท โดยทําการผลิต
จัดจําหนาย และจัดสงแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป
ที่มีมาตร านตามขอกําหนดของสํานักงานมาตร าน
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ใหแกผูประกอบ
การพั นาอสังหาริมทรัพย และผูที่สนใจทั่ว ปจนเปน
ที่นิยมอยางแพรหลาย

Design Service

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
มีอัตราการเจริ เติบโต มีการพั นาอยางตอเนื่อง
และ ดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 97 ลานบาท โดยมี
กําลัง การผลิตเพิ่มข้นจาก 1 , 00 ตารางเมตรตอป
มาเปน 3,600,000 ตารางเมตรตอป ซ่งถือวาเปน
กําลังการผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป
มากที
่สุดในประเท จน ดรับการยอมรัProduct
บจากลูmanufactoring
กคา
Installation Service
โดยทั่ว ปวา บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
จํากัด เปนผูนําในการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปทุกชนิด

Delivery Service

TIMELINE
2527

2533

กอตั้งองคกร เพื่อผลิตและจําหนายแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงที่มีมาตร านตามขอกําหนดแหง
แรกของประเท ทย โดยสรางโรงงานแหงแรกที่คลองสี่ ตําบลลาดสวาย อําเ อลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ขนาดเนื้อที่ 4 ร
ทําการเพิ่มกําลังการผลิต โดยกอสรางโรงงานผลิตแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดทองเรียบ แหงที่ 2
ขนาดเนื้อที่ 54 ร ที่คลองแปด ตําบลลําลูกกา อําเ อลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่อยูในปจจุบัน

2535

ขยายโรงงาน เพิ่มผลิต ั ใหม โดยการสรางโรงงานผลิตแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง
OLLOW CO E ซ่งทําให บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด เปนผูผลิตแผนพื้นคอนกรีต
อัดแรงที่สมบูร และครบวงจรมากที่สุดสําหรับการกอสรางอาคารทุกชนิด โดยใชเครื่องจักรของ
จากประเท เยอรมัน

2540

ลงทุนซื้อเครื่องจักรพรอมกอสรางโรงงานผลิตบล็อกปูพื้น
I
LOC
พื้นที่ใกลเคียงกับ
โรงงานแผนพื้นคอนกรีตอัดแรง เพื่อเพิ่มทางเลือกใหลูกคาในการนําบล็อกปูพื้นคุ าพสูง ปใชงาน
ทั้ง าครั และเอกชน

2540

กอสรางโรงงานเพื่อผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว L
I E EI O CE CO C E E
บริเว พื้นที่เดียวกับโรงงานผลิตบล็อกปูพื้น ซ่งผลิต ั ชนิดนี้ใชความประ ีตและสวยงาม
ใชประดับอาคาร บานเรือนและทําเปนชิ้นงาน ดหลากหลายมากมาย ตามความตองการของผูออกแบบ

2546

ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I-12, I-15 ที่มีคุ
ตามทองตลาดทั่ว ป

2547

ขยายโรงงาน เพิ่มกําลังการผลิตแผนพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดทองเรียบ โรงงานแหงใหม ซ่งอยู
หางจากโรงงานเดิมเล็กนอย ทําใหบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด มีกําลังการผลิต
สูงที่สุดในประเท ทย

2548

2550

2554

2555

2557

2560

2561

2562

เพิ่มกําลังผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป

เพิ่มการผลิตแผน

EC

L

EC

C

เพิ่มกําลังผลิตแผนผนังคอนกรีตสําเร็จรูป

เพิ่มผลิต ั

าพมาตร านใชทดแทนเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

CO C E E W LL สําหรับใชกับอาคารสูง

เปนผลิต ั

EC

พื้นทองสะพาน

CO C E E W LL สําหรับงานบานสําเร็จรูป

รั้วบานสําเร็จรูป

ขยายโรงงานเพิ่มผลิต ั เสา คาน เหมาะสําหรับการกอสราง ทาวนเ าส ที่ตองการความชัดเจน
ในเรื่องคุ าพและประหยัดเวลา ทั้งยังสนับสนุนงานกอ าบ ดอยางมีประสิทธิ าพ
ผลิตรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป

ขยายโรงงาน

E CE ดวยระบบ E

และใชวัสดุมวลเบานําเขาจากประเท จีน

C2 เพิ่มกําลังการผลิต เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากข้น

เริ่มขยายระบบ EC
CO C E E เพื่อการกอสรางบานเดี่ยวและทาวนเ าส โดยรวมกับ บริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด มหาชน ในนาม อินทรี พรอมอยู คือ ธุรกิจแ รน ชส E C I E
ผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ซ่งทาง บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด
เปนผูรับหนาที่ดานงานวิ วกรรม การออกแบบ การอบรมงานผลิต งานติดตั้ง
รวมถงการสรางโรงงานพรอมสรางแทนผลิต เพื่อใหบริการลูกคาทั่วประเท

PRODUCT INFORMATION

แ นพนสํ า เร็ จ ร ท อ เรี ย บ
(Prestressed Floor Planks)

แ นพนสํ า เร็ จ ร สาม า

เสาเ ็ ม คอนกรี ต อั ด แร

(Corrugated Planks)

(Prestressed Concrete Piles I-12,I-15)

เสา คาน คอนกรี ต สํ า เร็ จ ร

รั คอนกรี ต สํ า เร็ จ ร

(Precast Concrete Columns and Beams)

(Fast Fence)

นั คอนกรี ต สํ า เร็ จ ร
(Precast Concrete Wall)

คอนกรี ต เสริ ม ยแก

นาด

นั กั น เสี ย
C

(Noise Barrier)

คอนกรีตเสริม ยแก
C

C

สรางจินตนาการทุก รูปแบบใหเปนจริง ดดวย C
C ของพีซีเอ็ม เปนผลิต ั ที่นําเอาซีเมนต ทราย นํ้าและใยแกวพิเ ษ
มาผสมรวมกันดวยกรรมวิธีทันสมัยทําใหสามารถสรางชิ้นงานทางสถาปตยกรรม
ดหลากหลายมากมายตามที่ผูออกแบบตองการ
ลักษ ดยทั่
C ผลิต ั เพื่อการกอสรางยุคใหม
พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม เปนแผนพื้นคอนกรีสามารถตอบสนองความตองการของผู
ตอัดแรงชนิดทองเรียบรูปหนาตัดกวางออกแบบที
35 ซม. หนา
5 ซม.
่มีแนวคิ
ดและจินตนาการอัน
วางเรียงชิดติดกัน ดานทองของพื้นจะเรีกวาง
ยบโดยกลมตอง
าบปูมมีน ขเมืีดจํ่อาเทคอนกรี
ตทับหนา
ดอยาง
กัด
แลวจะทํางานเปน เนื้อเดียวกันคุณCสมบัติ
กับตัวพื้นสําเร็จรูป
C เปนสวนผสมระหวางซีเมนต, ทราย, นํ้า และใยแกว
การ ช ร ยชน
โดยมีใยแกวเปนสวนผสม
เหมาะกับงานอาคารโดยทั่ว ปทุกขนาด เพราะการใชพื
เร็จรู้าปหนั
ทํากใหการกอสรางเปน
ปอยางรวดเร็
ว
ประมา 3-5้นสําโดยนํ
และประหยัดกวาพื้นหลอในที่ พื้นสําเร็จรูเปนใยแกวที
ปทองเรียบ พี
ซีเอ็มมกํถูากลัออกแบบใหใชงานกั
บชวงพาด
่ใชเสริ
งแทนเหล็ก ทําใหสามารถรั
บแรงดัดและแรงดง ด
ตั้งแตสั้นสุดจนถงสูงสุดประมา 5 เมตร สามารถทําใหชิ้นงานมีความบาง 6 . และมีคุ สมบัติคลายคอนกรีต
มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการขนสงและติดตั้ง
อดี อ พนสําเร็จร ทอ เรียบ สามารถทําเปนรูปรางตาง ตามแต ผูออกแบบ ด
เปนผลิต ั คอนกรีตอัดแรงโดยใชเครืสามารถผลิ
่องมืออุปกรตชิ้นทีงานซํ
่ทันสมั้ายหลาย
และมีวครั
ิ วกรที
่ชําอนานกันงานคอยควบ
้ง ดเหมื
คุมการผลิตทุกกระบวนการ
สรุปขอดีของ GRC
ทองพื้นจะเรียบเนียน เพียงแตยาปูนที่แนวรอยตอ
แลวชักรองเพื
่อความสวยงาม
และทาสีทับ ดทันที
สามารถออกแบบ
ดหลากหลายรู
ปแบบ ตามความตองการของสถาปนิ
ก
โดย มตอง าบปูน
มีนํ้าหนักเบา
เนื่องจากทองพื้นเรียบและมีความสวยงามอยู
แลว จง มจําเปนตองมีัย า
แข็งแรงทนทานและปลอด
ประหยัดระยะเวลา และคากอสราง
รับแรงกระแทก ดดี มทําใหเกิดป หาเปราะหรือแตกราว
มีหูเหล็ก
ยื่นออกมาจากแผนพื้นติดเพืตั่้องงายเหมาะสมกั
ใหยดกับคอนกรีบตทุทักบสหนาและเพิ
าพอากา ่มความมั
และ มทํ่นาใจวา
ใหเกิดมลพิษ
คอนกรีตทับหนากับตัวพื้นสําเร็จรูปจะยดแนนเปนแผนเดี
วกัน อนงานคอนกรีตทั่ว ป
ทาสีเคลือบทับยดเหมื
ความหนาของแผนพื้นรวมคอนกรีตทับหนานอยกวาระบบอื
่น ่เทํหมืาใหลดความสู
งของตั
สามารถผลิตชิ้นงานที
อนกัน และงานที
่มีปวริมอาคารลง
า มาก ด ด
แข็งแรงปลอด ัยพื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จะมติมยุดบถลมลงมา
แมวาคํและ
้ายันชัมมี
่วคราวจะพั
งระหวางเทคอนกรี
ต
บํารุงรักษางาย
สวนผสมของแรใยหิ
น
ทับหนา
ความยืดหดมีนอยมาก เมื่ออุ ห ูมิเปลี่ยนแปลง
มผุพัง เนื่องจากเชื้อราหรือแมลงชอน ช สามารถใชรวมกับวัสดุอื่น ดโดย
มมีป หา
งายในการตัดเจาะ โดยใชเครื่องมือชางธรรมดา
สามารถทําพื้นผิว
ดมากชนิดกวา

แ นพนสําเร็จร ทอ เรียบ

แ ็ แร

ร ดเร็

สรางจินตนาการ
ทุกรูปแบบ
ใหเปนจริง ด ดวย...

GRC

ส ย าม

แ ็ แร

ร ยัด

ลอด ัย

แ นพนสําเร็จร สาม า
(Corrugated Planks)
มิติใหมเพื่อการกอสราง ประหยัดทั้งเงินและเวลาเพราะ มตองใชคํ้ายัน
ลักษ ดยทั่
พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สามขา เปนผลิต ั ใหมที่เกิดจากการคิดคนและพั นาข้น โดยวิ วกร
ผูชํานา งาน โดยคํานงถงคุ าพมาตร าน และความพิถีพิถันที่สั่งสมจากประสบการ ขององคกร มากวา
40 ป เพื่อใหผลิต ั นี้มีประสิทธิ าพสูงสุดดวยคุ สมบัติอันยอดเยี่ยม
พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สามขา เปนแผนพื้นชนิดแรกเพียงชนิดเดียวในประเท ทยที่ออกแบบเพื่อ
การใชงานใหถูกตองตาม มาตรา าน ว.ส.ท.1009-34 คือ สามารถตานอัคคี ัย ด มนอยกวา 1 ชั่วโมง
การ ช ร ยชน
มีความแข็งแรงสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกตามที่วิ วกรผูออกแบบโครงสรางตองการ จงปลอด ัย
ตอผูพักอา ัย มตองใชคํ้ายันจงทําใหลดป หาเกี่ยวกับปลวก ในกร ีใชติดตั้งที่พื้นชั้นลางซ่งโดยทั่ว ป
ตองทิ้ง มคํ้ายัน ว เพราะถอดเก็บคืน ม ด ซ่ง มเหลานี้จะเปนจุดเริ่มตนของบรรดาปลวกซ่งจะลุกลาม
มายังตัวบานหรืออาคารตอ ป
ค าม ร ยัด
พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง สามขา ถูกออกแบบเปนพิเ ษใหมีพ ติกรรมการรับนํ้าหนักเสมือนคาน
โดยมีสวนที่หนาที่สุดถง 7 ซม. ซ่งมากกวาแผนพื้นสําเร็จรูปทั่ว ป และลักษ ะดังกลาวทําให มตองมีคํ้ายัน
ในข ะติดตั้งทําให เกิดความประหยัดทั้งเงินและเวลาในการกอสราง
กร ีที่ตองการใหพื้นรับนํ้าหนัก ดมากข้นหรือ ชวงพาดที่ยาวเกินกวา 4 เมตร ควรมีคํ้ายัน
ชั่วคราว คํ้าตามแนวก่งกลางความยาวของแผนพื้น และสามารถใชคํ้ายันนี้ปรับระดับแผนพื้นทุกแผนให
เสมอกัน ระหวางเทคอนกรีตทับหนาอีกดวย

เสาเ ็มคอนกรีตอัดแร นาด
(Prestressed concrete piles I-12, I-15)
แข็งแรง ทนทาน มีมาตร านในการผลิต
เพื่อใชแทนเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวงใน
งานกอสราง านรากขนาดเล็กทั่ว ป

เสา คานคอนกรีตสําเร็จร
(Precast Concrete Columns and Beams)
ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูปที่ออกแบบ ตามความ
ตองการของผูซื้อ และการใชงานจริง มีความมั่นคง
แข็งแรง ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว

รั สําเร็จร
(Fast Fence)
ผลิตโดยใชเม็ดเซรามิคมวลเบา เปนสวนผสม
ในคอนกรีต ทําใหมีนํ้าหนักเบา โดยมีความ
แข็งแรง และคุ สมบัติการกันเสียง
การกันความรอนดีกวาผนังกออิ

นั คอนกรีตสําเร็จร
(Precast Concrete Wall)
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จํากัด ดพั นาผลิต ั และเอาใจใสการผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูป
เรามีทีมงานพรอมทั้งออกแบบผลิต และติดตั้งโดยเ พาะทีมงานออกแบบมีความชํานา งานและมีประสบการ
เปนอยางดียิ่ง ทีมงานทุกคนใสใจเปนพิเ ษกับการออกแบบการใชงานของทุกชิ้นงานอยางพิถีพิถันเพื่อให ด
ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที่มีคุ าพ และ ดมาตร าน เพื่อใชในการกอสรางตาง เชน อาคารพักอา ัย
อาคารคอนโดมิเนียม อาคาร ูนยการคา โรงงาน เปนตน
อดี อ นั คอนกรีตสําเร็จร
ดคุ าพมาตร าน สมํ่าเสมอในทุกชิ้นงาน ทั้งขนาดและความแข็งแรงทนทาน
ลดระยะเวลาการกอสรางของโครงการ ด เนื่องจากสามารถผลิตผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที่โรงงาน ดลวงหนา
โดย มตองรอการกอสรางที่หนวยงาน
ลดป หาการขาดแคลนชาง มือลง ด
สามารถทําผิว
ตาง จากโรงงาน ด เชน ติดกระเบื้อง ติดแกรนิต ทาสี ล
สามารถทํารูปทรงตาง ด เชน มุมบาก โคง หรือมีหนาตัดตาง

คอนกรีตเสริม ยแก
C

C

สรางจินตนาการทุก รูปแบบใหเปนจริง ดดวย C
C ของพีซีเอ็ม เปนผลิต ั ที่นําเอาซีเมนต ทราย นํ้าและใยแกวพิเ ษ มาผสมรวมกันดวยกรรมวิธีทันสมัย
ทําใหสามารถสรางชิ้นงานทางสถาปตยกรรม ดหลากหลายมากมายตามที่ผูออกแบบตองการ
C ผลิต ั เพื่อการกอสรางยุคใหม สามารถตอบสนองความตองการ ของผูออกแบบที่มีแนวคิด และจินตนาการ
อันกวาง กล ดอยาง มมีขีดจํากัด
ค สมบัติ
C เปนสวนผสมระหวางซีเมนต, ทราย, นํ้า และใยแกว
โดยมีใยแกวเปนสวนผสมประมา 3-5
โดยนํ้าหนัก เปนใยแกวที่ใชเสริมกําลังแทนเหล็ก ทําใหสามารถรับแรงดัดและแรงดง ด
สามารถทําใหชิ้นงานมีความบางเพียง 6มม. และมีคุ สมบัติคลายคอนกรีต
มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการขนสงและติดตั้ง
สามารถทําเปนรูปรางตาง ตามแตผูออกแบบ ด
สามารถผลิตชิ้นงานซํ้าหลาย ครั้ง ดเหมือนกัน
สร อดี อ
สามารถออกแบบ ดหลากหลายรูปแบบ ตามความตองการของสถาปนิก
มีนํ้าหนักเบา
แข็งแรงทนทานและปลอด ัย
รับแรงกระแทก ดดี มทําใหเกิดป หาเปราะหรือแตกราว
ติดตั้งงายเหมาะสมกับทุกส าพอากา และ มทําใหเกิดมลพิษ
มผุพัง เนื่องจากเชื้อราหรือแมลงชอน ช สามารถใชรวมกับวัสดุอื่น ดโดย มมีป หา
ทาสีเคลือบทับ ดเหมือนงานคอนกรีตทั่ว ป
สามารถผลิตชิ้นงานที่เหมือนกัน และงานที่มีปริมา มาก ด
มติด บํารุงรักษางาย และ มมีสวนผสมของแรใยหิน
ความยืดหดมีนอยมาก เมื่ออุ ห ูมิเปลี่ยนแปลง
งายในการตัดเจาะ โดยใชเครื่องมือชางธรรมดา
สามารถทําพื้นผิว
ดมากชนิดกวา

สรางจินตนาการ
ทุกรูปแบบ
ใหเปนจริง ด ดวย...

GRC

นั กันเสีย
(Noise Barrier)
ร ลักษ ทั่
ผนังกันเสียง
กวาง 1.9 เมตร สูง 1 เมตร ความหนารวม 15 เซนติเมตร
นํ้าหนักรวมตอแผนเปน ปตามลักษ ะชนิดการใชงาน ดังนี้
1. ชนิดสะทอนเสียง
นํ้าหนักรวมตอแผน 122 กก.
2. ชนิดดูดซับเสียง
นํ้าหนักรวมตอแผน 135 กก.
และรูปลักษ ะอื่น ตามความตองการของลูกคา
การลดทอนสั า เสียง
L โดยเก ทั่ว ป คือ เมื่อเสียงผาน
กําแพง ปแลวความดังจะตองลดลง ปอยางนอย 25
ชนิดสะทอนเสียง
สามารถลดทอนสั า เสียง ด L 34
ชนิดดูดซับเสียง
สามารถลดทอนสั า เสียง ด L 41
การ ช าน
1. ผนังกันเสียง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร C
ติดตั้ง รื้อถอน
โยกยาย ดงาย กวาระบบอื่น
2. ผนังกันเสียง สําหรับงานจราจร เสียงจากรถยนต งานสะพานตาง รถ า อุโมงค
ติดตั้งงาย นํ้าหนักเบา ออกแบบรับแรงลมที่ 200 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามมาตร าน
กรมทางหลวง
จดเดน อ นั กันเสีย
วัสดุอื่นหนักกวา เชน อิ 1 0 กก./ม2 อิ มวลเบา 100 กก./ม2
ทําใหการออกแบบโครงสรางที่รองรับ ดแข็งแรงกวา
ติดตั้ง ดงาย มยุงยาก และเร็วกวา
รื้อถอน ดงายกวา โยกยาย ด
สามารถออกแบบผิวของแผน ด สวยงามกวา
มมีรอยราว แข็งแรง ทนทานตอส าพ ูมิอากา มนํา า

61 กก./ม2

นั กันเสีย
ร ลักษ ทั่
ผนังกันเสียง
กวาง 1.9 เมตร สูง 1 เมตร ความหนารวม 15 เซนติเมตร
นํ้าหนักรวมตอแผนเปน ปตามลักษ ะชนิดการใชงาน ดังนี้
1. ชนิดสะทอนเสียง
นํ้าหนักรวมตอแผน 2 กก.
2. ชนิดดูดซับเสียง
นํ้าหนักรวมตอแผน 30 กก.
และรูปลักษ ะอื่น ตามความตองการของลูกคา
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แ นพนสํ า เร็ จ ร ท อ เรี ย บ

แ นพนสํ า เร็ จ ร สาม า

เสาเ ็ ม คอนกรี ต อั ด แร

(Prestressed Floor Planks)

(Corrugated Planks)

(Prestressed Concrete Piles I-12 I-15)

เสา คานคอนกรี ต สํ า เร็ จ ร

รั สํ า เร็ จ ร

(Precast Concrete Columns and Beams)

(Fast Fence)

นั คอนกรี ต สํ า เร็ จ ร
(Precast Concrete Wall)

คอนกรี ต เสริ ม ยแก

นั กั น เสี ย
C

(Noise Barrier)

นาด

PCM One Stop Service
Design Service
Product manufactoring
Delivery Service
Installation Service

ร มสรา น ั ต กรรม
เพ่ อ ค ามยั่ ยน
กั บ

เรา

สถานที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานให และโรงงานที่ 1
26/1 ม.4 ถนนพหลโยธิ น -ลํ า ลู ก กา
ต.ลํ า ลู ก กา อ.ลํ า ลู ก กา จ.ปทุ ม ธานี 12150
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