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STECH ผลงานเพียบ! คว้างานใหม่กว่า 320 ลบ. หนุนคร่ึงปีหลังเด่น 
แย้มอยู่ระหว่างประมูลโปรเจ็กตใ์หญ่ - โรงงานแห่งท่ี 10 เสริมทัพ EEC 

“สยามเทคนิคคอนกรีต” หรือ STECH ประกาศคว้างานใหม่ในช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา 
(กรกฎาคม - สิงหาคม 64) รวมมูลค่ากว่า 320 ล้านบาท หนุนทิศทาง Q3/64 ส่งสัญญาณบวก 
อุตสาหกรรมก่อสร้างเร่งเดินหน้า บ๊ิกโปรเจ็กตเ์ปิดประมูลงานใหม่ต่อเน่ือง ปัจจุบัน รอติดตาม
งานใหม่เพิ่มเติมอีกราว 600 ล้านบาท มองคร่ึงปีหลังเด่นกว่าคร่ึงปีแรก  

นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ  ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนก รีต 
จ ากัด  (มหาชน) หรือ STECH เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ เดินหนา้รบัโครงการ
ใหม่อย่างต่อเน่ืองทัง้จากภาครัฐบาลและเอกชน รวมมลูค่ากว่า 320 ลา้นบาท ซึ่งเป็นงานที่ไดร้บัในเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม 64 สนับสนนุภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลงัคาดว่าจะเติบโตตามแผน และมองว่าจะเติบโต
กว่าครึ่งปีแรก รบัอตุสาหกรรมงานก่อสรา้งและงานโครงสรา้งพืน้ฐานเร่ิมเดินหนา้และเร่งส่งมอบภายในปีนี้ 

โดยงานโครงการภาครฐัที่บริษัทฯ ไดร้บัมาเพ่ิมเติม อาทิ งานประมลูขายเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มูลค่ากว่า 63 ลา้นบาท จัดส่งที่จ.อุบลราชธานี,บุรีรัมย์,ล าปาง และสุโขทัย, งานเสาเข็มเข่ือน 
โครงการก่อสรา้งเข่ือนป้องกันตลิ่งหมู่ที่ 1 ต.เกาะเทโพ และหมู่ที่ 1-2, 7 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อทุยัธานี มลูค่า
กว่า 142 ลา้นบาท , งานเสาเข็มเข่ือน โครงการก่อสรา้งเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น า้มลู (ระยะที่2) บริเวณวัด
บา้นด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา มลูค่ากว่า 11 ลา้นบาท , งาน
เสาเข็มสปันและคานสะพาน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตอน 12 
มูลค่ากว่า 16 ลา้นบาท , งานเสาเข็มและคานสะพาน โครงการก่อสรา้งถนนเลียบคลองบางเขน เช่ือม
วิภาวดีรงัสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถ.วิภาวดีรงัสิต ถึงสะพานคลองลาดพรา้วมลูค่ากว่า 11 ลา้น
บาท เป็นตน้ 

นอกจากโครงการภาครัฐแลว้ STECH ยังไดร้ับงานโครงการภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง อาทิ งาน
เสาเข็ม โครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตอาหารสัตวศ์รีสะเกษ ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคณู จ.ศรีสะเกษ มลูค่า
กว่า 13 ลา้นบาท , งานเสาเข็ม โครงการไทวัสดุ สาขาชัยภูมิ ถ.เลี่ยงเมือง ทล.201 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ มูลค่ากว่า 10 ลา้นบาท , เสาเข็ม หมู่บ้านโครงการออกัส สาทร – ราชพฤกษ์ มูลค่ากว่า 4.5 ลา้น
บาท , เสาเข็มสปัน งานโครงการก่อสรา้ง คอนโด Esque Condo Sukhumvit 101/1 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กทม. มูลค่ากว่า 4.6 ลา้นบาท และ งานเสาเข็มสปัน โครงการคอนโด The Origin E22 Station 
สขุุมวิท ถนนสายลวด จ.สมทุรปราการ มลูค่ากว่า 4 ลา้นบาท เป็นตน้ 

 “ภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง เร่ิมเห็นสัญญาณบวกจากภาครัฐบาลและเอกชนเร่ิมมีงานประมลู
ออกมาแลว้ ท าใหม้องว่า งานส่วนใหญ่ที่ถูกชะลอในครึ่งปีแรกจากสถานการณ์โควิด -19  ที่มีการแพร่
ระบาดต่อเน่ืองจากปี 2563 ที่ผ่านมา จะเร่ิมกลับมาเดินหนา้ประมูลงานใหม่และส่งมอบไดใ้นช่วงครึ่งปี



 

หลัง โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เราก็ควา้งานใหม่เข้ามาเสริม Backlog แลว้กว่า 3 รอ้ยลา้นบาท และ 
STECH ยังอยู่ระหว่างติดตามการประมูลงานใหม่อย่างต่อเน่ืองอีก หรือคิดเป็นมูลค่างานประมาณ 600 
ลา้นบาท เช่น งานเสาเข็มสปัน โครงการรถไฟเช่ือม 3 สนามบิน และ งานเสาเข็มสปัน โครงการรถไฟไทย
จีน เป็นตน้ สะทอ้นโอกาสในการเขา้รับงานเพ่ิมเติม ส่วนงานโครงการก่อสรา้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงู 
115 kV มลูค่าประมาณ 104 ลา้นบาท (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) ซึ่งไดร้บัใบสั่งจา้งเรียบรอ้ยแลว้ คาดจะมีการ
เซ็นสญัญากับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายในเดือนกันยายนนี ้ และทยอยรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ไตรมาส 
4/64 เป็นตน้ไป” นายวฒันช์ัย กล่าว 

อย่างไรก็ดี งานคอนกรีตอดัแรงถือเป็นรากฐานส าคัญอนัดบัตน้ๆ ในงานก่อสรา้ง บริษัทฯ จึงเช่ือว่า
จะไดอ้านิสงสใ์นงานเมกะโปรเจ็กตท์ี่เร่ิมทยอยออกมาตามแผน จากจุดเด่นของบริษัทฯ ในความเช่ียวชาญ 
และคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ อีกทัง้ บริษัทฯ มีโรงงาน 9 แห่ง ครอบคลมุทั่วทกุภูมิภาค ยกเวน้ภาคใต ้ ท าให้
มีความสามารถในการแข่งขัน เตรียมพรอ้มส าหรบัการเขา้รบังานใหม่ๆ โดยเฉพาะโรงงานแห่งที่ 10 ที่ชลบุรี 
สาขาที่ 2 จะแลว้เสร็จใรช่วงปลายปีนี ้ เป็นอีกก าลงัเสริมทัพการเขา้รับงานโซนภาคตะวันออก รวมถึงโปร
เจ็กต ์EEC เป็นโอกาสการเติบโตในปี 2565 ต่อเน่ือง  
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