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ประวัตสิ ถานประกอบการ

ชื อและทีตังของสถานประกอบการ

บริ ษทั โอ.อี.เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด (O.E. Engineering) ตั!งอยูท่ ี 75/33 หมู่ 4 ซอยเอกชัย 34
ถนนเอกชัยแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองกรุ งเทพมหานคร ปั นจุบนั เพิมทุนจดทะเบียนกว่า 67
ล้านบาท บนเนื!อที ;<=77 ตารางเมตรด้านระบบทําความเย็น สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบ
วงจร โดยผลิ ตและจัดจํา หน่ า ยระบบปรั บ อากาศและระบบปรั บ อุ ณหภู มิน! าํ เย็น เพือใช้สําหรั บ
กระบวนการผลิตเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี ซึ งผ่านงานทีมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละ
อุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ และความเชี ยวชาญโดยมุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การที
สามารถสนับสนุ นการทํางานของกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม ได้ทุกประเภทด้วยทีมพัฒนาและ
วิจยั ผลิ ตภัณ ฑ์อย่า งต่ อเนื อง อี ก ทั!ง ที ม วิศวกรซึ งเน้นการออกแบบเพื อลดต้นทุ นในการบริ หาร
จัดการกล่าวคือ มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ช่วยประหยัดค่าพลังงาน ไฟฟ้ า ซึ งถือเป็ นต้นทุนทีมีผลต่อ
กําไรของผูป้ ระกอบการมากทีสุ ดรวมถึง การบริ การหลังการขายอย่างครบวงจร
พ.ศ. LML;ก่อตั!งบริ ษทั ฯ โดยให้บริ การซ่ อมบํารุ งรักษา เครื องปรับอากาศ, ตูเ้ ย็น, ตูแ้ ช่ มี
สํานักงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร สาขาแรกอยูใ่ นเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2524-2528ขยายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์และบริ การระบบหล่อเย็นด้วยเครื องปรับอุณหภูมิ
นํ!า เย็น (Chiller)รั บ ออกแบบและวางแผนงานติ ด ตั!ง ระบบเครื องทํา ความเย็น สํ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2529-2533ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริ การ
-ระบบปรับอากาศควบคุมฝุ่ นละอองและความชื!น (Humidity Control and Clean room)
-ระบบห้องเย็น (Cold Storage)

ปี พ.ศ.LM=6-LMMa ปั จจุบนั เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 40 ล้านบาท มีพนักงานกว่า 200 คน
ดําเนิ นการผลิ ตและจัดจําหน่ ายพร้ อมบริ การหลังการขาย เครื องทําความเย็นและระบบหล่ อเย็น
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเริ มตั!งแต่การให้คาํ ปรึ กษาออกแบบและวางแผนรวมทั!ง
ติดตั!งระบบทําความเย็น โดยทีมวิศวกรผูเ้ ชี ยวชาญ เป็ นองค์กรชั!นนําด้านนวัตกรรมระบบทําความ
เย็นที มี ก ารเจริ ญเติ บ โต อย่า งยังยืนโดยสร้ า งคุ ณ ค่ า ที เน้นการอนุ รัก ษ์พ ลัง งานและเป็ นมิ ตรกับ
สิ งแวดล้อม สู่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
บริ ษทั โอ.อี.เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด (O.E. Engineering) จําหน่ ายเครื องลดความร้ อนภายใน
กระบวนการผลิตใน โรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ
ควบคุมฝุ่ นละออง และความชื!น ระบบห้องเย็น (Cold storage) เครื องแลกเปลียนความร้อน-ความ
เย็น (Heat Exchanger) เครื อง Liquid Chiller Air Cooler Liquid chiller, Water Cooler Liquid
chiller
บริ การออกแบบ - ติดตั!งระบบ Duct Work , Piping System, And Control, Cold storage
บริ การงานซ่ อมบํารุ ง - การรักษาเชิ งป้ องกัน (รายครั!ง/รายปี ) บริ การงานซ่ อมปรับปรุ งสภาพสิ นค้า
เก่าให้มี ประสิ ทธิ ภาพเสมือนใหม่ -บริ การให้เช่าเครื องระยะสั!น -ระยะยาวแทน การจัดซื!อ
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