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• ขอมูลบร�ษัท
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ประวัติความเปนมา “บร�ษัท แอรโรว ซ�นดิเคท จำกัด (มหาชน)”

 2531

จัดต้ัง บร�ษัท แอรโรว ซ�นดิเคท จำกัด (มหาชน) (เดิมช�อ่ บร�ษัท เจ.เอส.ว�. ฮารดแวร จำกัด) ดวยทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท เพ่ือผลิต

ทอเหล็กออนรอยสายไฟและทอเหล็กออนกันน้ำรอยสายไฟ

 2538

จัดตั้ง บร�ษัท เจ.เอส.ว�. เทคนิคอล จำกัด ดวยทุนทะเบียนชำระแลว 2 ลานบาท เพื่อผลิตทอลมทอระบายอากาศ 

ทอลำเลียง ทอไซโล และทอสำหรับงานกอสราง (Post-tension Duct)

 2540

กอสรางโรงงานและยายสายการผลิตไปที่โรงงานแหงใหม ตั้งอยูที่ อ.พานทอง จ.ชลบุร�

 2545

ไดรับมาตรฐานระบบบร�หารงาน ISO 9001 : 2000 (ปจจ�บันเปน ISO 9001 : 2008)

 2548

เพิ่มสายการผลิตทอเหล็กรอยสายไฟ (White Conduit) ชนิด EMT, IMC, และ RSC 

ภายใตเคร�่องหมายการคา “แอรโรว ไปพ” (Arrowpipe)

 2549

ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters Laboratories Inc. (UL)

สำหรับผลิตภัณฑทอเหล็กรอยสายไฟ ชนิด EMT, IMC, และ RSC

 2552

เพิ่มสายการผลิตทอน้ำประปา และขอตอตางๆ เคร�่องหมายการคา “ArrowPP-R” ปรับโครงสรางกลุมบร�ษัทโดยบร�ษัทไดเพิ่มทุน

จดทะเบียนและทุนชำระแลวเปน 91.95 ลานบาทและเขาถือหุนรอยละ 99.99 ใน บจ. เจ.เอส.ว� เทคนิคอล ซ�ง่เปนบร�ษัทท่ีอยูภายใต

ผูถือหุนกลุมเดียวกันจดทะเบียนยายสำนักงานใหญไป อ.พานทอง จ. ชลบุร�



 2553

เพ่ิมทุนชำระแลวเปน 131.95 ลานบาท เพ่ือเสนอขายใหแก บจ. แอลเค ซ�นดิเคท ซ�ง่เปนบร�ษัทในกลุมของนายเลิศชัย วงคชัยสิทธ� ์

เพื่อสรางโรงงานใหมและเพิ่มกำลังการผลิต

 2554

ไดรับอนุมัติการสงเสร�มการลงทุนจากสำนักงาน BOI สำหรับการผลิตทอเหล็ก ทอเหล็กหุมพีว�ซ� ทอประปาและขอตอทำจากพลาสติก

 2555

    เพิ่มทุนชำระแลวเปน 150 ลานบาท โดยเสนอขายตอผูถือหุนเดิม

    จดทะเบียนแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชน โดยเปล่ียนช�อ่เปน บร�ษัท แอรโรว ซ�นดิเคท จำกัด (มหาชน)

    เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท (ชำระแลว 150 ลานบาท) เพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและกลุม

    พนักงานจำนวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และนำหุนเขา

    จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ

 2557

    เพิ่มทุนจดทะเบียน บจ.เจ.เอส.ว�.เทคนิคอลซ�่งเปนบร�ษัทยอย 100 ลานบาท

    เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 203 ลานบาท เพื่อรองรับการออก ESOP-W1

    กอสรางโรงงานขนาด 3,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของสวนงานเตร�ยมวัตถุดิบสำหรับการผลิต

 2558

    เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 251,065,004 ลานบาท

    กอสรางโรงงานขนาด 1,400 ตร.ม. เพื่อผลิตทออีพ็อกซ�เรซ�่นเสร�มใยแกวสำหรับทอรอยสายไฟและสายโทรศัพท

    เขาซ�้อหุนเพิ่มทุนของบร�ษัท เมฆา-เอส ในธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ



บร�ษัทมีเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ “เพื่อความเปนหนึ่งเร�่องทอในอาคาร”

เปนผูนำในการผลิตทอรอยสายไฟและผลิตภัณฑทออื่นๆ สำหรับอาคารมาตรฐาน โดยมุงเนนการแขงขันไดทั้งราคา คุณภาพ

และการบร�การ

เพิ่มยอดขายโดยเพิ่มอัตรากำลังการผลิตและพัฒนาสินคาใหมๆ ที่สามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคาใน

ภาคพัฒนาอสังหาร�มทรัพยและกอสราง และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ   

เนนทำการตลาดในผลิตภัณฑท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนในเกณฑดี เพ่ือรักษาความสามารถในการทำกำไรข้ันตน ใหอยูในระดับท่ีแขงขัน

ไดในอุตสาหกรรม 

ลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีความทันสมัย รวมถึงการเพ่ิมประสิทธ�ภาพ

เคร�อ่งจักร บำรุงและดูแลรักษาเคร�อ่งจักรและอุปกรณอยางสม่ำเสมอ

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสร�มบุคลากรรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ และใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต



ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ
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TIS770/2533

152 - 89/770

SPECIFICATION FOR STEEL CONDUIT AND FITTINGS WITH TIS STANDARD FOR TYPE2 HOT DIPPED GALVENIZED

UL 797, UL1242, UL 6

E302246 – July 21 ,06

UL 797, “Electrical Metallic Tubing”, UL1242, “Intermediate Metal Conduit”, UL 6, “Rigid Steel Conduit” 

ISO 9001 : 2008

TH007452/A

Manufacturing of Liquid – Tight Flexible Metal Conduits, Zinc Coating Steel Conduits and PP-R

MEA. TEST REPORT

TSR.1054/2558

STANDARD REFERENCE : ASTM A 123/A 123M, BS 4568 : PART1 : 1970

SP PROVNING FORSKNING TEST REPORT

P101188

Liquid -  Tight Flexible Conduits called “ARROWTITE” , type EFF, made Flame retardant, from hot dipped

galvanized steel and covered with FR4803, non – halogen polyolefin jacket on the outer shield.

IEC TEST REPORT

1052/43A

AS the Reference test report, the additional details of sample description to Flexible conduit, ARROWTITE

BLAND (type EFF), 2 Units



การสงออก

บร�ษัท แอรโรว  ซ�นดิเคท จำกัด (มหาชน) เร�่มสงออกมามากกวา 10 ป นอกจากจำหนายสินคาประเภททอเหล็กรอยสายไฟ ภายใน

ประเทศแลว เรายังไดทำการตลาดตางประเทศ โดยใชชองทางตางๆในการนำเสนอสินคาใหเปนที่รูจักของตางชาติ อาทิ การเขารวมงาน

แสดงสินคาในประเทศตางๆ ทั้งในเอเช�ย ยุโรปและอเมร�กาอยางสม่ำเสมอ ซ�่งสินคาที่จำหนายในตางประเทศไดแก ทอเหล็กรอยสายไฟ

EMT, IMC, RSC, THREADS,  LFMC : Liquidtight Flexible Metal Conduit UL360, LFMC : Liquidtight Flexible Metal Conduit,

EF-Interlocked, FMC : Flexible Metal Conduit-Squarelocked, FMC : Flexible Metal Conduit-Interlocked ประเทศท่ีสงออกไดแก

ออสเตรเลีย , ญี่ปุน , สหรัฐอเมร�กา , ตุรกี , อังกฤษ , ฟลิปปนส , สิงคโปร , อินโดนีเซ�ย , พมา , เว�ยดนาม ….ฯลฯ
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ตัวอยางโครงการที่ไววางใจเลือกใชผลิตภัณฑ

• อาคารศูนยกรรมการขาราชการพลเร�อน

• อาคารสถาบันราชมงคลกาฬสินธุ

• การไฟฟาฝายผลิต

• การไฟฟานครหลวง

• องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

• วัดพระธรรมกาย (รัตนบัลลังค)

• อาคารเร�ยน ม.กรุงเทพ (ว�ทยาเขตรังสิต)

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

• โรงพยาบาลชลประทาน

• มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

• มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

• มหาว�ทยาลัยกรุงเทพ

• โรงพยาบาลสินแพทย

• อาคารสำนักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ

• โรงพยาบาลเสร�รักษ

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• โรงพยาบาลพญาไท (ศร�ราชา)

• อาคารโรงพยาบาลตำรวจ

• สาทร สแควร 

• คอนโดมิเนียม The Room

• อาคารมหานคร 77 ชั้น

• อาคารการบินไทย

• คอนโดไอดิโอคิว (จ�ฬา-สามยาน)

• Airport Rail Link

• สถานีรถไฟฟาสายสีมวง

• ศูนยการคาเทสโกโลตัส (ถ.สุขาภิบาล 1)

• ตลาดหลักทรัพย แหงใหม ถ.รัชดาภิเษก

• ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ TC GREEN ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รถไฟฟา BTS สายสีสม สนามบินภูเก็ต คลินิกศูนยแพทยพัฒนา



ตัวอยางโครงการที่ไววางใจเลือกใชผลิตภัณฑ

• โชวรูมรถยนตซูบารุ

• ศูนยสรรพสินคาโฮมโปร (จ.สุราฎรธานี)

• ศูนยสรรพสินคาโฮมโปร (ถ.รามอินทรา)

• ศูนยสรรพสินคาบิ๊กซ� (ธัญบุร�)

• ศูนยการคาเซ็นทรัล (เช�ยงใหม)

• อาคารเออรบานา (ถ.สาธร)

• อาคารพิพัฒนสิน (ถ.สาธร-นราธ�วาส)

• อาคารมาเตอรเซ็นเทร�ยม (ถ.สุขุมว�ท 21)

• อาคารพร�มา (ถ.ศร�นคร�นทร)

• TERMINAL 21

• THE  ROOM SUKHUMVIT 21

• THE  ROOM SUKHUMVIT 40

• UBC III

• คอนโดมิเนียมพัทยา พอช

• อาคาร AIA (รัชดา) , อาคาร AIA (สาธร)

• CENTRIC : RATCHADA-SUTHISAN

• Equinox Residences  

• อาคาร WOOD LAND (พัทยา)

• THE PANO

• อาคารคอนโดมิเนียมปารคแลนด

• อาคารโบเบทาวเวอร

• อาคารเอสพานาด

• อาคารคอนโดมิเนียมลัดดาเพชร (อ.ศร�ราชา)

• อาคาร BLISS HOTEL

• W HOTEL

• THE RIVER

• THE BREEZE (ถนนนราธ�วาสฯ-สาทร)

• คอนโดมิเนียม The Key

บิ๊กซ� ธัญบุร�

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนยการคาเซ็นทรัล TERMINAL 21

ธนาคารกสิกรไทย



• ทอรอยสายไฟ



ทอเหล็กรอยสายไฟ

ผลิตดวยเคร�่องจักรที่ทันสมัย โดยใชเทคโนโลยีลาสุด Solid State Welders จ�งมี

ความทนทานแข็งแรง ดัดโคงงาย ผานการชุบสังกะสี กระบวนการ Hot-Dip 

Galvanized ทั้งภายใน และภายนอก จ�งสามารถปองกันสนิม ทนตอการกัดกรอน

ไดดี และรอยสายไฟไดลื่นและงายผลิตภัณฑทอเหล็กรอยสายไฟ สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ชนิด คือ

Electrical Metallic Tubing : EMT  เหมาะสำหรับใชงานตามที่พักอาศัย ใช ในสถานที่เปดโลง และซอนใตเพดานฝา

Rigid Steel Conduit : RSC

ใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร ติดตั้งในคอนกร�ต สัมผัสกับดินโดยตรง

01.ทอเหล็กชนิดบาง  

02.ทอเหล็กชนิดหนาปานกลาง

03.ทอเหล็กชนิดหนา

Intermediate Metallic Conduit : IMC  ใชไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใชไดทุกสภาพอากาศ และฝงคอนกร�ตได
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ทอเหล็กออนรอยสายไฟ

ผลิตดวยเคร�อ่งจักรท่ีทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีลาสุดจ�งมีความทนทาน แข็งแรง 

มีความยืดหยุนสูง ทนไฟและความรอนไดดี ทอทำดวยเหล็ก สังกะสี Hot-Dip

Galvanized จ�งสามารถปองกันสนิมเปนอยางดี และงายตอการรอยสายไฟ

สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ

ขอตอทอรอยสายไฟ (ฟตติ้ง)

ผลิตดวยเคร�อ่งจักรท่ีทันสมัย ผลิตภัณฑผลิตดวยซ�งค (Zinc) มีความทนทานตอแรงดึงและมีอายุการใชงานท่ียาวนาน มีใหเลือกหลาก

หลายประเภทและขนาด สามารถเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม เชน EMT Coupling, EMT Connector, IMC, RSC Coupling, 

Liquidtight Flexible Connector, Flexible Metal Connector

EEF-Squarelocked

ใชปองกันสายไฟจากการขูดข�ด ควัน ฝุน ในอาคารทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เคร�่องจักรและงานรอยสายไฟทั่วไป

EF - Interlocked

ใชปองกันสายไฟจากการขูดข�ด ควัน ฝุน ในอาคารทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เคร�่องจักรและงานรอยสายไฟทั่วไป

01.ทอเหล็กออนรอยสายไฟชนิด สแควรล็อค 

02.ทอเหล็กออนรอยสายไฟชนิด อินเตอรล็อค



Liquidtight Flexible Metal Conduit UL360

กันน้ำไดดี มีความยืดหยุนสูง ทนตอแรงดึงและแรงกดตางๆ ทนตอความรอนการกัดกรอนและแสงแดดไดดี

ทอเหล็กออนกันน้ำรอยสายไฟ

ผลิตดวยเคร�่องจักรที่ทันสมัย โดยใชเทคโนโลยีลาสุด ผานการทดสอบตามมาตรฐาน

UL360 ของอเมร�กา  จ�งมีความทนทานและแข็งแรงผลิตภัณฑทำดวยสังกะสี Hot-Dip

Galvanized พันดวยลวดทองแดง หุมดวย PVC เกรดสูง Heavy Duty ทนตอแรงดึง

และแรงกดตางๆ ไดดีมาก  สามารถกันน้ำและน้ำมันไดดีเยี่ยม สามารถแบงออกได

เปน 3 ชนิด คือ

01.ทอเหล็กออนกันน้ำ คุณภาพสูง UL

02.ทอเหล็กออนกันน้ำ คุณภาพสูงมาตรฐาน EF Interlocked

Liquidtight Flexible Metal Conduit EF Interlocked

ใชปองกันสายไฟจากการขูดข�ด ควัน ฝุน คราบน้ำ คราบน้ำมัน เหมาะกับเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

03. ทอเหล็กออนกันน้ำ ชนิด EFF (Halogen Fee, Low Smoke)

Liquidtight Flexible Metal Conduit EFF (LSZH)

ไมลามไฟ อัตราการเกิดควันต่ำ ไมมีสาร Halogen มีความปลอดภัยสูงกวาวัสดุรอยสายไฟอื่นๆ



ทออีพ็อกซ�เรซ�นเสร�มใยแกวสำหรับรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท 

•  High Specific Strength : มีความแข็งแรงคอนขางสูง

ดวยสมบัติของพลาสติกแข็ง ArrowRTRC สามารถทนแรงกดและ

แรงอัดไดถึง 3,100 ปอนด/ฟุต (lbs/ft) สำหรับทอขนาด 5” และ

สามารถคืนตัวไดเมื่อเกิดแรงกระแทก

•  Temperature Resistance : ทนอุณหภูมิสูง 

ArrowRTRC มีคุณสมบัติตานทานความรอนไดดีมาก สามารถทน

อุณหภูมิต้ังแต -30 oC ถึง110 oC ทอชนิดน้ีจะไมออนตัว หร�อหลอม

ละลายเมื่อถูกความรอน

•  Insulator : ฉนวนไฟฟาที่ดี

ArrowRTRC เปนฉนวนไฟฟาท่ีดี สามารถปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย หากเกิดไฟฟาลัดวงจร ArrowRTRC จะไมหลอมละลายติดกับสายไฟฟาและสายเคเบิล

•  Low Coefficient of Friction : แรงเสียดทานภายในทอต่ำ 

ดวยผนังทอภายในที่เร�ยบเนียนสงผลใหคาสัมประสิทธ�์แรงเสียดทานต่ำ งายตอการรอยสาย

•  Long System Life : อายุการใชงานยาวนาน 

ArrowRTRC สามารถใชงานไดมากกวา 20 ป ไมเนาเปอยหร�อ

ผุกรอนทนสภาวะแวดลอมไดดี

•  Corrosive Resistance : ทนแรงกัดกรอนไดดี 

ArrowRTRC เกิดจากการยึดเกาะทางเคมีท่ีแข็งแรงจ�งสามารถทนแรง

กัดกรอนทางเคมีไดดี ทนกรด ทนดาง ทนน้ำ ไมดูดซับน้ำมันและ

ไมเกิดสนิม

•  Non Toxic : ไมเปนพิษกับสิ่งแวดลอม

เมื่อถูกการเผาไหม ArrowRTRC ไมปลอยควันพิษฮาโลเจนสูอากาศ 

•  Light Weight : น้ำหนักเบา 

ArrowRTRC มีน้ำหนักท่ีเบา เบากวาเหล็กถึง 4 เทา จ�งชวยอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง และลดคาใชจาย

ArrowRTRC เกิดจากวัสดุนวัตกรรมใหมลาสุด ดวย “เสนใยแกว” เสร�มแรง

ท่ีมีลักษณะออนนุมแตเหนียวนำมาเสร�มแรงให “พลาสติกเรซ�น” ท่ีมีคุณสมบัติ

โดดเดนดีมากในการเปนฉนวนไฟฟา และเทคโนโลยีการข�น้รูปดวยกระบวนการ

แบบ Thermosetting  สงเสร�มใหทออีพ็อกซ�เรซ�นเสร�มใยแกวมีคุณสมบัติของ

ความแข็งแรงคอนขางสูง เหมาะที่จะใชเปนทอรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท

ไดเปนอยางดี ผลิตภัณฑผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เลขที่ มอก. 2518-2557



• ทอประปา
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ใชงานไดกับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุน 20–6O
o
 C ทนแรงดันไดถึง 10 บาร เหมาะสำหรับงานประปา

ใชงานไดกับน้ำเย็นปกติ ไปจนถึงน้ำอุน 5–75
o
 C ทนแรงดันไดถึง 20 บาร เหมาะสำหรับงานประปา

03.ทอน้ำรอน ทอน้ำเย็น  

PN 20 SDR 6 / S2.5 Fiber Composite

ทอน้ำประปา

อุปกรณขอตอทอ (ฟตติ้ง)

ผลิตจาก Polypropylene Random Copolymer (80) เปนทอพลาสติกที่สะอาดปราศจาก

สารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จ�งเหมาะสมอยางย่ิงท่ีจะใชเปนทอน้ำด่ืมและทอสงน้ำในระบบประปา

ทอน้ำรอน ทอน้ำเย็น ท้ังท่ีพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา อาคาร

ท่ัวไป Arrow PP-R เปนเทคโนโลยีข้ันสูงข้ัน Nano Technology ซ�ง่เปนสารไรมลภาวะปราศจาก

โลหะปนเปอนและเปนทอน้ำของไทยท่ีไดมาตรฐานเยอรมนี DIN 8077, 8078 ผลิตภัณฑแบง

ออกเปน 3 ชนิด คือ

ใชงานไดกับน้ำเย็น ไปจนถึงน้ำรอน 5–95
o
 C ทนแรงดันไดถึง 20 บาร เหมาะสำหรับงานประปา

01.ทอน้ำดื่ม ทอน้ำอุน  PN 10 SDR 11 / S5

02.ทอน้ำดื่ม ทอน้ำรอน  PN 20 SDR 6 / S2.5

ขอตอแบบมีเกลียว

ขอตอแบบไมมีเกลียว

Arrow PP-R (80) DIN 8077 / 8078 SDR11 (PN10)

Arrow PP-R (80) DIN 8077 / 8078 SDR6 (PN20)

Arrow PP-R (80) DIN 8077 / 8078 SDR6 (PN20) Fiber Composite



• ทอระบายอากาศ
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05.Flexible Metal Duct

ทอลมสามารถโคงงอได มีความแข็งแรงและรับแรงสั่นสะเทือนไดดี ผลิตจาก

วัสดุสังกะสี (Galvanize) หร�อสแตนเลส (Stainless)

06.Rectangular Duct

ทอสงลมส่ีเหล่ียมผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสีและสแตนเลส ใชคอมพิวเตอร

ควบคุมในการออกแบบและผลิต เหมาะสำหรับงานระบบปรับอากาศ งานสงลม

ระบายอากาศ 

07.Posttensioned

ทอเหล็กเคลือบสังกะสี มีเกลียวยาวตลอดเปนลอนมีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ 

อยางลูกคลื่นแบบลูกฟูก ซ�่งทำใหสามารถยึดเกาะติดกับคอนกร�ตไดแนน

และถายแรงเขากับพื้นคอนกร�ตไดดีมีประสิทธ�ภาพ เหมาะสำหรับงานกอ

01.Spiral Round Duct 

ทอลมวงกลมสำเร็จรูป มีตะเข็บแบบ DOUBLE SEAM มีลักษณะเกลียวยาวตอเนื่องตลอด

ทอซ�่งทำใหเพิ่มความแข็งแรงกวาทออื่นๆน้ำหนักเบา สามารถทนแรงดันและแรงดูดไดถึง

2500 PA (10" WG)

02.Spiral Flat Oval Duct

ทอลมวงร�สำเร็จรูป มีตะเข็บแบบ DOUBLE SEAM มีลักษณะเกลียวยาวตอเนื่องตลอดทอ

ซ�่งทำใหเพิ่มความแข็งแรงกวาทออื่นๆน้ำหนักเบา สามารถทนแรงดันและแรงดูดไดถึง

2500 PA (10" WG)

03. Long Seam Duct

ทอลมมีตะเข็บแนวเดียวยาวตลอดเปนเสนตรง พับเปนแบบ DOUBLE SEAM และร�ดดวย เคร�่องจักร ใช ในงานระบบระบายอากาศ ทอดูดความรอน

ควัน ไอเสียและกลิ่นตางๆงานไซโล ทอลำเลียงเศษวัสดุ

04.Wind Flex Duct

ทอลมอเนกประสงค ชนิดยืดหยุนไดสูง สามารถดัดโคงงอไดตามทิศทางท่ีตองการ สะดวกแกการใชงานเปนทอลม Flex ท่ีมีแรงเสียดทานนอย มีน้ำหนักเบา

สวยงามติดต้ังและตัดงาย ผลิตดวยวัสดุอลูมิเนียม สามารถทนอุณภูมิ -75 0C ถึง +250 0C

ทอระบายอากาศ ผลิตโดยใชคอมพิวเตอรควบคุมและออกแบบตาม

มาตรฐานของ SMACNA โดยใชเคร�่องจักรที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ

แบงออกเปน 7 ชนิด คือ


