
METAL ROOFING
SYSTEM

STANDING SEAM
ROOFING SYSTEM

COMPOSITE 
FLOOR DECK

WALLING / CEILINGINSULATION PURLINKS VentFlow
(Roof Ventilator)

REROOF SERVICE
SYSTEM

KS GROUP
C O M PA N Y  P R O F I L E

Supplied by : 

STP Engineering & Supply Ltd.
สำนักงาน :
70/9 หมู� 2 ถ.ปานว�ถี ต.บางเพร�ยง
อ.บางบ�อ จ.สมุทรปราการ 10560  

โทร / แฟกซ� : 02-383-2930

โรงงานผลิต : 
93 หมู� 1 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุร� 
ต.หน�าไม� อ.ลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 12140

Email : ksroofing.stp@gmail.com

www.ksgroup-metalsheet.com

 ksgroup-metalsheet

 ksgroup-metalsheet
JULY 2019

COVER COMPANY BC 12 PAGES
SIZE : A4

FINAL
08 / 07 / 2019



2

STP Engineering & Supply Ltd. ก่อต้ังขึน้ในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2543 ในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์งานปั๊ม พับ ตัด กลึง ไส จากเหล็กรูปพรรณ 
ทุกชนิด และในปี 2552 ได้ท�าการขยายธุรกิจโดยการร่วมทุนกับ KS Group ภายใต้
การบริหารของคุณเกษม วงษ์ราช ซี่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานหลังคาเหล็กมากว่า 20 ปี 
เพื่อให้บริการครบวงจร ต้ังแต่การผลิต จ�าหน่าย และบริการติดต้ังระบบแผ่นเหลก็ขึ้นรปู 
ตามมาตรฐานสากล ส�าหรบัอาคารอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารพาณิชย์ อาทิเช่น 
อาคารโรงงาน ยมิเนเซยีม หอประชมุ ห้างสรรพสนิค้า โรงไฟฟ้า โกดงั อาคารส�านกังาน 
โชว์รูม สถานที่ราชการ โรงเรียน ตลอดจนที่พักอาศัย

โดยเรามุง่เน้นผลติภัณฑ์แผ่นเหลก็รีดขึ้นรปูคุณภาพสงู (Rollform from High-tensile 
steel) เพื่อตอบสนองการใช้งานต่างๆ อาทิเช่น งานระบบหลังคา ผนัง ระบบระบาย
อากาศ ระบบประหยัดพลงังาน ระบบปรบัปรงุหลงัคา โครงสร้างแปเหลก็ แผ่นพ้ืนเหลก็
กึ่งส�าเร็จรูป อุปกรณ์เสริมต่างๆ แผ่นใส บานเกล็ด เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
‘KS group, KS roofing, KS roofing part’

นอกจากนี้ ต้ังแต่ปี 2559 บริษัทยังได้ขยายการลงทุนเครื่องจักรส�าหรับรองรับ 
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ มาตรฐานคุณภาพ และจดสิทธิบัตรสินค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตอบสนองลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

เพราะลูกค้า คือ 
คนส�ำคัญ
เรำจึงมุ่งมั่นที่จะ

	มีรูปลอนที่หลากหลาย
 ผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายทั้งระบบ 
	วัตถุดิบให้เลือกสรร  

ทั้งสี ขนาด ความหนา ลวดลาย
	อุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เสริม

ครบครัน 

 ควบคุมคุณภาพการผลิต  
ตามมาตรฐานสากล

 วัตถุดบิได้คุณภาพมาตรฐาน มอก.
 รับประกันคุณภาพสินค้า
 ทดสอบรับรองจากสถาบัน 

ทางวิศวกรรม

COMPANY HISTORY
ประวัติบริิษัท

PRODUCT VARIETYPRODUCT QUALITY
สนิค้ำคุณภำพสำกล สนิค้ำครบครนั
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CONSTRUCTION  
QUALITY

SERVICE 
RELIABILITY

 มัน่ใจงานติดตัง้ด้วยทมีงานคุณภาพ
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

 อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งทันสมัย 
 บริการถอดแบบ ประเมินราคา
 ให้ค�าปรึกษาวิศวกรรม

 บริการรวดเร็ว 
 ใส่ใจในบรกิาร ก่อนและหลงัการขาย
 ความปลอดภัยการท�างาน
 ความพึงพอใจของลูกค้า

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบงานแผ่นเหล็กรีดขึ้นรูป ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า รวมถึงการดูแลพนักงาน และด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

CORPORATE VISION 
วิสัยทัศน์

	ยึดหลักบริหำรอย่ำงเป็นธรรม 
โดยด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือพนักงาน 
ด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

	มุ่งมั่นพัฒนำ
 โดยพัฒนาสินค้าบริการอย่างต่อเน่ือง  

ภายใต้การท�างานทีป่ลอดภยั และควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพทั้งในโรงงาน และ 
หน้างานก่อสร้าง

 รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ใช้วัสดุที่ ไม่เป็นพิษและลดมลภาวะต่อ 
สิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการสร้าง 
โลกสีเขียว

มัน่ใจด้วยทมีงำนตดิตัง้มอือำชพี มุง่มัน่ใส่ใจบริกำร
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KS PRODUCTS & SERVICES OFFERING
ผลิตภัณฑ์และบริการ

KS Metal RoofingKS Standing Seam  
Roofing

INSULATION
ฉนวนกันความร้อน

KS Ceiling
เพดาน

KS VentFlow
ระบบหลังคาระบายอากาศ

KS Walling
ผนัง
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KS Purlin
แปเหล็กก�าลังสูง

SERVICE
การบริการ

REROOF
งานซ่อมแซมหลังคา

KS FlorDek
แผ่นพื้นเหล็กกึ่งส�าเร็จรูป

KS VentFlow
ระบบหลังคาระบายอากาศ

SKYLIGHT
แผ่นโปร่งแสง
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เพื่อเป็นทางเลือกที่ประหยัดและคุ้มค่า ในการตอบสนองการออกแบบหลากหลาย และสร้างมิติสวยงามกับรูปลักษณ์
อาคาร ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังนี้

KS BHip / BGroove / BFlat KS BWing KS KlipFix / KS KlipSeam

เพื่อตอบโจทย์ส�าหรับอาคาร ที่เน้นความทนทานและการป้องกันการรั่วซึมอย่างดีเย่ียม ด้วยระบบ 360 Seaming  
process และด้วยขาคลิปทีอ่อกแบบมาพิเศษ (Expansion clips) ท�าให้รองรบัการขยายตัวและการหดตัวของแผ่นหลงัคา
เนื่องจากความร้อน (Temperature changes) และรับแรงลมได้ดี

METAL ROOFING SYSTEM 
(Bolt and Boltless) 

17 รูปลอน

STANDING SEAM ROOFING SYSTEM

คุณสมบัติเด่น
 รูปลอนเหมาะกับงานหลังคา โดยเฉพาะอาคารที่มีความยาวเป็นพิเศษ 
 หมดปัญหากับการฉีกขาดของแผ่น อันเนื่องจากการขยายตัวของหลังคา  

(Thermal expansion)
 ป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม (weathertightness) 
 แข็งแกร่ง รับแรงได้ดี ท�าให้พาดแปได้ ไกล 
 สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ และสามารถผลิตที่หน้างานได้  

(On-site rollform)
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ท�าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
 ทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาวะอากาศ ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 

Feature 
 มีรูปลอนให้เลือกหลากหลาย 
 ติดตั้งระบบ Standing seam ในรูปแบบ 360 seaming 
 ผลิตขึ้นรูปให้เป็นแผ่นตรง แผ่นดัดโค้งได้
 Roof slope มุมลาดเอียงต�่าสุด 1 องศา 
	ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความแข็งแรงเหล็ก G550 เคลือบผิวเหล็กด้วย Zincalume 

เคลือบสีด้วย Clean Colorbond

คุณสมบัติเด่น
 รูปลอนเหมาะกับงานหลังคา ผนัง และฝ้าเพดาน 
 แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีกว่า ท�าให้พาดแปได้ ไกล 
 ป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่า เพราะรอยต่อน้อย 
 มีความยืดหยุ่น ดัดโค้งได้ง่าย ตอบสนองต่อการออกแบบ 
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ท�าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
 สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ และสามารถผลิตที่หน้างานได้  

(On-site rollform)
 ทนทานต่อการกัดกร่อน ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 

Feature 
 มีรูปลอนให้เลือกหลากหลาย 
 ระบบติดต้ังระบบ Bolt และ Boltless  

เหมาะทุกการใช้งาน 
 ผลิตขึ้นรูปให้เป็นแผ่นตรง แผ่นดัดโค้ง 

คว�่า-หงาย ได้
 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความแข็งแรง

เหล็ก G550 / G300 เคลอืบกันสนมิด้วย  
Zincalume เคลอืบสด้ีวย Clean Colorbond

KS TripleSeam / TriPro

3 รูปลอน
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ROOF TOP SERVICE 

REROOF SERVICE SYSTEM 
การปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นหลังคาและอุปกรณ์หลังคา

KS VentFlow (Roof Ventilator System) 
ระบบหลังคาระบายอากาศ

Solar Rooftop 
หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

Safety Rooftop 
อุปกรณ์กันตกจากทีส่งู

 ไม่ต้องร้ือแผ่นเดิม จึงไม่กระทบกับการผลิตหรือการท�างาน 
ในอาคาร 

 ไม่ต้องรื้อแผ่นเดิม จึงท�าให้ ไม่มีเศษวัสดุตกลงไปในอาคาร ท�าให ้
ผู้อาศัยด้านล่างปลอดภัย 

 อุปกรณ์การยึด มีความแข็งแรง เพราะเสริมความแข็งแรงด้วย 
คานเหล็กคู่ 

 ใช้ ได้กับหลังคาเดิมทุกแบบ ทั้งหลังคากระเบื้องลอน หลังคาเหล็ก
 ติดต้ังรวดเรว็ โดยการวางแผนงานและติดต้ังจากช่างผูช้�านาญงาน

 เปลี่ยนหลังคาที่หมดสภาพ ให้เป็นหลังคาใหม่
 เพ่ิมความแข็งแรงสวยงามให้กับหลังคา และไม่เพ่ิมน�้าหนักให้กับ

โครงเดิม
 ผืนหลังคา ไม่รั่วซึม ตามแนวคิด “หลังคาสบาย”
 ลดความเสียหายในการรื้อแผ่นเดิม และตรวจสอบสภาพของ 

โครงแปเดิม โดยการวางแผนงานและติดตั้งจากช่างผู้ช�านาญงาน
 เพิ่มภาวะเย็นสบาย ด้วยการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน

Reroof  
(การเปลี่ยนหลังคาใหม่) 

Renovate Roof  
แบบ Double roof system  
(การซ่อมแซมหลังคาใหม่ โดยไม่ต้องรื้อของเดิม) 

คุณสมบัติเด่น
 เพิ่มการไหลเวียนถ่ายเทอากาศ และช่วยระบายความร้อนออกสู่ภายนอกอาคาร
 สร้างภาวะเย็นสบายให้กับผู้อยู่ในอาคาร 
 ด้วยลักษณะครอบข้างแบบพิเศษ ไม่กีดขวางลม และท�าให้น�้าฝนไม่หยดเข้าไปในอาคาร
 โครงเฟรมแข็งแรง รับแรงได้ดี โดยการปั๊มขึ้นรูปทั้งชิ้น 
 เหมาะกับหลังคาทุกรูปลอนและติดตั้งที่มุมลาดเอียงต�่าสุดเพียง 1 องศา
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ 
 ทนทานต่อการกัดกร่อน ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 
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เพื่อตอบโจทย์งานดีไซน์ที่ต้องการรูปลอนผนังในรูปลักษณ์โมเดิร์น มีความสวยงาม ที่เข้ากับงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เหมาะกับอาคารหลากหลายสไตล์

ฉนวนใยหิน ฉนวน PE

ฉนวน PU ฉนวน EPS

คุณสมบัติเด่น
 ประหยดัพลงังาน ลดความร้อนเข้าสูอ่าคาร 
 ลดเสยีงรบกวน และช่วยในการดดูซบัเสยีง 
 ป้องกันความชื้น และการควบแน่นของ 

อากาศ 
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว 
 ประหยัดค่าไฟฟ้า 
 ทนทานต่อสภาวะอากาศ ท�าให้อายุการ

ใช้งานยาวนาน 

WALLING /CEILING
ผนัง / เพดาน

INSULATION
ฉนวนกันความร้อน 

ฉนวนใยแก้ว

KS Subarashii

KS Peacock

คุณสมบัติเด่น 
 โดดเด่น ด้วยรูปลักษณ์ทันสมัย เหมาะกับงานตกแต่งผนัง ทั้งภายนอก ภายใน งานฝ้า

เพดาน
 ประยุกต์กับงานตกแต่ง Box Office, Knock-down Module สร้างความแตกต่างกว่าเดิม
 ซ่อนสกรูได้แนบเนียน ท�าให้อาคารสวยงาม มีความโมเดิร์น ทันสมัย
 สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ 
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว 
 ทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาวะอากาศ ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 

Feature 
 ระบบซ่อนสกรู 
 ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
 ผลิตขึ้นรูปให้เป็นแผ่นตรง 
 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความแข็งแรงเหล็ก G550 / G300  

เคลือบผิวเหล็กด้วย Zincalume เคลือบสีด้วย Clean Colorbond

Feature 
 มีฉนวนกันความร้อนหลากหลายชนิดให้เลือก (ใยแก้ว, ใยหิน, PE , PU, EPS)
 ติดตั้งกับงานหลังคา ผนัง และฝ้าเพดานได้ 
 มีทั้งแบบม้วน แบบแผ่น และแบบพ่นที่หน้างาน

3 รูปลอน
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TOWER SUPPORT

Boltless : KS KlipSeam & Accessories

Bolt : KS BHip / BGroove / BFlat / BWing & Accessories Boltless : KS KlipFix & Accessories

Standing Seam : KS TripleSeam & Accessories

LOUVRE SKYLIGHT

FLASHING

ระบบหลังคาผนัง เป็นการยึดแผ่นเข้ากับโครงสร้างแป ด้วยอุปกรณ์ยึดต่างๆ การเลือกน�าไปใช้งานขึ้นอยู่กับระบบ 
การติดต้ังแผ่น ซึ่งอุปกรณ์จะมีความส�าคัญอย่างมาก ที่จะช่วยท�าให้แผ่นหลังคาท�าหน้าที่ได้สมบูรณ์ ดังนี้

ACCESSORIES
อุปกรณ์ประกอบ

 ยึดแผ่นหลังคาเข้าด้วยกัน และท�าหน้าที่ในการรับแรงกระท�า  
(Connector, Clip, Self-drilling screw, Tower support เป็นต้น)

 ป้องกันน�้าฝนรั่วซึมเข้าในอาคาร (Turn up Tools, Filler strip)
 สร้างความสวยงาม ทั้งจากแผ่นครอบ (Flashing) แผ่นบานเกล็ด 

(Louver) แผ่นปิดปลายลอน (End closer)

 ให้แสงสว่างกับอาคาร จากแผ่นโปรงแสง (Skylight)
 ทนทานป้องกันสนิม โดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสม ที่ ไม่ท�าลาย 

ชั้นเคลือบแผ่นเหล็ก
 ให้ความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ safety ต่างๆ 
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C-PURLIN / Z-PURLIN 
แปเหล็กตัว C / แปเหล็กตัว Z

เป็นระบบแผ่นพ้ืนเหล็กก่ึงส�าเร็จรูป ประกอบด้วย แผ่นพื้นเหล็ก และคอนกรีต เหมาะกับ 
ตึกสูง อาคารจอดรถ การต่อเติมพื้นชั้นลอย โดยไม่กระทบการท�างานพื้นชั้นล่าง

คุณสมบัติเด่น
 รับแรงได้ดีกว่าถึง 2 เท่า เพราะเป็นแปเหล็กก�าลังสูงกว่าเหล็กทั่วไป
 ออกแบบได้มีประสิทธิภาพกว่า สามารถพาดโครงสร้างได้ ไกลถึง 18 เมตร พาดแปได้ทั้ง

ช่วงเดี่ยวและพาดต่อเนื่อง
 ปลอดภัย ติดตั้งรวดเร็ว ด้วยระบบยึดแบบ Bolt & Nut 
 ลดต้นทุน เพราะลดแรงงาน ติดตั้งง่ายไม่ต้องเชื่อม และลดน�้าหนักโครงสร้าง
 หน้างานสะอาดเรียบร้อย เพราะไม่ต้องทาสีที่หน้างาน ไม่มีสะเก็ดเชื่อม
 สามารถผลิตรีดขึ้นรูปได้ตามความยาวที่ต้องการ 
 ทนทานเพราะเคลือบป้องกันสนิม ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 

PURLIN
แปเหล็กก�าลังสูง

Feature
 มีหน้าตัด 2 ชนิด คือ Z-section และ 

C-Section
 ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ความแข็งแรง

เหล็ก G550/G500/G450 เคลือบผิว
เหล็กด้วย Superdyma และ Galvanized

 ติดตั้งด้วย Bolt & Nut และยึดระหว่างแป
ด้วย Bracing

COMPOSITE FLOOR DECK 
แผ่นพื้นเหล็กกึ่งส�าเร็จรูป

คุณสมบัติเด่น
 ไม่ต้องใช้ ไม้แบบ เพราะแผ่นพื้นเหล็ก Flordek เป็นแบบหล่อ (formwork) ได้เลย
 ไม่ต้องเสริมเหล็กรับแรงดึง (เหล็กล่าง) เพราะแผ่นพื้นเหล็ก Flordek จะท�าหน้าที่รับแรงดึง
 ลดการใช้นั่งร้าน 
 ระบบแผ่นพืน้เหลก็ สามารถทนไฟ ได้สงูสดุถึง 3 ชม. (ขึ้นกับความหนารวมของระบบ)
 น�้าหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว 
 ทนทานเพราะเคลือบป้องกันสนิม ท�าให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนาน 

Feature
 มีหน้าตัด 2 ชนิด คือ KS Flordek 50 และ KS Flordek 75 
 ผลติจากเหลก็คณุภาพสงู ความแขง็แรงเหลก็ G275/G300 เคลอืบผวิเหลก็ด้วย Superdyma และ Galvanized 
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100% RAW MATERIAL 
by NS BlueScope (Thailand) Limited

SERVICE
การบริการของเรา

RAW MATERIAL
วัตถุดิบ

Transport and packing 
การขนส่งและการบรรจุ

Installation 
การติดตั้ง

Testing 
การทดสอบ

บริษัทฯ ใส่ใจบริการครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การขาย และบริการติดตั้งระบบแผ่นเหล็กขึ้นรูป ด้วยทีมงานคุณภาพประสบการณ์กว่า 
30 ปีตามมาตรฐานสากล โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การท�างานที่ปลอดภัยและควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในโรงงานและ 
หน้างานก่อสร้าง

การบริการติดตั้งหลังคา การทดสอบ Wind Uplift Pressureมาตรฐานการแพ็คและการขนส่ง

การน�าเครื่องรีดไปที่หน้างาน

มาตรฐานการกองเก็บ

การบริการติดผนัง

อุปกรณ์กันตก Safety Net การทดสอบแรงกดแรงดงึ Accessory

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม 
ZINCALUME® steel Layer

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด ์
COLORBOND® steel Layer
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REROOF SERVICE
SYSTEM

KS GROUP
C O M PA N Y  P R O F I L E

Supplied by : 

STP Engineering & Supply Ltd.
สำนักงาน :
70/9 หมู� 2 ถ.ปานว�ถี ต.บางเพร�ยง
อ.บางบ�อ จ.สมุทรปราการ 10560  

โทร / แฟกซ� : 02-383-2930
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Email : ksroofing.stp@gmail.com

www.ksgroup-metalsheet.com

 ksgroup-metalsheet

 ksgroup-metalsheet
JULY 2019

COVER COMPANY BC 12 PAGES
SIZE : A4

FINAL
08 / 07 / 2019


