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           ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อุตสาหกรรมกอสรางไดถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะทางดานวัสดุกอสรางไดมีการคิดคน

วัสดุใหมๆ นำมาใชอยางมากมายซึ่งถูกพัฒนาใหงายตอการนำไปใช ราคาประหยัดกอสรางไดรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงสิ่งแวดลอม
           

           บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง WMI GROUP และ MACHINERY WMI (ดับบลิว-เอ็ม-ไอ)

มานำเสนอแกเจาของอาคาร, สถาปนิก และวิศวกรทุกทานดวยคุณสมบัติ ทันสมัย และทนทาน สวยงาม  หลังคาเหล็ก WMI ผลิต 
จากเหล็กเคลือบ Zincalume  หรือเหล็กเคลือบสี Colorbond  มาขึ้นรูปลอนดวยเครื่องรีดทันสมัยมีรูปลอนใหเลือกหลายรูปแบบตาม 

ลักษณะและความเหมาะสมกับการใชงานใชในการทำหลังคา (Roofing)  ฝาเพดาน (Ceiling)  พื้น (Flooring) สามารถใชกับอาคารได

หลายประเภท เชน โรงงาน, โกดัง, โรงรถ และอาคาร ฯลฯ

          หลังคาเหล็ก WMI มีลักษณะรูปลอนที่ใหความแข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถใชกับชวงแปหรือโครงเคราที่มีชวงกวางๆ

ไดทำใหประหยัดแปหรือโครงเครา หรือจนกระทั่งลดขนาดโครงจั่วหลังคาลงไดอีกดวย

          หลังคาเหล็ก WMI มีอุปกรณการยึดที่แข็งแรงและงายตอการติดตั้งทำใหติดตั้งไดรวดเร็วและประหยัดเวลา และคาใชจาย

รอยตอระหวางแผนมีนอย เนื่องจากความกวางของแผนกวางกวาแผนหลังคาโดยทั่วไป  จึงลดปญหาเรื่องการรั่วซึม อีกทั้งคาบำรุง

รักษาต่ำ

          หลังคาเหล็ก WMI มีสีใหเลือกหลายสีตามความเหมาะสม ซึ่งเปนสีที่เลียนแบบตามสีของธรรมชาติทำใหอาคารดูสวยงาม 
และกลมกลืนกับธรรมชาติเปนอยางดี

ประวัติบริษัท
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ภาพรวมผลประกอบการบริษัท
 

          บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด ดำเนินนโยบายการธุรกิจเพื่อการ

เปนหนึ่งในผูนำทางดานการผลิตจัดจำหนาย และใหการบริการติดตั้งแผนเหล็ก

เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนทั้งชนิดเคลือบสี และชนิดไมเคลือบสีซึ่งใชใน

การมุงหลังคา ประกอบเปนฝาผนัง ฝา กันสาด รั้ว และบานเกล็ดระบายอากาศเปนตน

          ภายใตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทุกชนิดที ่ผลิตใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ทางบริษัทมีการจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงาน  รวมไปถึงจัดสภาพแวดลอมภายในใหมีความปลอดภัย

และเอื้อตอการทำงานเปนอยางดี

          บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด  มีโรงงาน (โรงรีด) ขนาดใหญ  

2 แหง คือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  และ อ.หนองแค จ.สระบุรี สามารถรองรับ

การผลิต 20,000 ตันตอป หรือประมาณ 4,560,000 ตารางเมตรตอป โดยมีรูปแบบ

ลอนตางๆที่หลากหลาย



3

ผลงานที่ผานมา

สนามนิวไอ-โมบาย สเตเดียม จ.บุรีรัมย ยูไนเต็ด อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต  จ.บุรีรัมย 

ASIATIQUE RIVERFRONT BANGKOK ฮอนดา จ.ปราจีนบุรี

ปมน้ำมันบางจาก ถ.ราชพฤกษปมน้ำมัน ปตท. ถ.นิมิตใหม จ.กรุงเทพฯ
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Micro Ready Built  จ.ระยอง

ผลงานที่ผานมา

โฮมโปร จ.นนทบุรี

สโมสร Life and Living จ.ชลบุรี

โกดังเดนชัย สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลโคกตูม จ.ลพบุรี
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ผลงานที่ผานมา

อีซูซุเกทเวย จ.ฉะเชิงเทรา

นํ้าดื่มสิงห จ.สิงหบุรี

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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ผลงานที่ผานมา

Winter halter จ.ระยอง

G-Steel จ.ระยอง ปมนํ้ามันบางจากสระบุรี

T-PARK  เหมราช ชลบุรี

ซัมมิท แหลมฉบัง  จ.ชลบุรี

Thai Hospital สุขุมวิท 107
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ผลงานที่ผานมา

โรงไฟฟาสมุทรปราการ

SKH Warehouse บางนา

สยามสแควร กรุงเทพฯ

โรงงานปูนนครหลวง สระบุรี
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ผลงานที่ผานมา

โรงงานโฟรโมสต สมุทรปราการ

หางสรรพสินคา ซอยลาซาล 33 สมุทรปราการ

ตลาดบางปูแลนด สมุทรปราการ
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โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก
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T-PARK  เหมราช ชลบุรี

โกดังเก็บมวนเหล็ก
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T-PARK  เหมราช ชลบุรี

แบบรูปลอน Proffiile
Self Drilling Screw System





T-PARK  เหมราช ชลบุรี











WMI 100-304 WMI 100-406 WMI 100-406B WMI 100-457 WMI 100-610 WMI Louver Z
NEW
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เหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสี

คุณสมบัติของหลังคาที่ดี
   สะทอนความรอนไดดี ชวยทำใหบานเย็น
   ชวยลดความเสียหายจากลูกเห็บได
   ปลอดสารตะกั่ว
   ทนทานและปองกันสนิมไดดี

        เหล็กเคลือบโลหะผสม  Aluminum Zinc Coated Steel  ประกอบดวย  อลูมิเนียม 55%  สังกะสี 45% ผลิตโดยกรรมวิธีชุบ
ความรอนแบบตอเนื่องดวยคุณสมบัติของอลูมิเนียม ที่มีประสิทธิภาพในการตานทานการกัดกรอน  และคุณสมบัติของสังกะสีที่สละตัวเอง
เพื่อปองกันการเกิดสนิม จึงทำใหเหล็กเคลือบชนิดนี้มีอายุการใชงานยาวนานเปน 4 เทาของสังกะสีธรรมดามีความทนทานและนำมารีดขึ้นรูป
ไดงาย จึงเหมาะสม กับภูมิภาครอนชื้นในประเทศไทย

       ดวยทาง บริษัท WMI Emporium  มุงมั่นใสใจในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใหไดผลิตภัณฑหลังคาเหล็กที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ราคาคุมคา ทันสมัย สวย ทนทาน โดยใชผลิตภัณฑเหล็กเคลือบคุณภาพเยี่ยมจาก บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 
ซึ่งมีทั้งเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสี (Zincalume, Zacs, JingJoe Lek) และเหล็กเคลือบสี (Colorbond, Prima, P-Zacs, 
JingJoe Lek color) ที่เปนที่ยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

       บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด  ใชมาตรฐานออสเตรเลีย และ 
ASTM ในการผลิตมีความแมนยำ  และความสม่ำเสมอของคุณภาพทั้งความหนาชั้น 

ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
Conversion Coat
ชั้นเคลือบรองพื้นดานลางโพลีเอสเตอรหนา 5 ไมครอน
Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5
ชั้นเคลือบผิวดานหลังโพลีเอสเตอรหนา 5 ไมครอน (สีชาโดว เกรย)
Backing Coat Polyester (PE) 5     (Shadow Grey)

ชั้นเคลือบผิวดานหนาโพลีเอสเตอรหนา 20 ไมครอน
Finishing Coat Polyester (PE) 20 
ชั้นเคลือบรองพื้นดานบนโพลีเอสเตอรหนา 5 ไมครอน
Corrosion Inhibitive Primer Polyester (PE) 5

ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
Conversion Coat

เหล็กเคลือบซิงคาลุม
ZINCALUME  G300 / G550 AZ150 steel substrate

ชั้นเคลือบเรซิ่น
Clear Rasin Coating

ชั้นเคลือบปองกันสนิท
Passivation Coating
ชั้นเคลือบดวยซิงค-อะลูมิเนียม 55%
Zinc-Aluminium 55% Coating
เหล็กกลาแรงดึงสูง
Base Metal Steel

ชั้นเคลือบดวยซิงค-อะลูมิเนียม 55%
Zinc-Aluminium 55% Coating
ชั้นเคลือบปองกันสนิท
Passivation Coating
ชั้นเคลือบเรซิ่น
Clear Rasin Coating

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม
ZINCALUME  steel Layer

ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสีคัลเลอรบอนด
COLORBOND  steel Layer





WMI หลังคาเหล็กประเภทและตัวอยางสี

Bangkok Red International Brown Deseart Wind Off White Alloy Grey Burnt Almond Jade Green Aiyara White
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Business registration
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Business registration
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Business registration
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Business registration



Business registration
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Business registration
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ทีมงานขาย
- ใหคำปรึกษากับลูกคา
- ออกแบบสวนโครงสรางที่เกี่ยวของ

ทีมงานออกแบบและผลิตดวยเทคโนโลยีชั้นสูง
- ออกแบบดีไซน 
- ผลิตชิ้นงานขึ้นรูปลอน

ทีมงานควบคุมคุณภาพ 
- มีการตรวจสอบสินคา ตามมาตรฐานของบริษัท ฯ 

บริการจัดสง
- การจัดสงสินคาถึงหนางาน

ทีมงานติดตั้งคุณภาพ
- บริการติดตั้งโดยชางผูชำนาญการ มากกวา 20 ป

01
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ความคงทนมากกวา 30 ป

นํ้าหนักเบา สะดวก ประหยัดโครงสราง

การติดตั้ง รวดเร็ว แข็งแรง ทานทาน

รูปแบบหลากหลาย เหมาะสำหรับ
ใชงานแตละประเภท

สีสัน สวยงาม คงทน 
ไมซีดจางงาย

สามารถออกแบบรูปทรง 
ทันสมัย สวยงาม

ราคาประหยัด คุมคา

เลือกความหนา และสีสัน
ความตองการ





บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด (สำนักงานใหญ)
99 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ (กม.22 ซ.ซิตี้พาร์ค ข้างโลตัสบางพลี)  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร : 0-2706-9600 (อัตโนมัติ)  แฟ็กซ์ : 0-2706-9621-22
E-mail : marketing@wmi-emporium.com

website :www.wmi-metalsheet.com   
Line ID : wmi.metalsheet   Line ID : wmi.coil

บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ยม จำกัด (สระบุรี)
21/11 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง สาย 362 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร : 036-200649  แฟ็กซ์ : 036-200650
website :www.wmi-metalsheet.com   

Line ID : wmi.metalsheet   Line ID : wmi.coil

ถ.เลี่ยงเมือง จ.สระบุรี ไป จ.นครราชสีมา

หนองนาก

จ.
สร

ะบ
ุรี

ถ.
พห

ลโ
ยธ

ิน 

โรงงาน
ซีพี-เมจิก

อบต.หนองนาก

ปม LPG

TOA

Big C

HomePro

Lotus
สี่แยก
เทพารักษ

สี่แยกบางนา
ชลบุรี

บางบอถ.เทพารักษ

ซ.
ซิต

ี้พา
รค

ถ.
ศร

ีนค
ริน

ทร


ถ.
สุข

ิมว
ิท

ถ.บางนา-ตราด กม. 34

สี่แ
ยก

ไฟ
แด

ง



บร�ษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเร�่ยม จำกัด

WMI ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑหลังคาเหล็กทุกชนิด 

พรอมชางติดตั้งผูชำนาญ

ตัวแทนจำหนายมวนเหล็กเคลือบคุณภาพเยี่ยม ทั่วประเทศไทย


