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ประวัติความเป็นมา 
   บริษัทเลิศลอย เมทัลชีท จ ากดั  ก่อตั้งมากวา่ 40 ปี มีสาขาย่อย 10 สาขา ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่

เลขที่ 283 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล  กรุงเทพฯ โทร. 0-2860-6935-7 , 0-2438-0100,แฟกซ ์0-
2438-3284 พื้นที่ตั้งโรงงาน 3 ไร่เศษ ซึ่งเป็นโรงงานผลติ  และออกแบบหลังคาเมทัลชีท หลังคาไร้โครงสร้าง 
โครงสร้างเหล็ก รางน้ าฝนลูกหมุนระบายอากาศ เครื่องครัวสแตนเลส รั้ว ราวบันได หุ้มเสา    งานตกแตง่
เกี่ยวกับแตนเลสทุกชนดิ อลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สาขาในปัจจุบัน 

 
บริษัทเลิศลอยเมทัลชีท จ ากัด  (โรงงานสามพราน) ตั้งอยู่เลขที่ 107-1หมู2่ ซอยวดัสวา่งอารมณ ์

ต าบลคลองใหม ่ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โทร. 0-34311-119, 0-34311-094 แฟกซ ์ 0-34312-417 
พื้นที่โรงงาน 15 ไร่ โรงงานผลติ และออกแบบหลังคาเมทัลชีท หลังคาไร้โครงสร้าง พร้อมโครงสร้างเหล็ก 
รางน้ าฝน ลูกหมุนระบายอากาศ แป ซีราย ทบีาร ์ ฉนวนกันความร้อน (Global Flex) คอยสเ์ซ็นเตอร ์ ตัด 
ม้วน สลิท รีดคอยส ์ 

บริษัทเลิศลอยเมทัลชีท จ ากัด  (สาขาสามพราน) ตั้งอยู่เลขที่ 60/30-33 -34 ถนนเพชรเกษม 
ต าบลขุนแกว้ อ าเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม โทร. 0-34312-180 แฟกซ์ 0-34312-179  

บริษัทเลิศลอยเมทัลชีท จ ากัด  (สาขานครอินทร์) ตั้งอยู่เลขที่ 145/11 หมู่7 ถนนนครอินทร ์
แขวงคูเวียง เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2449-4787  แฟกซ ์0-2449-4788 เป็นโรงงานผลิตหลังคา
เมทัลชีท   หลังคาไร้โครงสร้าง รางน้ าฝน ลกูหมุนระบายอากาศ แป ซีราย ทีบาร์  

 
บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จ ำกัด ได้สะสมประสบกำรณ์อันยำวไกล พร้อมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดยั้ง โดยจำกจุดเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำมำจำกผลิตภัณฑ์ไม่กี่รูปลอน ในปัจจุบันนี้มีกำรขยำย
รูปลอนหลังคำเมทัลชีท มำกกว่ำ 20 รูปลอน ซึ่งมีควำมหลำกหลำยของรูปลอน และมีแนวโน้มต่อไปใน
อนำคตที่ไม่หยุดนิ่งโดยกำรน ำเขำ้เครื่องพ่น PU และเครื่องผลิตหลังคำเมทัลชีทพร้อมกับ PU โดยระบบแซน
วิซ PVC และ PE รองรับกับแผ่นหลังคำเมทัลชีท พร้อมยังน ำเข้ำเครื่องจำกตำ่งประเทศเกี่ยวกับหลังคำไร้
โครงสร้ำง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มี 3 รูปลอน  ลอน LL-VC800  LL –VC610 และ LL – UC305  ลา่สดุไดม้ี
การพัฒนาลอนหลังคาใหม่ LL-STANDING SEAM สามารถขึ้นรูปลอนได้ 5 ขนาดและแผ่นโค้งเรียบ( 
SMOOTH  CURVE ) ซึ่งเป็นรูปลอนที่ทันสมัยมาก และแผ่นพื้นส าเร็จรูป METAL DECK  2W   3W  เป็น
ทางเลือกใหม่ส าหรับสถาปนิก และวศิวกร 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  



ประวัติความเป็นมา 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

            บรษิัท เลิศลอยเมทัลชีท จ ากัด จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนารูปลอน
หลังคาเมทัลชีทที่ไม่หยุดยั้ง โดยมีวิศวกรผู้ช านาญการเฉพาะด้านแต่ละรูปลอนไว้คอย
ให้ค าปรึกษา  และให้บริการด้านการออกแบบโครงสร้าง และฐานรากของแต่ละรูปลอน 
ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1128-2535 และเป็นรายเดียวที่ได้
มาตรฐานกระบวนการผลิต และกระบวนการติดตั้งโดยอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ 
SYSTEM & SERVICE CERTIFICATION (THAILAND) LIMITED (SGS) ที่พนักงาน
ติดตั้งทุกคนของ บริษัทเลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด ต้องผ่านการอบรม มาตรฐาน 
ISO9001: 2008 ภายใต้นโยบาย "มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่รวดเร็ว 
เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมกับระบบ  WOODSIDE 
600,000 ชั่วโมง ซึ่งพนักงานติดตั้งทุกคน เป็นพนักงานประจ า บริษัทเลิศลอยเมทัลชที 
จ ากัดทุกคน จากผลพวงทั้งหมดนี้จึงท าให้  บริษัทเลิศลอยเมทัลชีท จ ากัด เป็นผู้น า
หลังคาเมทัลชีทที่ทันสมัยที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลังคาเมทัลชีทที่มากที่สุดในประเทศ
ไทย และในอนาคตก าลังขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

Profile LL-UC305 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

การยึดลอนหลังคา รอยเย็บตะเข็บระหว่างลอน 

  -ใช้วิธีการเย็บตะเข็บบริเวณสันครีบต่อๆ กันไป 
  -ปราศจากการยึดโดยการเจาะ  
  -ป้องกันการรั่วซึมได้ 100 % 

 - ลอนหลังคาเป็นรูปตัวยู หน้ากว้างแผ่นเรียบ 605 
 - ท้องลอน กว้างประมาณ 30 cm. 
 - ครีบทั้งสองด้าน สูงประมาณ 11 cm.  

รูปแบบหลังคาทีท่ าได ้



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

 

LL-UC305 
 

วัสดุ           แผ่นอลูซิงค ์  
   
คุณลักษณะ    
คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก     แผ่นอลูซิงค์  
 
มาตรฐาน              
                                                                                                                                         
ความหนาของแผ่นเหล็ก (Base Metal Thickness) 0.80  mm.- 1.25 mm. 
                                 
ขนาดความกว้างก่อนขึ้นรูป                                                    600 มม. 
 

Height (H) = (20% - 50%) x Span (S)  

1.Dead Load 10-20 kg/sq m (0.60-1.50 mm.) 

2. Live Load 30-50  kg/sq m 

3.Wind Load 80-120 km/ hr 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

Profile LL-VC610 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

รูปแบบหลังคาทีท่ าได ้

การยึดลอนหลังคา รอยเย็บตะเข็บระหว่างลอน 

  -ใช้วิธีการเย็บตะเข็บบริเวณสันครีบต่อๆ กันไป 
  -ปราศจากการยึดโดยการเจาะ  
  -ป้องกันการรั่วซึมได้ 100 % 

 - ลอนหลังคาเป็นรูปตัวV หน้ากว้างแผ่นเรียบ 914 
 - ท้องลอน กว้างประมาณ 61 cm. 
 - ครีบทั้งสองด้าน สูงประมาณ 18 cm.  



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

 

LL-VC610 
 

วัสดุ           แผ่นอลูซิงค ์  
   
คุณลักษณะ    
คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก     แผ่นอลูซิงค์  
 
มาตรฐาน            Zincalume/Union  
                                                                                                                               
ความหนาของแผ่นเหล็ก (Base Metal Thickness) 0.80 mm.-1.55 mm. 
                                 
ขนาดความกว้างก่อนขึ้นรูป                                                    600 มม. 
 

Height (H) = (20% - 50%) x Span (S)  

1.Dead Load 10-20 kg/sq m (0.60-1.50 mm.) 

2. Live Load 30-50  kg/sq m 

3.Wind Load 80-120 km/ hr 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

Profile LL-VC800 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

รูปแบบหลังคาทีท่ าได ้

การยึดลอนหลังคา รอยเย็บตะเข็บระหว่างลอน 

  -ใช้วิธีการเย็บตะเข็บบริเวณสันครีบต่อๆ กันไป 
  -ปราศจากการยึดโดยการเจาะ  
  -ป้องกันการรั่วซึมได้ 100 % 

 - ลอนหลังคาเป็นรูปตัวV หน้ากว้างแผ่นเรียบ 1220 
 - ท้องลอน กว้างประมาณ 80 cm. 
 - ครีบทั้งสองด้าน สูงประมาณ 38 cm.  



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

 

LL-VC800 
 

วัสดุ           แผ่นอลูซิงค ์  
   
คุณลักษณะ    
คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก     แผ่นอลูซิงค์  
 
มาตรฐาน              
                                                                                                                                         
ความหนาของแผ่นเหล็ก (Base Metal Thickness) 0.80 mm.-1.60 mm. 
                                 
ขนาดความกว้างก่อนขึ้นรูป                                                    1219 มม. 
 

Height (H) = (20% - 50%) x Span (S)  

1.Dead Load 10-20 kg/sq m (0.60-1.50 mm.) 

2. Live Load 30-50  kg/sq m 

3.Wind Load 80-120 km/ hr 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

การติดตั้ง “ระบบไฟส่องสว่าง” 

1. ติดตั้ง Plate ไฟฟ้าตามต าแหน่งที่ต้องการ 

2. เดินท่อร้อยสายไฟการติดตั้งโดยไล่ไป 
ตามความโค้งของหลังคา 

3.ยึดต าแหน่งที่จะติดตั้งโคมไฟ 

4. การติดตั้ง “ระบบไฟส่องสว่าง” แล้ว
เสร็จ (โคมแสงจันทร์) 

5. การติดตั้ง “ระบบไฟส่องสว่าง” แล้วเสร็จ 
(หลอดฟลูออเรสเซนต์) 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

การติดตั้ง “แผ่นหลังคาโปร่งแสง” 

1 

2 3 

4 5 

6 

1. เจาะช่องแสง บริเวณท้อง 
    ลอนหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง 
2. ประกอบ “แผ่นหลังคาโปร่งแสง”  
    เข้ากับลอนหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง 
 3. ยึด “แผ่นหลังคาโปร่งแสง” กับ 
    สันลอนหลังคาโค้งด้วยสกรู 

5. ทาเรซิน บริเวณรอยต่อและสกร ู
   ทั้งหมด 

6. การติดตั้ง “แผ่นหลังคาโปร่งแสง”  
    แล้วเสร็จ 



จุดเด่นของหลังคาไร้โครงสร้าง 

 - ไม่ต้องมีโครงสร้างรองรับภายในติดตั้งขึ้นรูปได้ง่าย  ต้านทานแรงลมได้สูง 
 - ป้องกันการรั่วซึม 100 % 

     - ประหยัดเวลาการก่อสร้าง 

     - แข็งแรง ทนทานสูง 

      - นกเกาะใต้หลังคาไม่ได ้

      - รูปทรงสวยงาม 

หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  



นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

การติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้าง 



นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

การติดตั้งหลังคาไร้โครงสร้าง 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  อาคารจอดบัสปัม้สามชาย จ.สระบรุี 

โครงการ  :  อาคารขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  กรมบรรเทาสาธารณภัย  จ.ก าแพงเพชร 

โครงการ  :  สนามฟุตซอลสถาบันพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ :  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

โครงการ  :  ศูนยเ์ด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรวิทยาลัย 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

โครงการ  :  อาคารเอนกประสงค์วัดคิรีวิหาร จ.ตราด 
  



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ ์
  

โครงการ  :  โรงเรียนวัดยกกระบัตร จ.สมุทรสาคร 
  



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  โรงเรียนเขาสะอางค์ 
  

โครงการ  :  อาคารโรงเลี้ยงสนามยิงปืนสีคิ้ว 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวะออมสินอปุถัมภ์ จันทบุรี 

โครงการ  :  อาคารเอนกประสงค์ ชุมสิน  จ.นครปฐม 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  โชว์รมูรถโชคคูณโชคอุดร 

โครงการ  :  หลังคาคลุมสนามบาสเกต็บอลสาธิตเกษตร 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  :  หลังคาคลุมสนามกีฬา  ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

โครงการ  :  หลังคาคลุมสนามกีฬา  อ.เมือง จ.สระบุรี 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

โครงการ      : โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ ์



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ  : โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

โครงการ : ร้านสวัสดิการทหาร นทช. 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ : โรงเรียนบ้านหนองบอน 

โครงการ : โรงเรียนวัดจันทนาราม จ.จันทบุรี 



หลังคาไร้โครงสร้าง 

นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  

โครงการ : อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน 

โครงการ : อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 



นโยบายคุณภาพ :"มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการท่ีรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  


