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WELCOME
บริษัท วีเอ็นเอสวู้ด จำ�กัด ดำ�เนินทำ�ธุรกิจท�งด้�นต่�งๆ

• นำ�เข้�และจำ�หน่�ย ไม้แปรรูป
• นำ�เข้� ไม้อัด ไม้อัดผิววีเนียร์
• รับทำ�และติดตั้ง ไม้พื้น ขั้นบันได ช�นพัก
• รับทำ�และรับติดตั้ง ไม้สำ�หรับปูภ�ยนอก
• รับทำ�ท็อปโต๊ะไม้
• รับทำ�ไม้โครง สำ�หรับง�นเฟอร์นิเจอร์
• บริก�ร อบไม้ ไส ซอย ตีร�งลิ้น ทำ�สี

     ปัจจุบันบริษัทได้เปิดกิจก�รม�และเติบโตอย่�งต่อเนื่อง โดยดูได้จ�กชื่อเสียงในวงก�รค้�และก�รเป็น
ที่ยอมรับของผู้ข�ยต่�งช�ติและผู้ซื้อ ซึ่งทร�บเป็นอย่�งดีว่�ไม้ที่ท�งเร�จำ�หน่�ยไม่ว่�จะเป็นไม้แปรรูป 
ไม้อัด ไม้พื้น หรือง�นสั่งทำ�พิเศษ ของเร�มีคุณภ�พดี และมีร�ค�ที่เหม�ะสม และมีโรงง�นผลิตเป็นของ
ตัวเองซึ่งส�ม�รถควบคุมคุณภ�พก�รผลิตและลดต้นทุนสินค้�ได้ นอกจ�กนี้ เร�ยังเพิ่มคว�มมั่นใจ
ให้กับลูกค้�เป็นอย่�งดี ได้อย่�งต่อเนื่องไม่ข�ดตอน เพร�ะเร�มีสินค้�อย่�งเพียงพอแก่คว�มต้องก�ร
ของลูกค้�ไว้ในพื้นที่โรงง�นและโกดังรวม 10,000 ต�ร�งเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธย�อีกด้วย 
ดังนั้นท่�นจึงมั่นใจได้ว่�จะห�สินค้�ที่ต้องก�รกับคุณภ�พที่ดีในร�ค�ที่เหม�ะสมได้กับเร�อย่�งแน่นอน
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โรงงานของเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ทำาให้สินค้าของเรามีคุณภาพสูง
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OUR SERVICES
บริก�รรับตีไม้พื้น
เร�มีบริก�รรับจ้�งผลิตไม้พื้นจริงแบบปูขัดทำ�สีหน้�ง�น หรือไม้พื้นจริงแบบทำ�
สีสำ�เร็จจ�กโรงง�น ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ทำ�สีสำ�เร็จ ไม้บัว ไม้คิ้ว ต�มขน�ดม�ตร�
ฐ�น หรือต�มขน�ดพิเศษที่ลูกค้�ต้องก�ร

บริก�รไส และซอย
เร�มีบริก�รไสไม้ให้มีคว�มเรียบเนียน สวยง�ม ทำ�ให้เห็นล�ยไม้ชัดเจน และ
บริก�รซอยไม้ขน�ดต่�งๆ ทั้งคว�มกว้�ง คว�มย�วต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร

บริก�รอบไม้
เร�มีบริก�รอบไม้ เพื่อให้ไม้อยู่ตัว มีก�รยืดและหดตัวน้อย เมื่อนำ�ไม้ไปใช้ไม่ทำ�ให้
เกิดเป็นช่องว่�งระหว่�งรอยต่อ อันเนื่องม�จ�กก�รหดตัวของไม้ เพิ่มคว�มแข็ง
แรงของไม้ และทำ�ให้ไม้มีก�รดูดซึมน้ำ�ย�รักษ�เนื้อไม้ได้ดีขึ้น

บริก�รทำ�หน้�ท็อปโต๊ะ
เร�มีบริก�รทำ�ไม้หน้�ท็อปโต๊ะด้วยไม้คุณภ�พดี ส�ม�รถนำ�เอ�ไปใช้ทำ�
เฟอร์นิเจอร์ประเภท ตู้ โต๊ะ เค�น์เตอร์ บิ้วอินท์ได้

บริก�รทำ�ไม้โครง
เร�มีบริก�รรับทำ�ไม้โครงเพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถนำ�ไม้โครงนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น วงกบประตู-หน้�ต่�ง โครงสร้�งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

เร�มีผลิตภัณฑ์ไม้หล�กหล�ยชนิด ทั้งไม้แปรรูป ไม้อัดปิดผิวสำ�หรับง�นผนังและเฟอร์นิเจอร์ ไม้พื้นจริง
แบบปูขัดทำ�สีหน้�ง�น ไม้พื้นจริงแบบทำ�สีสำ�เร็จจ�กโรงง�น ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ทำ�สีสำ�เร็จ ไม้โครง ไม้ท็อป
โต๊ะสำ�หรับทำ�เฟอร์นิเจอร์ ไม้บัว ไม้คิ้ว ต�มขน�ดม�ตร�ฐ�น หรือต�มขน�ดพิเศษที่ลูกค้�ต้องก�ร 

ไม้แปรรูป
ไม้แปรรูปจ�กซุงคุณภ�พเยี่ยม คัดสรรม�อย่�งดี นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ มีทุกขน�ดทั้งคว�มย�ว คว�ม
หน� และหน้�กว้�งต�มที่ลูกค้�ต้องก�ร

ไม้อัดผิววีเนียร์
ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น สำ�หรับง�นผนังและเฟอร์นิเจอร์ต่�งๆ โดยใช้ไส้ไม้เนื้อแข็งอย่�งดีเพื่อ
คว�มแน่นหน�และคงทนในก�รนำ�ไปใช้

ไม้พื้น ขั้นบันได ช�นพัก
ไม้คุณภ�พดี ผ่�นกรรมวิธีก�รอบ เพื่อไม่ให้มีก�รยืดและหดตัวไม่ทำ�ให้เกิดเป็นช่องว่�งระหว่�งรอยต่อ มี
ทั้งแบบทำ�สีทำ�สำ�เร็จจ�กโรงง�น และขัดทำ�สีหน้�ง�นติดตั้ง รวมทั้งไม้พื้นสำ�หรับปูภ�ยนอก

ไม้ท็อปโต๊ะ
ไม้ท็อปโต๊ะ ผลิตจ�กไม้จริงคุณภ�พดี ผ่�นกระบวนก�รอบ ก�รผลิตที่ได้ม�ตรฐ�น เครื่องจักรทันสมัย มี
ขน�ดแผ่นม�ตรฐ�น

ไม้โครง
ไม้โครงคุณภ�พเยี่ยม ผ่�นก�รอบขจัดคว�มชื้นไม่ทำ�ให้ไม้บิดง้อเสริมคว�มแข็งแรงให้กับไม้ ส�ม�รถนำ�ไป
ใช้ทำ�โครงสร้�งได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์

OUR PRODUCTS
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OUR PRODUCTS

ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้

• ไม้อัดไวท์แอช
• ไม้อัดไวท์โอ๊ค 
• ไม้อัดฮาร์ดเมเปิ้ล 
• ไม้อัดแอชจีน
• ไม้อัดบีชยุโรป
• ไม้อัดวอลนัท
• ไม้อัดเชอร์รี่
• ไม้อัดมะฮอกกะนี

ไม้แปรรูป

• ไม้ ไวท์แอช 
• ไม้ ไวท์โอ๊ค 
• ไม้เรดโอ๊ค 
• ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล 
• ไม้เยลโล่ป๊อปปล้า 
• ไม้เชอร์รี่ 
• ไม้บีชอเมริกา 
• ไม้บีชยุโรป 

• ไม้วอลนัท
• ไม้มะฮอกกะนี 
• ไม้สนขาว
• ไม้สนเหลือง
• ไม้สนเรดิเอต้า 
• ไม้มะค่าแอฟริกา 
• ไม้แดงแอฟริกา 
• ไม้สักแอฟริกา  

ไม้พื้นจริง ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

• ไม้ ไวท์แอช 
• ไม้ ไวท์โอ๊ค 
• ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล 
• ไม้เชอร์รี่ 
• ไม้บีชยุโรป 
• ไม้วอลนัท
• ไม้มะฮอกกะนี 
• ไม้มะค่าแอฟริกา

• ไม้แดงแอฟริกา 
• ไม้สักแอฟริกา  
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ไม้แปรรูป

“ ไม้แปรรูปคุณภาพเยี่ยม 
   คัดสรรมาอย่างดี
   นำาเข้าจากต่างประเทศ
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ไม้พื้นสำ�หรับภ�ยใน

“ ไม้พื้นคุณภาพดี
   ผ่านกรรมวิธีการอบ
   เพื่อขจัดความชื้นของเนื้อไม้
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WOOD FLOORING TYPES

WHITE ASH

EUROPEAN BEECH

CHERRY

WHITE OAK

HARD MAPLE

• SOLID FLOORING

• SOLID FLOORING WITH UV COLOR / UV NATURAL OIL / NATURAL OIL

• ENGINEER FLOORING WITH UV COLOR / UV NATURAL OIL / NATURAL OIL

WALNUT MAHOGANY

TEAK OTHERS



VNS WOOD Company Profile 9

FLOORING PRODUCTS

ขน�ด (มม.) หน� x กว้�ง x ย�ว : 18-23 x 90 - 200 x 400 - 2,500

คว�มหน�ไม้จริง (มม.) : 18 - 23

พื้นผิวหน้�ไม้ : Full Grain (สีเต็มเสี้ยน) / Open Grain (เปิดเสี้ยนธรรมด�) / Steel Brush (เปิดเสี้ยนแบบปัดแปรง)

วัสดุชั้นล่�ง : ไม้จริง

ชั้นเคลือบสี : UV Acylic Lacqure 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจ�กเยอรมัน (Klump coating)
                     / UV Natural Oil / Natural Oil 

ก�รปกป้องผิวหน้� : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles  Euro S33 Standard with environmentally friendly

** ชั้นเคลือบสี และการปกป้องผิวหน้า มีเฉพาะพื้นไม้จริงทำาสีสำาเร็จจากโรงงาน

พื้นไม้จริง (SOLID)
เป็นไม้จริงทั้งชิ้น มี 2 แบบ คือ 

- ไม้พื้นไม่ทำาสี (ปู ขัด ทำาสีหน้างาน)

- ไม้พื้นทำาสีสำาเร็จจากโรงงาน เคลือบผิวหน้า
ด้วย UV Acrylic Lacquer / UV Natural Oil / 
Natural Oil

พื้นไม้จริงนี้หนาประมาณ 18 - 23 มิลลิเมตร หน้า
กว้างประมาณ 90 - 200 มิลลิเมตร ความยาว
ประมาณ 400 - 2,500 มิลลิเมตร พื้นไม้จริงจะผ่าน
กระบวนการอบ เพื่อป้องการการยืดหรือหดตัว
ของไม้ พื้นชนิดนี้ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการ
ติดต้ังเท่านั้นเพราะไม้ชนิดนี้มีราคาข้อนค่างสูงมาก 
ข้อดีของไม้ชนิดนี้ คือ เมื่อใช้นานหลายปีแล้วต้องการ
ขัดทำาสีก็สามารถขัดทำาสีได้หลายเที่ยว เพราะเนื้อไม้
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ขน�ด (มม.) หน� x กว้�ง x ย�ว : 13 x 90 - 200 x 400 - 2,500

คว�มหน�ไม้จริง (มม.) : 3

พื้นผิวหน้�ไม้ : Full Grain (สีเต็มเสี้ยน) / Open Grain (เปิดเสี้ยนธรรมด�) / Steel Brush (เปิดเสี้ยนแบบปัดแปรง)

วัสดุชั้นล่�ง : Water proof based hardwood with E1 standard or better

ชั้นเคลือบสี : UV Acylic Lacqure 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจ�กเยอรมัน (Klump coating)
                     / UV Natural Oil / Natural Oil 

ก�รปกป้องผิวหน้� : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles  Euro S33 Standard with environmentally friendly

ก�วที่ใช้ : 4 Star Super EO Japanese Standard

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (ENGINEER)
เป็นพื้นไม้จริงเคลือบผิวสำาเร็จ ซึ่งหน้าไม้จริงจะมี
ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย UV 
Acrylic Lacquer / UV Natural Oil / Natural Oil  
ส่วนไม้ชั้นล่างที่วางโครงสร้างไว้ อาจจะเป็นไม้อัดกัน
น้ำา ไม้ชนิดนี้จะมีลิ้นรอบตัวเมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถ
ใช้งานได้ทันที เพราะไม่ต้องขัดทำาสีหน้างาน ไม่มีฝุ่น 
ยืดหดตัวน้อยลดปัญหาพื้นไม้บวมแตก ซ่อมงาน
ง่ายเพียงเปลี่ยนเป็นชิ้นที่แก้ไขเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของลูกค้าที่ต้องการได้พ้ืนไม้จริงราคาไม่สูงเท่ากับ
ไม้จริงทั้งชิ้น และเหมาะกับพื้นที่ที่มีผู้อาศัยอยู่แล้วแต่
ต้องการเปล่ียนพื้นใหม่โดยไม่อยากให้มีฝุ่นฟุ้งมาก
นักเหมือนงานขัดทำาสีทั่วไปชนิดของพื้นไม้จะแบ่ง
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ไม้พื้นสำ�หรับภ�ยนอก

“ ไม้พื้นคุณภาพดี
   สำาหรับปูภายนอกอาคาร
   ทนต่อทุกสภาพอากาศ
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ไม้อัดผิววีเนียร์

“ ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น
   สำาหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์
   ใช้ไส้ไม้เนื้อแข็งอย่างดี 
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ไม้โครง

“ ไม้โครงคุณภาพดี
   แข็งแรง ไม่บิด ไม่งอ
   ใช้ทำาโครงสร้างงานเฟอร์นิเจอร์
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ไม้ท็อปโต๊ะ

“ ไม้ท็อปโต๊ะคุณภาพดี
   ผลิตจากไม้เกรด A
   เหมาะกับงานฟอร์นิเจอร์
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WWW.VNSWOOD.COMLINE ID : VNSWOODLINE ID : @VNSWOOD

ผู้นำาเข้า และจำาหน่ายไม้แปรรูป ไม้อัด ไม้พื้น
จากอเมริกา ยุโรป และ แอฟริกา

สำ�นักง�นใหญ่ : 358/1 ถนนประช�นฤมิตร แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โรงง�น : 99 หมู่ที่ 8 ตำ�บลหลักชัย อำ�เภอล�ดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13230

โทรศัพท์ : 0-2911-2439, 0-2911-3829, 0-2911-4349

โทรส�ร : 0-2911-4161

อีเมล์ : vnswood@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.vnswood.com

Line ID : VNSWOOD


