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Panel World Co., Ltd.



คณุสมบตัขิองแผน่ไมอ้ดัซีเมนต ์สไมลบ์อรด์



• ISO9001-2008

• ISO14001:2004

• Fire Resistance “Class O” BS 476 part 6, 7 and 22 (British Standard)

• Thai Industrial Standard Institute (TIS 878:2537)

• CE Certification (EN13986:2004)

CERTIFICATES



PRODUCTION PROCESS

ตดัขนาด & ขดัตกแต่งผวิหนา้ อบไล่ความชืน้  บ่มเพ่ิมความแข็งแรง



Product Knowledge



Smile Board

ความหนา แผน่/พาเลท นน./แผน่ กก./พาเลท

8 มม. 90 32 2,880

10 มม. 70 40 2,800

12 มม. 60 48 2,880

16 มม. 45 65 2,925

20 มม. 35 81 2,835

24 มม. 30 97 2,910

ขนาด 1,200 x 2,400 ( 2.88 ตร.ม.)



ความหนา (มม.) 8 10 12 16 20 24

ฝ้าเพดาน

ผนงัตกแตง่ภายใน

ผนงัโครงสรา้งภายใน

ผนงัตกแตง่ภายนอก

ผนงัโครงสรา้งภายนอก

ระแนง/แผงบงัตา

พื้นภายใน/นอก
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ขอ้มลูจ าเพาะ

ความหนาแน่น กก./ลบ.ม. 1,300±10%

มอดลูสัยืดหยุ่น (MOE) นวิตนั/ตร.มม. ≥ 4,500

ความตา้นแรงดนั (MOR) นวิตนั/ตร.มม. ≥ 9.0

ความตา้นแรงดึง (ตัง้ฉากกบัผิวหนา้) นวิตนั/ตร.มม. ≥ 0.5

ปริมาณความชื้น % 9 – 15

อัตราการขยายตวัตามความหนาแน่น * % ≤ 2

อัตราการดดูซึมน า้ตามความหนา * % 10

ค่าการน าความรอ้น W/m°c 0.1

อัตราการกนัเสียง เดซิเบล 30 – 35

ค่าความเป็นกรดด่าง pH 12

*หมายเหต ุ: เม่ือแข่น ้า 24 ชัว่โมง

อกัษรสีเขียว เป็นค่าท่ี “ดีกว่า” มาตราฐานท่ี มอก. ก าหนด
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Smile Board

ขอ้แตกต่างระหว่าง Fiber Cement Board และ Woodchip Cement Board

Fiber Cement Woodchip Cement

– เป็นวัสดโุครงสรา้งที่จ าเป็นตอ้งมวีัสดอุื่นมา

ทาทบั หรือ ปิดผวิหนา้ ไมเ่หมาะแก่การโชว์

ผวิหนา้ของแผน่

– เป็นไดท้ัง้วัสดตุกแตง่ และ วัสดโุครงสรา้ง ไม่

จ าเป็นตอ้งทาสีหรือหาวัสดอุื่นมาปิดทบัผวิ 

สามารถโชวพ์ื้นผวิแผน่ได้

– เป็นวัสดทุี่มคีวามยดืหยุ่นสงู และ เนือ้มคีวาม

เหนยีวแนน่

– เป็นวัสดทุี่มคีวามแข็งแกร่ง และ คงทน

แข็งแรง

– กลุ่มผูเ้ลือกใชง้านเป็นชา่งทัว่ไป เนน้ราคาถกู 

จบงานไว

– กลุ่มผูเ้ลือกใชง้านเป็น เจา้ของบา้น หรือ 

สถาปนกิ นกัออกแบบ เนน้การใชง้าน design 

ตกแตง่ เป็นหลกั

– การใชง้าน เนน้ ท าฝ้า และ ผนงั – การใชง้าน เนน้ ท าผนงั และ พื้น



วิธีการขนยา้ย

Smile Board

ไมแ่นะน าใหเ้คลื่อนยา้ยในลกัษณะนี้

เนือ่งจากอาจท าใหแ้ผน่โคง้งอได ้

โดยเฉพาะแผน่บาง

เคลื่อนยา้ยตามแนวตัง้ หรือ แนวนอน

โดยใชค้นเคลื่อนยา้ย 2 คน

วิธีการกองเก็บ

1. ไมค่วรวางเกนิ 4 พาเลท

2. ควรมไีมห้มอนทีม่คีวามสงู

สม า่เสมอกนัวางรองไว ้4 อนั 

เพื่อรับแรงกดทบั

3. กรณีวางซอ้นกนัหลายพาเลท

ตอ้งวางไมห้มอนใหต้รงกนั

4. ควรยกใหส้งูจากพื้นดินเพื่อ

ป้องกนัความชืน้จากพื้น

5. กรณีเก็บภายนอกอาคารควรมผีา้ใบคลมุ



ฝ้าเพดาน ผนงัภายใน ผนงัภายนอก

ความหนา 8 มม. 8-10 มม. 10-12 มม.

โครงคร่าว
ไมข้นาด 1.5x3 นิว้ เหล็กชบุสงักะส ีขนาด 75 มม. หนา 

0.5 มม.

ระยะโครง 40-60 ซม. ยึดโครงใหปี้กตวั C ขยับได้

การตกแตง่
สรีองพื้น / สนี า้ / สอีะครีลกิ / 

กระเบื้อง / วอลเปเปอร์

สรีองพื้น / สนี า้ 

/ สอีะครีลกิ

ผนงัภายใน ผนงัภายนอก

ความหนา 8-10 มม. 10-12 มม.

โครงคร่าว ไม ้/ เหล็กชบุสงักะสี

ระยะโครง แนวตัง้ 40-60 ซม. แนวนอน 2.4-3 ม.

การตกแตง่ สรีองพื้น / สนี า้ / สอีะครีลกิ / กระเบื้อง / วอลเปเปอร์

วิธีการติดตัง้

หมายเหต ุ: การติดตัง้ตอ้งเวน้ระยะห่างของบอรด์ประมาณ 5 มม. ใช ้โฟมเสน้ และ โพลียรูเีทรน ในการยาแนวผิว

                 ระยะยึดสกรหู่างจากขอบขา้ง 3ซม. ห่างจากขอบบน 7.5 ซม. เพ่ือป้องกนัขอบรา้ว
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พ้ืนลอย พ้ืนปรบัระดบั

ความหนา 20-24 มม. 20-24 มม.

โครงคร่าว เหล็กตวั C เหล็กตวั C / เหล็กฉาก

ระยะโครง แนวตัง้ 40-60 ซม. แนวนอน 60-120 ซม. 60-120 ซม. ยึดโครงใหแ้นน่ตดิกบัพื้นเดมิ

การตกแตง่ สรีองพื้น / สนี า้ / สอีะครีลกิ / กระเบื้อง / พรม / พื้นไมส้ าเร็จ / ไมป้ารเ์ก ้

วิธีการติดตัง้
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หมายเหต ุ: ระยะยึดสกรหู่างจากขอบขา้ง 3ซม. ห่างจากขอบบน 7.5 ซม. เพ่ือป้องกนัขอบรา้ว
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อปุกรณเ์สรมิส าหรบัการติดตัง้การฉาบผิวดว้ยวสัดฉุาบผิว

การอดุรอ่งดว้ยโพลยีรูเีธน

Trick การติดตัง้

ตดิเทปกาวบริเวณขอบของบอร์ด

เพื่อป้องกัน โพลียรีูเธน เป้ือนบอร์ด

สกรู

สกรแูบบมปีีกเหมาะกบัโครงคร่าวเหล็ก หรือโลหะ

สกรปูลายแหลมเหมาะกบัโครงคร่าวไม้

- ความยาว 35 มม. ใชก้บับอรด์ 8-16 มม.

- ความยาว 45 มม. ใชก้บับอรด์ 20-24 มม.

วัสดฉุาบผวิ

LANKO 103 (หรือใกลเ้คียง)ครีมฉาบบางผนงั

ใชผ้สมสเีทาฉาบตกแตง่ผวิไดเ้รียบเนยีน

อัตราการใช ้: 0.5 – 1.5 กก./ตรม./หนา 1 มม.

วัสดฉุาบผวิ

LANKO 110 (หรือใกลเ้คียง)ปูนฉาบบางผนงัมสีเีทา

ฉาบตกแตง่ผวิไดเ้รียบเนยีน ฉาบไดบ้าง 0.5 มม.

อัตราการใช ้: 1.3 กก./ตรม./หนา 1 มม.

วัสดอุดุร่อง

LANKO 603 (หรือใกลเ้คียง)โพลยีริูเธนสเีทา

ใชส้ าหรับอดุรอยตอ่ระหว่างแผน่สามารถใช ้

คู่กบัโฟมเสน้ได้



Project reference
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สินคา้ที่น าไปตกแตง่การใชง้านในประเทศจีน



สินคา้ที่น าไปตกแตง่การใชง้านในประเทศจีน

Bauxuan hotel – China



Sub roof Heathrow Airport



University In UK

Aston University UK

Bournville College UK King Gatewood Academy UK



 Warehouse YAMAHA @ เวียดนาม



รา้น กว๋ยเตีย๋วลีลา จงัหวดัเชยีงใหม่



The Barai Resort Phuket



 Showroom ขา้งศนูย ์Nissan กระทุม่แบน



The Bloom by TV Pool



Office Panel World


