
บรกิาร 
ดา้นการจดัการ 
หว่งโซ ่
อปุทาน
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พรอ้มให ้
บรกิารคณุ
บรษัิทของเรากอ่ตัง้ขึนัใน พ.ศ. 2548 และใหบ้รกิารดา้นการเขา้สู่
ตลาดและการผลติตามสญัญาจา้ง จากบรษัิทลกูทีเ่ราเป็นเจา้ของ
แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในจนี และส�านักงานของเราในสงิคโปรแ์ละ
เวยีดนาม ผูบ้รหิารทีม่ากดว้ยประสบการณข์องเราในเอเชยีท�างาน
รว่มกบัผูด้แูลบญัชลีกูคา้เฉพาะรายชาวออสเตรเลยีเพือ่ใหบ้รรลุ
ตามวตัถปุระสงคข์องลกูคา้

 ✓ การเขา้ถงึซพัพลายเออรแ์ละตวัแทนจ�าหน่ายในเอเชยี
โดยตรง

 ✓ การแนะน�าแนวทางทีค่รอบคลมุในเรือ่งพกิดัอตัราการน�าเขา้
และสง่ออก ระเบยีบศลุกากรและการท�าราคา

 ✓ การออกแบบ การรับรอง และลอจสิตกิสท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ
 ✓ การประกนัคณุภาพซึง่รวมถงึการเกบ็ตวัอยา่งกอ่นการผลติ

และการเฝ้าตดิตามการผลติ

บทบาทของเรา

การเตบิโตของยอดการสง่ออกในเอเชยีดว้ยโปรแกรมการเขา้สู่
ตลาดอยา่งเป็นขัน้ตอนส�าหรับ SME นวตักรรม พรอ้มทัง้การจัดหา
และการผลติตามสญัญาจา้งทีม่กีลยทุธ ์และการรักษาความ
ปลอดภยัดว้ยการตรวจสอบคณุภาพทีค่รอบคลมุทกุดา้น น�าเขา้
และสง่ออกดว้ยโซลชูนัการจัดซือ้จัดหาและการกระจายสนิคา้ 
ทีไ่ดรั้บการจัดการในรปูโครงการจาก Dominion House ซึง่
เป็นการจัดการหว่งโซอ่ปุทานส�าหรับ Asian Century พรอ้มให ้
บรกิารแกค่ณุในซดินยี ์สงิคโปร ์เซีย่งไฮ ้และนครโฮจมินิห์

โปรดตดิตอ่เราเพือ่พดูคยุเกีย่วกบัความตอ้งการของคณุ
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การเขา้สูต่ลาด 
และการกระจายสนิคา้

ความรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่และการมกีจิการภาคพืน้ดนิม ี
ความส�าคญัอยา่งยิง่ในการสรา้งเครอืขา่ยกระจายสนิคา้  
เราท�าการระบแุละตรวจสอบคณุสมบตัขิองตวัแทนจ�าหน่าย 
ในจนีและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้�าหรับผลติภณัฑข์องคณุ 
และปรกึษากบัเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญของเราเพือ่ประสานงาน
ส�าหรับการทดสอบความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการตดิ 
ฉลาก เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล  
มกีารจัดการคลงัสนิคา้และโซลชูนัการสง่มอบสนิคา้อยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนบรกิารสนับสนุนทางการตลาด 
ทีห่ลากหลายตามความตอ้งการ

ASIA BY DESIGN 2019

ใน พ.ศ. 2557 จนีมบีรษัิทดา้นสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
17,406 แหง่และมนัีกออกแบบและสถาปนกิ 330,028 คน  
งานแสดงสนิคา้ครัง้ใหญ ่ๆ ทีจั่ดขึน้ในจนีดงึดดูมอือาชพีชาวจนี
และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตร้าว 30,000-60,000 คน ทีเ่ขา้มา
คน้หาไอเดยีสดใหมแ่ละผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ Dominion 
House ไดเ้ปิดตวัโครงการ ASIA BY DESIGN เพือ่สง่เสรมิ
ผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรมและมคีวามยัง่ยนื ส�าหรับสถาปนกิ  
นักพัฒนา และมอือาชพีดา้นการกอ่สรา้งทัว่ทัง้จนีและเอเชยี 
ตะวนัออกเฉียงใต ้

'ลกูคา้พึง่พาเราใหน้�าทางพวกเขาผา่นความซบัซอ้นของ 
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมาก ตัง้แต ่
การตรวจสอบสถานะกจิการส�าหรับผูท้ีอ่าจเขา้มาเป็นตวัแทน
จ�าหน่าย และการเลอืกพันธมติรทางธรุกจิทีเ่หมาะสม ไปจนถงึ
การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและการสนับสนุนดา้นลอจสิตกิส ์
งานเพิม่เตมิของเรา คอืการท�าใหผู้ซ้ ือ้ในทอ้งถิน่สามารถเรยีนรู ้
เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละสัง่ซือ้สนิคา้ไดง้า่ยขึน้ ซึง่ส�านักงานของเรา
ในเซีย่งไฮ ้สงิคโปร ์และนครโฮจมินิหเ์ป็นสนิทรัพยห์ลกัของเรา
ในวงจรการขายและการสง่มอบสนิคา้' Jeremy Barnett, 
กรรมการผูจั้ดการกลา่ว

ตัง้แต ่พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา Dominion House เสนอขดีความ
สามารถหลายดา้นในตลาดตา่งประเทศใหแ้กล่กูคา้ ซึง่พวกเขา
สามารถด�าเนนิกจิการนัน้โดยใชป้ระโยชนจ์ากความรูเ้กีย่วกบั 
ทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเต็มที ่และมกีจิการในเอเชยีไดท้นัทโีดยปราศจาก
ความเสีย่ง ASIA BY DESIGN เป็นกลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดส�าหรับ
บรษัิทตา่ง ๆ ทีเ่ตรยีมพรอ้มจะลงทนุกบัความส�าเร็จของตนใน
เอเชยี โดยมคีณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี:้ การเขา้รว่มโครงการขัน้ต�า่ 
12 เดอืน การด�าเนนิการแทนโดยไมผ่กูขาด ความโปรง่ใสโดย
สมบรูณ ์(ผูซ้ ือ้จา่ยตรง) และออกแบบมาเพือ่ใหไ้ดเ้งนิคนืสงูสดุ
ภายใตโ้ครงการเงนิสนับสนุนการพัฒนาตลาดสง่ออก (EMDG)

กรณีศกึษา

หวางฟจูงิ, ปกักิง่
การออกแบบ / การกระจายสนิคา้

โครงการพัฒนาแหง่ใหมท่ีห่รหูราในปักกิง่นีต้ัง้อยูท่ีถ่นนหวางฟจูงิ
ในเขตตงเฉงิ โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีแ่บบควบคมุไดซ้ ึง่
ออกแบบและผลติในออสเตรเลยี โดยเป็นทางเดนิแขวนในรปู 
ของแผงหลงัคาอตัโนมตัสิามสบิชิน้ ซึง่จะเลือ่นออกเพือ่เปิดให ้
เห็นอปุกรณโ์สตทศัน์

Dominion House ซึง่มบีทบาทเป็นผูป้ระสานงานโครงการใหแ้ก ่
TILT ไดจั้ดการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรายส�าคญั ๆ ซึง่รวมถงึ
นักพัฒนาในฮอ่งกงและบรษัิทกอ่สรา้งในปักกิง่ ประเด็นปัญหา 
ทีส่�าคญั เชน่ การจัดก�าหนดการ การช�าระเงนิ การน�าอปุกรณเ์ขา้
ประเทศจนี การตดิตัง้ และการเยีย่มชมไซตง์านโดยบคุลากร 
ชาวออสเตรเลยี ลว้นประสบความส�าเร็จเป็นอยา่งดดีว้ยการจัดการ
ของส�านักงานทีเ่ซีย่งไฮข้องเรา 'การออกแบบน�าเสนอโซลชูนั 
ทีส่งา่งามซึง่ท�าใหใ้ชง้านพืน้ทีไ่ดแ้บบอเนกประสงค ์ทัง้ยงัม ี
ความสวยงามทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านประจ�าวนัในลกัษณะเป็น
ศนูยก์ารคา้ และฟังกช์นัการใชส้อยเพิม่เตมิส�าหรับจัดกจิกรรม
พเิศษ' กลา่วโดย TILT Industrial Design ซึง่เป็นบรษัิท
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรมระดบัแนวหนา้ของออสเตรเลยี

TILT Industrial Design:
Kohn Pedersen Fox

"TILT กระจายสนิคา้ไปสูจ่นีเป็น
คร ัง้แรกและ Dominion House 
ชว่ยใหม้ ัน่ใจวา่กระบวนการตา่ง ๆ 
ไดร้บัการจดัการโดยค�านงึถงึ 
ท ัง้สองฝ่ายอยา่งรอบคอบ"

Tim Phillips,
กรรมการผูจั้ดการ, TILT



หวางฟจูงิ, ปักกิง่ (สถาปนกิ: Kohn Pedersen Fox)
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การผลติ
และการจดัซือ้จดัหา

Dominion House ท�างานรว่มกบัลกูคา้เพือ่ลดตน้ทนุ 
และความเสีย่งใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ดว้ยการเจรจาทีไ่ซตง์าน 
และการประกนัคณุภาพทีค่รอบคลมุทกุดา้น เราตรวจสอบ 
ซพัพลายเออรบ์นพืน้ฐานคณุลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ ์
จากลกูคา้ และลกูคา้จะเป็นผูเ้ลอืกผูผ้ลติทีต่อ้งการตามค�าแนะน�า
ของเรา การน�าชมสถานทีข่องหุน้สว่นทีม่โีอกาสเป็นผูผ้ลติ 
กเ็ป็นอกีตวัเลอืกหนึง่ส�าหรับลกูคา้ของ Dominion House 

"Dominion House จดัการ 
กบักระบวนการจดัซือ้จดัหา
จากนอกประเทศของเราและ
อ�านวยความสะดวกเรือ่งการ
ควบคมุคณุภาพดว้ยความใสใ่จ
ในรายละเอยีดและความเป็นมอื
อาชพี เราจะไมไ่ปท�าโครงการ
ใหญ ่ๆ ในจนีโดยไมม่ ี
Dominion House"

Tim Phillips,
กรรมการผูจั้ดการ, TILT

กรณีศกึษา

One Central Park

การออกแบบ / การกระจายสนิคา้

One Central Park ในซดินยีอ์อกแบบโดย Jean Nouvel 
สถาปนกิชาวฝร่ังเศส ประกอบดว้ยตกึสงู 2 ตกึ ซึง่สงู 16 ชัน้ 
และ 33 ชัน้ ตัง้อยูเ่หนอือาคาร 5 ชัน้ส�าหรับคา้ปลกีและพลบัพลา
สนัทนาการ

เป็นครัง้แรกในโลกที ่TILT Industrial Design ซึง่เป็นบรษัิท 
นักออกแบบเชงิอตุสาหกรรมส�าหรับสถาปนกิระดบัแนวหนา้ของ
ออสเตรเลยี ไดส้รา้งฮลีโิอสแตตขนาดใหญท่ีต่ดิตัง้บนทาวเวอร์
ทศิตะวนัออก ซึง่ 'ผสานระบบเชงินวตักรรมทีเ่ป็นแผงกระจก
ประจ�าทีแ่ละกระจกขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์ทีอ่อกแบบมาเพือ่จับ
แสงอาทติยแ์ละเปลีย่นทศิทางไปยงัอาคารคา้ปลกีและระเบยีง 
ทีผ่า่นการปรับภมูทิศันแ์ลว้'

Dominion House เริม่ท�างานตัง้แตก่ารวาดแบบแปลนเชงิเทคนคิ 
พรอ้มทัง้ระบแุละจัดการกบักลุม่ผูผ้ลติตามสญัญาจา้งทีม่คีณุภาพ
สงูในจนี เพือ่ผลติตามขอ้มลูจ�าเพาะและงบประมาณ อะลมูเินยีม 
ทีอ่ดัขึน้รปูดว้ยเครือ่งจักร บานพับเหล็กกลา้ทีส่ัง่ท�าเป็นพเิศษ  
และกระจกทีน่�าเขา้จากสเปน ไดรั้บการประกอบเขา้ดว้ยกนัจาก 
ตา่งประเทศและสง่มอบตามก�าหนดการ

สถาปนกิ:
Ateliers Jean Nouvel & PTW Architects



One Central Park (สถาปนกิ — Ateliers Jean Nouvel และ PTW Architects)
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การออกแบบเพือ่ความย ัง่ยนื 
และผสานวถิชีวีติเขา้กบัธรรมชาติ

การออกแบบเพือ่ผสาน 
วถิชีวีติเขา้กบัธรรมชาต ิ
(BIOPHILIC DESIGN)

การออกแบบเพือ่ผสานวถิชีวีติเขา้กบั
ธรรมชาตเิป็นวธิกีารเชงินวตักรรมใน 
การออกแบบสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่ราใชช้วีติ 
ท�างาน และเรยีนรู ้เราตอ้งการธรรมชาติ
ในระดบัรากฐานและลกึซึง้ แตเ่รามกัจะ
ออกแบบเมอืงและชานเมอืงของเราใน
แบบทีท่�าใหส้ ิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมลง
และท�าใหเ้ราเหนิหา่งจากธรรมชาติ

เทรนดล์า่สดุในสถาปัตยกรรมสเีขยีว 
ไดล้ดผลกระทบของสิง่แวดลอ้มทีเ่รา 
สรา้งขึน้ ซึง่มตีอ่ธรรมชาต ิแตก่ป็ระสบ 
ความส�าเร็จไมม่ากนักในการน�าเรา 
กลบัไปเชือ่มตอ่เรากบัโลกของธรรมชาติ
อกีครััง้หนึง่ ซึง่เป็นชิน้สว่นทีข่าดหายไป
ของปรศินาในการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

มารว่มเดนิทางจากอดตีของการววิฒันาการ
และตน้ก�าเนดิสถาปัตยกรรม ไปยงัอาคาร
ตา่ง ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของโลก เพือ่คน้หา

สิง่ทีแ่ตกตา่ง

การออกแบบเพือ่ความย ัง่ยนื เป็นวธิี
การทีม่นุษยส์ง่ผลกระทบตอ่ธรรมชาต ิ
รอบตวั

ในทางตรงกนัขา้มการออกแบบ 
เพือ่ผสานวถิชีวีติเขา้กบัธรรมชาติ
เกีย่วขอ้งกบัการผสานองคป์ระกอบตา่ง ๆ 
ของธรรมชาตเิขา้ไปในสิง่แวดลอ้มทีเ่รา
สรา้งขึน้ เพือ่น�าประโยชนม์าสูผู่ค้น เชน่ 
การมสีขุภาวะทีด่ขี ึน้

ในหลาย ๆ แงม่มุ แนวทางนีย้กระดบั
แนวคดิเรือ่งความยัง่ยนืขึน้ไปอกีขัน้ 
ในขณะทีก่ารออกแบบเพือ่ความยัง่ยนื 
มุง่ทีจ่ะสรา้งอาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
มากขึน้ แตก่ารออกแบบเพือ่ผสานวถิชีวีติ
เขา้กบัธรรมชาตนัิน้พยายามจะท�าให ้
อาคารเหลา่นีม้สีขุภาวะมากขึน้ส�าหรับ
มนุษย์

การออกแบบเพือ่
ผสานวถิชีวีติเขา้กบั
ธรรมชาตชิีไ้ปยงั
การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั
ทีด่ตีอ่สขุภาพ 
และมปีระสทิธภิาพ 
มากขึน้ส�าหรบั
มนษุยส์มยัใหม่

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั

แสง

การไดรั้บแสงธรรมชาตชิว่ยใหฮ้อรโ์มนหลัง่และชว่ยใหร้า่งกายท�างาน
ไดด้ขี ึน้ แสงชนดิตา่ง ๆ มผีลตอ่การท�างานของเรา แสงทีอ่บอุน่ 
ท�าใหรู้ส้กึสบายและผอ่นคลาย แสงทีเ่ย็นเชือ่วา่ท�าใหต้ืน่ตวัมากขึน้ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน และลดความเหนือ่ยลา้

03

ประสทิธภิาพในการท�างานและความคดิสรา้งสรรค์

การสมัผัสกบัธรรมชาตจิะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานได ้6% 
และเพิม่ความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้15% มรีายงานวา่พนักงานทีส่มัผัสกบั
ธรรมชาตริะหวา่งการท�างานจะมรีะดบัสขุภาวะโดยรวมเพิม่ขึน้ 15%

01
การไหลของอากาศ

การท�าใหพ้ืน้ทีเ่ปิดโลง่และมอีากาศไหลเวยีนอยา่งสม�า่เสมอ จะชว่ย
เพิม่สมาธไิด ้70% ของพนักงานออฟฟิศคดิวา่คณุภาพอากาศทีแ่ย ่
สง่ผลเชงิลบตอ่ประสทิธภิาพการท�างานและสขุภาวะของพวกเขา

02

ววิธรรมชาติ

ววิธรรมชาตแิละตน้ไมช้ว่ยลดความเครยีดได ้และเราไมจ่�าเป็น 
ตอ้งมองธรรมชาตสิเีขยีวจรงิ ๆ เลยดว้ยซ�้า แมแ้ตภ่าพถา่ยธรรมชาต ิ
กช็ว่ยลดความดนัโลหติและชว่ยใหเ้รารูส้กึผอ่นคลาย

04

Campbell, Paul (2018, August 2). Top benefits of biophilic design in the workplace. ไดม้าจาก https://multicomfort.saint-gobain.co.uk/

สถาปัตยกรรมแหง่ชวีติ พบกบัอาคารตา่ง ๆ 
ทีเ่ชือ่มโยงมนุษยแ์ละธรรมชาตเิขา้ดว้ยกนั 
ทัง้โรงพยาบาลทีผู่ป่้วยฟ้ืนตวัเร็วขึน้ 
โรงเรยีนทีเ่ด็ก ๆ สอบไดค้ะแนนสงูขึน้ 
และชมุชนทีท่กุคนรูจั้กเพือ่นบา้นของตน 
และครอบครัวเจรญิงอกงาม
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"การศกึษาธรรมชาต ิ 
รกัธรรมชาต ิและอยูใ่กลช้ดิ
กบัธรรมชาต ิจะไมม่วีนั
ท�าใหค้ณุผดิหวงั"

Frank Lloyd Wright,
นักออกแบบและสถาปนกิชาวอเมรกินั

อาคารจอดรถซูเปอร์ยอชต์มารีนา - ส่วนหน้าอาคารแบบพื้นที่สีเขียว, ซิดนีย์
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11

ผนงัเขยีวทีถ่นนคมัเบอรแ์ลนด,์ ซดินยี ์



ววิจาก One Central Park, ซดินยี์
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"เราจนิตนาการวา่ 
เมอืงของเราถกูยดึครอง
โดยพชืพรรณตา่ง ๆ  
ท ัง้บนผนงัและหลงัคา  
ในอโุมงคแ์ละทีจ่อดรถ 
ทางเทา้และทางหลวง 
ภายใน ภายนอก  
และทกุทีร่ะหวา่งกลาง"

เราเป็นหนึง่ในผูเ้ชีย่วชาญดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัระดบั
แนวหนา้ของออสเตรเลยี ทีผ่สานพชืพรรณกบังานวจัิยทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่เรง่พลงัชวีภาพของพชื

เราเพาะปลกู ออกแบบ ตดิตัง้และบ�ารงุรักษาโครงสรา้งมชีวีติทกุรปูแบบ
ซึง่รวมถงึก�าแพงสเีขยีว หลงัคาสเีขยีว สว่นหนา้อาคารและพลบัพลา 
สเีขยีว เราเป็นผูค้ดิคน้ Breathing Wall แบบมอดลูารท์ีแ่รกของโลก 
ซึง่ไดรั้บการพสิจูนท์างวทิยาศาสตรแ์ลว้วา่สามารถก�าจัดมลพษิซึง่รวมถงึ
คารบ์อนไดออกไซด ์อนุภาคฝุ่ น และสารประกอบอนิทรยีร์ะเหยงา่ยที่
เป็นอนัตรายออกจากอากาศได ้

เราต้องการ #junglefyourcities
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Junglefy Breathing Wall (อยูร่ะหวา่งขอสทิธบิตัร) เป็นระบบ
ผนังเขยีวแบบมอดลูาร ์ซึง่ไดรั้บการพสิจูนท์างวทิยาศาสตรแ์ลว้วา่
สามารถเรง่การก�าจัดมลพษิในอากาศไดเ้ร็วกวา่ระบบทีใ่ชพ้ชื 
แบบอืน่ ๆ ในตลาด นอกจากนีย้งัท�าหนา้ทีเ่ป็นก�าแพงกัน้เสยีง 
ท�าใหก้ารไดย้นิดขี ึน้พรอ้มไปกบัการลดอณุหภมูอิากาศแวดลอ้ม 
ผลลพัธก์ค็อืประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดขีึน้และลดคา่ใชจ้า่ย 
ในการใชเ้ครือ่งปรับอากาศ

ระบบท�างานอยา่งไร 

Junglefy Breathing Wall ท�าจากมอดลูซึง่เป็นพอลเีอทลินี 
เชงิเสน้ความหนาแน่นต�า่ทีส่ามารถน�ามารไีซเคลิไดอ้ยา่งไมส่ ิน้สดุ 
และมวีสัดเุพาะปลกูทีป่ระกอบดว้ยเสน้ใยมะพรา้วในปรมิาณมาก 
ใบพัดแบบแกนทีท่�างานดว้ยไฟฟ้าจะท�าการระบายอากาศในระบบ
อยา่งสม�า่เสมอทัว่ทัง้พชืและวสัดเุพาะปลกู การระบายอากาศแบบ
พลวตันีจ้ะเพิม่อตัราการดดูซบัคารบ์อนไดออกไซด ์และปรมิาตร
อากาศทีแ่ตล่ะมอดลูกรองไดแ้ละท�าใหเ้ย็นขึน้

Junglefy
Breathing Wall

 

↓80%

1.5x

BIOPHILIAการลด CO2
ขจัดไดถ้งึ 24.2 ลติรตอ่ชัว่โมง 

ซึง่เทยีบเทา่กบัตน้ไมใ้นกระถาง 
ขนาดใหญ ่160 ตน้

ขจดั VOC ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
กวา่ไมก้ระถางในปรมิาตร 

ทีเ่ทยีบเทา่กนั

พสิจูนแ์ลว้วา่ลดความเครยีด 
การลาป่วย และเพิม่

ประสทิธภิาพในการท�างาน

60 นาที ↓41%

↓33%

เพือ่ก�าจัด 95% ของ 
<PM10 จากความเขม้ขน้

เริม่ตน้

การลดระดบัเสยีง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผนังตกึ

แบบเดมิ

การลด
การใชง้านเครือ่งปรับอากาศ

เนือ่งจากระบบ
ระบายอากาศ

มอดูล  
Junglefy  

Breathing Wall

อากาศเสีย 
ด้านหลัง
ก�าแพง

มลพิษในอากาศ 
ถูกก�าจัดด้วย 
ความสัมพันธ ์
เชิงพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างพืชและ 
คอโลนีจุลินทรีย์
ในดิน



Manly Vale Car Park - ส่วนหน้าอาคารแบบ Breathing Wall, แมนลีเวล, ซิดนีย์
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กรณีศกึษา

Manly Vale Car Park, ซดินยี ์
สว่นหนา้อาคารแบบ Breathing Wall

สว่นหนา้แบบพืน้ทีส่เีขยีวทีห่อ่หุม้อาคารจอดรถนี ้ประกอบดว้ย
แผง Jungle Breathing Wall ทีก่�าลงัหมนุซึง่ไมเ่คยน�ามาใชใ้น
โครงการใดกอ่นหนา้นี ้แผงหมนุเหลา่นีท้�าใหส้ามารถเขา้ถงึตน้ไม ้
เพือ่ชว่ยในการซอ่มบ�ารงุซึง่สามารถท�าไดท้ีด่า้นในของอาคาร
จอดรถ ท�าใหช้า่งเทคนคิไมจ่�าเป็นตอ้งใชน่ั้งรา้นหรอืเชอืกเพือ่
ด�าเนนิการ 

Breathing Wall ทีส่ว่นหนา้อาคารนีจ้ะเปิดใชง้านดว้ยพัดลม 
ซึง่จะดดูอากาศเสยีจากภายในทีจ่อดรถและอดัอากาศเหลา่นี ้
ผา่นรากพชืและวสัดเุพาะปลกู พชืและแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูใ่นวสัดุ
เพาะปลกูจะท�าการกรองกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์สารประกอบ
อนิทรยีร์ะเหยงา่ย และอนุภาคฝุ่ นตา่ง ๆ เอาไว ้พัดลมจะชว่ยพัด
อากาศบรสิทุธิก์ลบัเขา้ไปในสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ผลลพัธท์ีไ่ดก้็คอื
อาคารจอดรถซึง่สามารถรองรับความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ทัง้ยงั
ใหอ้ากาศบรสิทุธิซ์ ึง่ถา้ไมท่�าเชน่นีก้็น่าจะมมีลพษิอยูใ่นระดบัสงู



ส�านักงานใหญข่อง LendLease - ผนังอาคารแบบ Breathing Wall และ Green Wall, บารังการ,ู ซดินยี์
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กรณีศกึษา

ส�านกังานใหญข่อง LendLease, ซดินยี ์
Breathing Wall และ Green Wall

Junglefy ไดจั้ดองคป์ระกอบทางดไีซนท์ีย่อดเยีย่มใหแ้ก่
ส�านักงานใหญข่อง Lendlease ในบารังการเูซาธ ์ซึง่กค็อื 
Breathing Wall สงู 6 เมตร ทีก่ลายมาเป็นทางเขา้ส�านักงาน 
อนัน่าทึง่ ทัง้ยงัใหค้ณุประโยชนใ์นเรือ่งของสขุภาพและสขุภาวะ
อกีดว้ย

ตัง้แตแ่รกเริม่ โครงการนีเ้ป็นความพยายามรว่มกนักบั Lendlease 
ซึง่รวมถงึการออกแบบ การตลาด การเจรจาท�าสญัญา หรอืแมแ้ต่
การปลกูพชืในมอดลูตา่ง ๆ Lendlease ไดจั้ดการแขง่ขนัภายใน
โดยใหท้มีงานของบรษัิท 8 ทมีเขยีนบรรยายวา่สถานทีท่�างานใหม ่
มคีวามหมายกบัพวกเขาอยา่งไร โดยใชค้�าไมเ่กนิ 25 ค�า ผูช้นะ 
จะไดรั้บรางวลัเป็นวนัหยดุหนึง่วนัส�าหรับมาทีโ่รงเพาะช�าของ 
Junglefy เพือ่ปลกูพชึส�าหรับโครงการของตน
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"เราให้
สถาปนกิ
คดิสรา้งสรรค์
โดยอสิระ"

เราพัฒนาดไีซนข์องคณุโดยไมม่ขีอ้จ�ากดัในเรือ่งวธิกีารกอ่สรา้ง
แบบดัง้เดมิ

เราพจิารณาไอเดยีและแบบรา่งของคณุอยา่งรอบคอบ  
และสง่มอบมนัผา่นกระบวนการออกแบบทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้

ความเชีย่วชาญดา้นการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมของเรา
หมายความวา่เราใชเ้ทคโนโลย ีวสัด ุและเทคนคิการผลติลา่สดุ

เราท�างานรว่มกบัคณุเพือ่ท�าใหแ้นวคดิการออกแบบของคณุ 
กลายเป็นความจรงิ ไอเดยีของคณุสามารถแสดงออกผา่น:

 ✓ คณุลกัษณะเชงิสถาปัตยกรรมตามความตอ้งการ
 ✓ องคป์ระกอบแบบควบคมุได ้
 ✓ ศลิปะสาธารณะ

การออกแบบตามความต้องการ

กรณีศกึษา

St Kilda Stokehouse
สว่นหนา้อาคารแบบควบคมุได้

TILT เขา้มสีว่นรว่มในการออกแบบ การผลติ และการตดิตัง้ฉาก
แบบพับกลางส�าหรับภตัตาคาร Stokehouse ทีม่ชี ือ่เสยีง  
ซึง่สรา้งขึน้ใหมใ่น Melbourne

ฉากเหลา่นีจ้ะท�าหนา้ทีเ่ป็นสว่นหนา้อาคารทีโ่ดดเดน่แตใ่ชง้านได ้
โดยไมบ่งัทศันยีภาพ การออกแบบทีพ่เิศษนีรั้กษาลกัษณะเฉพาะ
ของอาคารไว ้และค�านงึถงึความสะดวกสบายของลกูคา้ไปพรอ้มกนั 
ซึง่เมือ่รวมกนัแลว้สง่ผลใหเ้กดิความส�าเร็จทางธรุกจิอยา่งทีส่ดุ
ฉากนีต้ดิตัง้อยูน่อกหนา้ตา่งของภตัตาคารและท�าหนา้ทีบ่งัแดด 
แตส่ามารถยกขึน้ไดเ้พือ่ใหม้องเห็นทวิทศันข์องทอ้งทะเลทีง่ดงาม

ต�าแหน่งทีต่ัง้รมิชายหาดนัน้เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามตอ้งการ 
ดา้นโครงสรา้งเชงิกลอยา่งมาก การออกแบบใชป้ระโยชนจ์ากโลหะ 
ไรส้นมิทีเ่อาไวใ้ชง้านในทะเลโดยเฉพาะส�าหรับสว่นประกอบเชงิ
โครงสรา้งตา่ง ๆ ซึง่ถอืวา่เป็นสดุยอดทัง้ในเรือ่งของอายกุารใชง้าน 
และสมรรถนะทีม่ัน่ใจได ้

สถาปนกิ:
Robert Simeoni Architects



สโตคเฮาส ์(สถาปนกิ — Robert Simeoni Architects) 
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"TILT ท�าใหส้ถาปตัยกรรม
เคลือ่นทีเ่ป็นไปได"้

Tim Greer,
กรรมการบรหิาร, Tonkin Zulaikha Greer



Glebe – Skylight (สถาปนกิ— Nicholas Tang Architects) มมุมองจากบนัได
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เราไดพั้ฒนาผลติภณัฑท์ีง่า่ยตอ่การระบชุือ่ 
เชน่ Skylight และ Hatch เรายงัสามารถ
รว่มมอืกบัคณุเพือ่สรา้งผลติภณัฑใ์หม ่ๆ 
ไดอ้กีดว้ย

ผลิตภัณฑ์

TILT Skylight ไดร้บัการสรา้งขึน้เป็นพเิศษส�าหรบัโครงการ 
ทีไ่ดร้บัการออกแบบทางสถาปตัยกรรม

TILT Skylight เป็นกระจกชอ่งรับแสงแบบควบคมุไดเ้พยีงหนึง่เดยีว 
ทีส่ามารถใชไ้ดก้บับนัไดแบบมาตรฐาน ขอ้เท็จจรงินีเ้พยีงประการ
เดยีวก็สามารถเพิม่มลูคา่ใหก้บัทกุโครงการ เปิดโอกาสใหร้ะเบยีง
หลงัคาเป็นสว่นตอ่ขยายของบา้นอยา่งไรร้อยตอ่ และเปิด
ทศันยีภาพใหม ่ๆ สูส่ายตาและท�าใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
ชอ่งรับแสงอตัโนมตัขิองเราใชว้สัดคุณุภาพเพือ่ใหส้ามารถ 
เขา้ใชง้านระเบยีงหลงัคาไดอ้ยา่งงา่ยดาย และเพิม่แสงธรรมชาติ
กบัการระบายอากาศใหแ้กต่วับา้น

TILT SKYLIGHT

กรณีศกึษา

Glebe, ซดินยี ์
Skylight

การตดิตัง้ TILT Skylight ไดเ้ปิดทศันยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของ
สะพานแอนแซกทีโ่ดดเดน่ในซดินยี ์จากดาดฟ้าของทีพั่กในยา่น 
Glebe นี้

แบบแปลนโดยละเอยีดเมือ่รวมเขา้กบัการประสานงานทีย่อดเยีย่ม
ระหวา่ง TILT กบัผูก้อ่สรา้งท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่การตดิตัง้ Skylight นี้
เป็นไปโดยราบรืน่ TILT Skylight สงู 3.5 เมตร ไดรั้บการตดิตัง้โดย
มชีอ่งวา่งขนาด 1 เมตรและใชแ้ผงกระจก Viridian ThermoTech™ 
IGU 

สถาปนกิ:
Nicholas Tang Architects



Lower North Shore – Hatch แบบควบคมุได ้Richmond – Hatch หอ้งใตด้นิแบบกระจกไรก้รอบ
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HATCH

เราไดอ้อกแบบ Hatch ตดิตัง้บนพืน้แบบท�างานอตัโนมตัเิพือ่เขา้
ออกหอ้งเกบ็ของใตด้นิและเขา้ออกระหวา่งชัน้ Hatch นีจ้ะราบ 
ไปกบัพืน้หอ้งทกุแบบ และมรีปูลษัณห์ลากหลายใหเ้ลอืกเพือ่ให ้
เหมาะสมกบัโครงการนัน้ ๆ โดยมตีัง้แตก่ระจกไรก้รอบ หรอืกรอบไม ้
ไปจนถงึดไีซนส์�าหรับรับโหลดยานพาหนะทีผ่า่นการรับรอง

กรณีศกึษา

Richmond
Hatch หอ้งใตด้นิแบบกระจกไรก้รอบ

Lower North Shore
Hatch แบบควบคมุได้

ประตกูระจกแบบไรก้รอบนีเ้ป็นโซลชูนัในการเขา้ออกหอ้งเกบ็ของ
ใตด้นิทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึง่ไดรั้บการออกแบบใหร้าบไปกบั
พืน้ Hatch นีเ้ป็นคณุลกัษณะเดน่ของบา้นและไดรั้บการตดิตัง้ใน
หอ้งทีเ่ป็นศนูยก์ลางของบา้น การผสานกรอบงานเชงิโครงสรา้ง
ส�าหรับ Hatch เขา้กบัองคป์ระกอบทีเ่ป็นโครงสรา้งของพืน้จ�าเป็น
ตอ้งอาศยัการประสานงานกนัอยา่งรอบคอบระหวา่ง TILT,  
ผูก้อ่สรา้ง และวศิวกรโครงสรา้ง

TILT ออกแบบ Hatch ทีค่วบคมุไดน้ีเ้พือ่เป็นสว่นหนึง่ในการปรับ
โฉมบา้นพักสว่นบคุคลแหง่หนึง่ซึง่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ Hatch นี ้
ชว่ยใหส้ามารถเขา้ออกหอ้งเกบ็ไวนใ์ตด้นิและพืน้ทีส่นัทนาการ

การควบคมุผสานระบบอตัโนมตัทิัง้ประตแูละ Hatch เพือ่ให ้
การเขา้ออกจากหอ้งเกบ็ของใตด้นิมคีวามปลอดภยั การออกแบบ 
Hatch เป็นการดดัแปลงจาก TILT Skylight ซึง่ไดรั้บความนยิม
เป็นอยา่งสงูในการใชเ้ขา้ออกดาดฟ้า
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วสิยัทศันข์องเราคอืการเป็น
ซพัพลายเออรช์ ัน้น�าของโลก
ส�าหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานโลหะ
เชงิสถาปตัยกรรมทีต่อ้งใช้
ความช�านาญพเิศษในทกุ
อตุสาหกรรม

AMA เป็นบรษัิททีป่ระกอบกจิการหลากหลายโดยเป็นเจา้ของ
บรษัิท Aluminium Balustrades North Coast Pty Ltd, และ 
Warana Powdercoaters Pty Ltd ซึง่มชีาวออสเตรเลยีเป็น
เจา้ของและด�าเนนิการ 100% 

AMA มปีระสบการณด์า้นอตุสาหกรรมระดบัมอือาชพีมาตัง้แต ่
พ.ศ. 2524 และเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารผลติภณัฑส์ว่นหนา้
อาคารและงานโลหะทีไ่มใ่ชโ่ครงสรา้งส�าหรับอตุสาหกรรม
กอ่สรา้ง

วตัถปุระสงคข์องเราคอืการสรา้งผลติภณัฑค์ณุภาพสงูอยา่งเสมอตน้
เสมอปลาย พรอ้มทัง้ดแูลใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ไดรั้บความพงึพอใจ
ตัง้แตแ่นวคดิแรกเริม่ไปจนเสร็จสิน้โครงการ
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STRUCTGLASS

ขอแนะน�าระบบราวกัน้กระจกเชงิโครงสรา้งของ
ออสเตรเลยีทีม่คีวามปลอดภยัสงูสดุในตลาดในปัจจบุนั 
StructGlass ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชง้านในรปูแบบใด ๆ 
ทีต่อ้งมกีารกดีขวางเพือ่ปกป้องคณุ แมห้ลงัจากทีบ่างสว่น 
ของเครือ่งกดีขวางนัน้จะเสือ่มหรอืเกดิความเสยีหายไป
แลว้ เหมาะสมอยา่งยิง่ส�าหรับตกึสงู สถานทีด่แูลสขุภาพ 
สถานทีด่แูลผูส้งูอาย ุโรงเรยีนและยา่นการคา้

 ✓ สงูกวา่ทีก่�าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายควบคมุ
อาคารถงึ 20%

 ✓ คงอยูก่บัทีแ่มว้า่แผน่กระจกจะเกดิความเสยีหาย
หรอืไมส่ามารถท�างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ

 ✓ ไมจ่�าเป็นตอ้งใชร้าวจับแบบเชือ่มตอ่กนั
 ✓ มจี�าหน่ายในขนาดมอดลูารต์า่ง ๆ
 ✓ รับมาใชใ้น NCC และ AS โดยอตัโนมตัผิา่นระบบ

การอนุมตั ิcodemark

ผลิตภัณฑ์

StructGlass - 1500 Panel

การทดสอบเชงิท�าลาย

เราใช ้3 วธิดีว้ยกนั:
 ✓ เหวีย่งคอ้นขนาดใหญเ่ขา้ใสแ่ผงกระจก (จ�าลองการกระแทก

ของโลหะ)
 ✓ เหวีย่งถงุทรายเขา้ใสแ่ผน่กระจก (จ�าลองการกระแทกโดย

มนุษย)์
 ✓ ใช ้Acrow Prop (ไมค้�้ายนั) กดเหล็กฉากทีว่างอยูบ่นแผง

กระจกดว้ยแรงดนัคงที ่(จ�าลองการรับน�้าหนักกลุม่คน) 

ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ Structglass ผา่นการทดสอบดว้ย
คอ้นขนาดใหญ ่การทดสอบดว้ยถงุทราย และการทดสอบกระจาย
โหลด กอ่นทีก่ระจกจะเริม่เบนออก Structglass สามารถรับแรง
ไดถ้งึ 6,000N กอ่นทีอ่ปุกรณท์ดสอบจะเลือ่นหลดุ

นีเ่ป็นการสาธติใหเ้ห็นวา่เมือ่ใชก้ระจกเชงิโครงสรา้งรว่มกบักลไก
ยดึจับของระบบ Structglass Balustrade สิง่ทีไ่ดค้อืระบบราวกัน้
กระจกเชงิโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงทีส่ดุและปลอดภยัทีส่ดุในปัจจบุนั

การทดสอบเชงิท�าลายบางรายการท�าขึน้เพือ่สาธติใหเ้ห็นจดุ 
ทีร่ะบบราวกัน้กระจกเชงิโครงสรา้งแบบใหมจ่าก AMA ลม้เหลว
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Atlas Apartments เป็นโครงการพัฒนาลา่สดุในพอรต์โฟลโิอ
ของ PBS ซึง่ไดรั้บการบรรยายวา่เป็น "ค�านยิามใหมท่ีแ่สนวเิศษ
ส�าหรับสไตลค์นเมอืง" Atlas ตัง้อยูใ่นเซาธบ์รสิเบน บรเิวณ
ใจกลางยา่นมหาชนของบรสิเบน และทกุสิง่ในโครงการนีใ้ช ้
ประโยชนจ์ากท�าเลดงักลา่วอยา่งเต็มที ่ลกัษณะเดน่ของอาคาร 
คอืหอ้งชดุทีเ่รยีงรายกนั ทัง้แบบหนึง่หอ้งนอน สองหอ้งนอน และ
สามหอ้งนอน สระวา่ยน�้าทีส่อ่งประกายระยบิระยบั สปาทีม่ฟีอง 
ผดุพราย และยมิทีม่อีปุกรณค์รบครัน AMA ไดรั้บการแตง่ตัง้ให ้
เป็นผูรั้บจา้งชว่งของโครงการ Atlas และรับผดิชอบงานโลหะ
ทัง้หมดในอาคาร Atlas Apartment 

Keenan Duimpies ซึง่เป็นผูบ้รหิารสญัญากลา่ววา่ สิง่ส�าคญั 
ทีท่�าให ้AMA แตกตา่งจากผูรั้บจา้งรายอืน่ ๆ คอื AMA ไมก่ลวัที่
จะใชเ้ทคโนโลยแีละไดรั้บผลลพัธท์ีย่อดเยีย่ม "นีเ่ป็นสิง่ทีท่�าให ้
ผมรูส้กึประทบัใจมากทีส่ดุเกีย่วกบั AMA เพราะพวกเขาใช ้
เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมของเรา และนีเ่ป็นวถิทีางแหง่อนาคต" 
Keenen พดูเจาะจงถงึเครือ่งสแกน 3 มติทิี ่AMA น�ามาใชส้แกน
อาคารทีร่ะยะตา่ง ๆ ของโครงการ เพือ่ตดิตามความถกูตอ้งและ
ความคบืหนา้

ลอจสิตกิสข์องโครงการนีย้งัเป็นความทา้ทายอกีอยา่งหนึง่  
ทัง้ส�าหรับผูก้อ่สรา้งและผูรั้บจา้งชว่ง Atlas Apartments ตัง้อยู่
บนถนนสองสายทีค่กึคกัทีส่ดุในเซาธบ์รสิเบน ดงันัน้งานทัง้หมด 
ทีด่�าเนนิการตอ้งสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิและความปลอดภยัของพืน้ที่
โดยรอบใหน้อ้ยทีส่ดุ "ทมี AMA ท�างานภายใตข้อ้จ�ากดัตา่ง ๆ  
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมอือาชพี
อยา่งมาก" Keenan กลา่ว "คณุมกัจะรูส้กึวา่ ไมว่า่คณุจะให ้AMA 
ท�าอะไร พวกเขากไ็มเ่คยกงัวลและสามารถหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุได ้
อยา่งแน่นอน ไมว่า่จะงานใหญห่รอืเล็ก พวกเขากจั็ดการได!้"

"เริม่ดว้ยราวกัน้ ไปจนถงึกนัสาด และงานโลหะเต็มรปูแบบ AMA 
มคีรบจบในทีเ่ดยีวอยา่งแทจ้รงิ โครงการนีเ้ป็นอกีหนึง่ความส�าเร็จ
ในการรว่มงานกนัระหวา่ง PBS Building กบั AMA และเราเฝ้ารอ 
ทีจ่ะรว่มงานกบัพวกเขาอกีครัง้ในอนาคต" Keenan สรปุ

กรณีศกึษา

Atlas Apartments, ควนีสแ์ลนด์
ราวกระจกทีม่นัเงา ฉากก ัน้สว่นหนา้ของอาคาร ทีก่นัแดดเคลอืบเงาสงูเหนอืศรีษะทีห่นา้อาคาร ซุม้ไมเ้ลือ้ยบนดาดฟ้า  
ฉากแบง่พลบัพลาเสาผกูเชอืก ตาขา่ยเหล็ก เกา้อีบ้าร ์ราวมอืจบัโลหะไรส้นมิ และฉากสว่นหนา้อาคารทีโ่ดดเดน่

Atlas Apartments, บรสิเบน, ควนีสแ์ลนด์



23

กรณีศกึษา

Hutchinson Builder - Spire Residence, ควนีสแ์ลนด์
จดัหาคอลมันแ์นวต ัง้ แผน่ปิดผวิใตข้อบหลงัคา ราวก ัน้ ร ัว้สระวา่ยน�า้ แผน่ปิดรอยตอ่หลงัคาส ัง่ท�า  
สว่นล็อบบีท้ ีโ่ดดเดน่ดว้ยสว่นหนา้อาคารและราวบนัไดเหล็กกลา้ไรส้นมิ

เมือ่เร็ว ๆ นี ้AMA ไดเ้สร็จสิน้โครงการ Spire Residences 40 ชัน้
ในบรสิเบนกบั Hutchinson Builders อาคารนีไ้ดรั้บค�าบรรยายวา่
เป็นผลงานศลิปะและโอบรับมรดกทีแ่วดลอ้มอยู ่จงึเป็นอาคาร 
ทีโ่ดดเดน่ในใจกลางบรสิเบน Auzmet Architectural เขา้เป็น 
หุน้สว่นกบั AMA เพือ่ชว่ยสง่มอบดา้นหนา้อาคารทีม่ลีกัษณะคลา้ย 
'มา่น' สว่นหนา้อาคารทีค่ลา้ยกบั "มา่น" นี ้ไมเ่พยีงแตจ่ะเป็น
ตวัอยา่งทีโ่ดดเดน่ของความสวยงานทางสถาปัตยกรรม แตย่งัมี
ประโยชนใ์ชส้อยจรงิ "มา่น" นีก้�าหนดใหแ้ผไ่ปรอบพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั
และระเบยีงเพือ่เปิดใหเ้ห็นววิทวิทศัน ์และจากนัน้จะหดตวัรอบ ๆ 
หอ้งนอนเพือ่บงัแดดและใหค้วามเป็นสว่นตวั AMA มสีว่นส�าคญั 
ในการออกแบบมา่นนี ้โดยไดท้�าการผลติและจัดหา Vertical Veil 
Column และ Slab Fascia ใหแ้ก ่Auzmet Architectural เพือ่
ประกอบเป็นสว่นหนา้ดา้นนอกอาคารเต็มรปูแบบ

นอกจากการจัดหามา่นดงักลา่วแลว้ งานของ AMA ยงัรวมถงึ 
การจัดหาและตดิตัง้ราวกัน้ทัง้หมดบนระเบยีงของหอ้งชดุ แทน่ 
ทีด่าดฟ้า ฉากกัน้เคลอืบเงา ราวจับบนบนัไดทีโ่ดดเดน่ของอาคาร 
ฉากอะลมูเินยีมอะโนไดซส์ทีองทีโ่ดดเดน่ และท�างานในพืน้ทีส่ระ
วา่ยน�้าทีด่าดฟ้า Joel กลา่ววา่ "ผมมแีตเ่รือ่งด ีๆ ทีจ่ะพดูเกีย่วกบั 
AMA"

มคีวามทา้ทายเรือ่งจังหวะเวลาที ่AMA ตอ้งเผชญิในโครงการ 
Spire Residences Joel Martin อธบิายวา่สาเหตนัุน้เนือ่งมาจาก
ปัญหาตา่ง ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของ AMA ท�าใหก้�าหนด
เวลากระชัน้ในชว่งทา้ย ๆ ของการตดิตัง้ "AMA ท�างานอยา่งไมรู่จั้ก
เหน็ดเหนือ่ยเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่โครงการนีจ้ะเสร็จสมบรูณต์าม
ก�าหนดเวลา AMA ตอ้งเผชญิกบัขอ้จ�ากดัดา้นเวลาทีไ่มค่าดคดิ 
มากอ่น และทมีของ AMA ท�างานแบง่กะและท�างานกะกลางคนื
เพือ่ท�าใหง้านเสร็จโดยเร็วทีส่ดุ เรารูส้กึชืน่ชมการอทุศิตวัและ
ความมุง่มัน่ของพวกเขาเป็นอยา่งมาก"

Hutchinsons - Sea Pearl Resort Apartments, บรสิเบน, ควนีสแ์ลนด์
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แผน่พืน้วศิวกรรม
ผลติจากไมเ้นือ้แข็ง

ออสเตรเลยีทีผ่า่น
การรไีซเคลิ 100%

แผน่พืน้ Earthwood นีจ้ะจัดหาใหแ้ก่
ลกูคา้ของเราในแบบดบิตามธรรมชาต ิ
เพือ่ใหล้กูคา้มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ในการ
เลอืกวา่จะเคลอืบผวิ ยอ้มส ีและขดัเงา
อยา่งไร ชัน้ผวิหนา้ทีท่�าจากไมเ้นือ้แข็ง
ผา่นการขดักระดาษทรายมาแลว้ และ
เพยีงตอ้งขดัขึน้เงากอ่นการแตง่ผวิและ
เคลอืบผวิอกีเล็กนอ้ยเทา่นัน้ ชัน้ผวิหนา้ที่
ท�าจากไมเ้นือ้แข็งมคีวามลกึทีส่ามารถขดั
กระดาษทรายอกีเทา่กบัทีพ่บในการพืน้ไม ้
จรงิแบบดัง้เดมิ ดงันัน้จงึสามารถขดัผวิได ้
อกีในอนาคต

ไมท้ีน่�ากลบัมาใชใ้หมท่ีใ่ชใ้น 
Earthwood Floors นัน้จะผา่นการให ้
ความชืน้และปรับสมดลุความชืน้ในเตาอบ
ทีม่กีารควบคมุสภาวะเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานระหวา่งประเทศส�าหรับการ
แปรรปูและการท�าแหง้ และท�าการแปรรปู
แบบความแมน่ย�าสงูเพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบขัน้
สดุทา้ย กระบวนการทีเ่ขม้งวดนีป้ระกนัถงึ

ไมเ้นือ้แข็งออสเตรเลยี 
ทีน่�ากลบัมาใชใ้หม่

ไมพ้ืน้ทีส่วยงามซึง่น�ามาแปรรปูอกีครัง้
จากคานโบราณทีน่�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละ 
ไมผ้วิหยาบจากโรงนา สะพาน บา้นเรอืน 
และคลงัสนิคา้ทีถ่กูรือ้ถอนทัว่ออสเตรเลยี 
ไมท้ีเ่กบ็กูแ้ละน�ากลบัไปรไีซเคลิเพือ่ท�า
ไมพ้ืน้ทีส่วยงามเหลา่นีแ้ตเ่ดมิจะถกูผูข้ดุ
ท�าลายและสง่ไปถมทีด่นิ เนือ่งจากเป็นวธิี
ทีง่า่ยและรวดเร็วทีส่ดุในการรือ้ถอน

การแปรรปูความแมน่ย�าสงู
ส�าหรบัผูก้�าหนดคณุลกัษณะ

Engineered Hardwood Flooring 
เพือ่ความสมบรูณแ์บบของโครงการ
เชงิสถาปตัยกรรม

ปรมิาณเชงิการคา้ของพืน้ไมว้ศิวกรรม
เกรดโครงสรา้งทีท่�าจากไมเ้นือ้แข็ง
ออสเตรเลยีทีผ่า่นการรไีซเคลิ 100% ใน
ตอนนีพ้รอ้มใหส้ถาปนกิและนักออกแบบ
ภายในก�าหนดคณุลกัษณะแลว้ พืน้ไม ้
วศิวกรรมของ EarthWood Floors ที ่
ผา่นการรไีซเคลิแลว้จะจ�าหน่ายแยก 
เป็นคอลเลคชนัแบบคละพันธุไ์ม ้ 
2 คอลเลคชนั ไดแ้ก:่ Victorian Origins 
และ Gladstone Pipeline

ความย ัง่ยนืทีเ่หนอืกวา่

ประโยชนด์า้นความย ัง่ยนืทีม่ากมาย
ประโยชนด์า้นความยัง่ยนืของพืน้ไม ้
ทีผ่า่นการรไีซเคลิ การน�ากลบัมาแปรรปู
ใหม ่และการน�ากลบัมาใชใ้หมนั่น้ 
มมีากมาย ไมว่า่จะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม ้
อายมุากของเรา การเพิม่การกกัเก็บ
คารบ์อน และการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก ลว้นเป็นผลเชงิบวกในดา้นสิง่
แวดลอ้มทีผู่บ้รโิภคซึง่ตระหนักในเรือ่ง
ความยัง่ยนืเขา้ใจเป็นอยา่งด ีEarthwood 
Floors เสนอความยัง่ยนืและตวัเลอืกดา้น
สิง่แวดลอ้มในอกีระดบัทีเ่หนอืกวา่ตลาด
ปัจจบุนัใหแ้กผู่บ้รโิภค

บรูณภาพเชงิโครงสรา้งและความทนทาน
ของผลติภณัฑจ์าก Earthwood Floors 
ทัง้หมด 



การน�าไมเ้นือ้แข็งออสเตรเลยี
กลบัมาใช้ใหม่อย่างมปีระสทิธภิาพ

ไม้รีไซเคิลคุณภาพสูงหนึ่งชิ้น 
จะสามารถใช้ท�าไม้กระดานปูพื้น

ได้หนึ่งแผ่นเท่านั้น

แต่ไม้ชิ้นเดียวกันนี้สามารถน�ามา
ใช้ท�าผิวหน้าของพื้นวิศวกรรม 

ได้หลายชั้น

การเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ดจ้ากแผน่ปูพืน้
ไมจ้รงิเปรยีบเทยีบกบัไมว้ศิวกรรม Earthwood

พืน้ผวิภายนอกทีส่ามารถใช้กระดาษทรายขดัได้

ในการปูพื้นด้วยไม้จริง วัสดุทั้งหมดที่อยู่ใต ้
T&G (เส้นประ) นั้นไม่สามารถน�ามาใช้ได้

ในพื้นวิศวกรรม Earthwood นั้น 
ไม้คุณภาพสูงเหล่านี้จะไม่น�ามาใช ้

อย่างสิ้นเปลืองใต ้T&G
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ผลติภณัฑ์

Victorian Origins
ไมโ้ครงสรา้งน�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละแปรรปูใหม่

ไมท้ีเ่ราน�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละรไีซเคลิเพือ่ผลติ Earthwood Victorian Origins  
คอืไมโ้ครงสรา้งทีใ่ชม้อืถอดออกจากหลงัคา เพดาน ผนัง และโครงพืน้ของบา้น 
และคลงัเกบ็สนิคา้ทีถ่กูรือ้ถอนทัว่รัฐวกิตอเรยี

พันธุไ์มท้ีน่�ากลบัมาใชใ้หมจ่ะประกอบดว้ย Blackbutt, Oak, Messmate, Alpine 
Ash, Mountain Ash, Stringybark, Silvertop Ash, และ Southern Beech

Gladstone Pipeline Reds 
ไมเ้นือ้แข็งออสเตรเลยีคละพนัธุท์ ีผ่า่นการน�ากลบัมาใชใ้หมแ่ละการรไีซเคลิ

Gladstone Pipeline อยูท่างตอนเหนอืของนอรธ์ควนีสแ์ลนด ์และทอดยาวกวา่ 
500 กม. จากอารเ์คเดยีวลัเลยไ์ปจนถงึทา่เรอืกระจายสนิคา้ทีแ่กลดสโตน ตลอด
เสน้ทางจะมไีมพ้ืน้เมอืงทีโ่ตเต็มทีแ่ลว้หลายพันตน้ถกูตดัและแปรรปูเป็นไมห้มอน
รองทอ่ระหวา่งการกอ่สรา้ง

Gladstone Pipeline อยูท่างตอนเหนอืของนอรธ์ควนีสแ์ลนด ์และทอดยาวกวา่ 
500 กม. จากอารเ์คเดยีวลัเลยไ์ปจนถงึทา่เรอืกระจายสนิคา้ทีแ่กลดสโตน ตลอด
เสน้ทางจะมไีมพ้ืน้เมอืงทีโ่ตเต็มทีแ่ลว้หลายพันตน้ถกูตดัและแปรรปูเป็นไมห้มอน
รองทอ่ระหวา่งการกอ่สรา้ง

พันธุไ์มท้ีม่กีารน�ากลบัมาใชใ้หม ่ไดแ้ก ่Spotted gum, blackbutt, red ironbark, 
grey ironbark, brush box, red gum, rose gum, messmate

Earthwood Legacy 
ไมเ้นือ้แข็งออสเตรเลยีคละพันธุเ์ลือ่ยหยาบ

พืน้ไมว้ศิวกรรม Earthwood Legacy เป็นผวิดา้นนอกของไมท้ีน่�ากลบัมาใชใ้หม ่
โดยจะมรีอยเลือ่ย ต�าหนบินผวิ และความตืน้ลกึทีแ่ตกตา่งกนัไป ดงัทีค่ณุจะพบใน
ไมท้ีผ่า่นการใชง้านมาอยา่งหนัก ไม ้Earthwood Legacy ท�าใหพ้ืน้หอ้งมคีวาม
พเิศษทีเ่ป็นเอกลกัษณอ์ยา่งแทจ้รงิ
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กระจกเลีย่งซงิ
สถาปัตยกรรม
กระจก
ผูผ้ลติ

ผูจ้ดัหาดา้นวสัดุกระจกทีใ่หบ้รกิาร 
ของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

AGSITECH |กระจกเลีย่งซงิเป็นผูจั้ดหาวสัดกุระจกรายใหม ่
ทีใ่หบ้รกิาร ส�าหรับดา้นกระจกประหยดัพลงังาน กระจกกนักระสนุ 
และกระจกสญุญากาศ

ณ ปัจจบุนั มคีวามตอ้งการสรา้งสถาปัตยกรรมแบบประหยดั
พลังงานอยา่งเขม้งวดเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ในฐานะผูจั้ดหากระจก
สถาปัตยกรรม AGSITECH ยังคงด�าเนนิการตอ่เชน่เคยและให ้
บรกิารลกูคา้ดา้นความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพทีแ่ตกตา่งกนัและ 
ประหยดัพลงังานของผลติภณัฑก์ระจก สิง่นีเ้ป็นการวางรากฐาน
ส�าหรับความส�าเร็จของโครงการกอ่สรา้งเมอืง

บรษัิทไดรั้บการรับรองจากองคก์รทีม่เีทคโนโลยสีงูระดบัชาต ิ
ผา่นการวจัิยและพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นเทคนคิทีป่รับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งของกระจกทีล่กูคา้ 
ตอ้งการพวกเราเชือ่วา่หากใชผ้ลติภณัฑข์องเรา จะท�าใหเ้มอืงยิง่
ประหยดัพลงังานมากขึน้ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและเป็นเมอืงที่
มสีเีขยีวมากขึน้

“ในฐานะผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ AGSITECH 
กระจกเลีย่งซงิ ชว่ยใหโ้ครงการของเราด�าเนนิการไปอยา่งราบรืน่ 
ซึง่ชว่ยเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัพวกเรากระจกเลีย่งซงิเป็นผูจั้ดหาดา้น 
วัสดกุระจกทีใ่หบ้รกิารของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 
ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บความสุขและความปลอดภัยผ่านผลติภัณฑ์
ของพวกเขา”

เซนิไห ่หลี ่เดวดิ ลี
ผูจั้ดการฝ่ายจัดหา CenturyStar Construction Group

ผลติภณัฑ์
กระจกกนักระสนุเป็นตวัเลอืกแรกส�าหรับปกป้องความปลอดภยั 
สว่นบคุคล

ระดบั: โครงสรา้งนีส้ามารถเทยีบเทา่กบัระดบัการป้องกนักระสนุ EN1063:63-6
สว่นประกอบ: ชัน้นอกประกอบไปดว้ยกระจก 8 มม.สองชัน้ กระจกอลมูเินยีมโพสทิ 6 มม.  

หนึง่ชัน้ กระจกอลมูเินยีมโพสทิ 8 มม. อกีหนึง่ชัน้ และเพิม่แผน่กระดาน PC 
3 มม. อกีหนึง่ชัน้ กระจกจะมคีวามหนารวมประมาณ 35 มม.

กระจกประหยดัพลงังาน low-e เคลอืบโลหะเงนิบรสิทุธิส์ามชัน้
กระจกประหยดัพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพทีย่อดเยีย่ม

กระจกเคลอืบโลหะเงนิบรสิทุธิส์ามชัน้ สามารถใชไ้ดก้บัทีท่ีม่คีวามรอ้น ความเย็น หรอื
น�้าคา้ง อกีทัง้ยงัสามารถใชก้บัตวัตกึอาคารทีไ่มต่อ้งการไดรั้บแสงแดดหรอืแสงเฉพาะ
โดยตรง ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในอสงัหารมิทรัพทเ์ชงิพาณชิยแ์ละโครงการอืน่ ๆ และ 
กย็งัสามารถน�าไปใชก้บัตูแ้ชแ่ข็ง รถไฟ เรอืกลไฟ เป็นตน้

AGSITECH |กระจกเลีย่งซงิ /โทร: +86 757 8660 0666 / อเีมล:์ info@agsitech.com / ผูส้นับสนุนอยา่งเป็นทางการ ดไีซนเ์อเชยี 2019
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Bookmarc เป็นคลงัดา้นสถาปัตยกรรมแบบ B2B 
ที�ชว่ยใหผู้ผ้ลติวสัดกุอ่สรา้งและซพัพลายเออรผ์ลติภณัฑ์
สามารถอพัโหลดและโฆษณาผลติภณัฑแ์ละโครงการของตน
แกส่ถาปนกิเพื�อใหส้ถาปนกิไดเ้ขา้ถงึและใชง้านผลติภณัฑ์
ของตน 

แพลตฟอรม์นี�ชว่ยใหม้อือาชพีดา้นการออกแบบมเีว็บไซตก์ลาง
เพื�อคน้หาที�มาของผลติภณัฑไ์ดโ้ดยตรงจากรปูโครงการ
 

อาคารอเนกประสงคแ์อบบ็อตสลหี,์ ซดินยี ์(สถาปนกิ: Allen Jack + Cottier)

“Bookmarc ทาํใหเ้ราใกลช้ดิกบั
มอือาชพีดา้นคณุการกาํหนดสเปค
ที�สาํคญัไดม้ากขึ�น ซึ�งชว่ยใหธ้รุกจิ
ของเราเตบิโต”
Enver Kolac 
กรรมการบรหิาร, ArcPlan Group

“Bookmarc ทาํใหเ้ราใกลช้ดิกบั
มอือาชพีดา้นคณุการกาํหนดสเปค
ที�สาํคญัไดม้ากขึ�น ซึ�งชว่ยใหธ้รุกจิ
ของเราเตบิโต”
Enver Kolac 
กรรมการบรหิาร, ArcPlan Group

สรา้ง

ผลติภณัฑเ์ชงิเทคนคิและ
คลงัโครงการเพื�อดงึดดู
ธรุกจิใหม ่ๆ

อปัโหลด 

สิ�งตพีมิพเ์ชงิเทคนคิและ
โครงการตา่ง ๆ เพื�อให ้
บรษัิทออกแบบสามารถ
เขา้ใชง้านได ้

แท็ก

แท็กรปูภาพโครงการเพื�อ
ใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้หา
ที�มาของผลติภณัฑต์า่ง ๆ 
ไดจ้ากเว็บไซตข์องคณุ

เชื�อมตอ่

เพิ�มโครงการตา่ง ๆ 
เขา้ในโปรไฟลข์อง
คณุดว้ยการตอบรับ
ความสมัพันธก์บับรษัิท
ดา้นการออกแบบตา่ง ๆ

คน้หาผลติภณัฑด์า้นสถาปัตยกรรมและกอ่สรา้งในรปูภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย

Woodn: Versatilis - Composite Timber 
Screening โดย ArcPlan | consulting 

แบรนด:์ Woodn - Composite Bamboo

หมวดหมูผ่ลติภณัฑ:์ 
Composite Bamboo

คน้หาผลติภณัฑด์า้นสถาปตัยกรรมและอาคารเป็นรปูภาพไดอ้ยา่งงา่ยดาย



ออสเตรเลยี จนี

ส�านกังานทีซ่ดินยี ์
Level 29 Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000 Australia

T: +61 2 9375 2450

ส�านกังานทีเ่ซีย่งไฮ้

Level 5 Bund Somekh Building, 
149 Yuan Ming Yuan Rd
Shanghai 200002 China

T: +86 21 3120 3022

สิงคโปร์ เวียดนาม

ส�านกังานทีส่งิคโปร์
Level 30, Six Battery Road
Singapore 049909 

T: +65 6322 0810

ส�านกังานทีน่ครโฮจมินิห์
Level 11, Deutsches Haus,
33 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam 

T: +84 28 3554 2560

E:  enquiries@dominionhouse.com
W:  www.dominionhouse.com

ตดิตอ่


