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แคตตาล็อก

สำหรับร�อยสายไฟ
และสายโทรศัพท�



เกี่ยวกับเรา
บร�ษัท เจ.เอ็น. ทรานสอส (ประเทศไทย) จำกัด

JN Transos (Thailand) Co., Ltd.
บร�ษัท เจ.เอ็น. ทรานสอส 

(ประเทศไทย) จำกัด  ก�อตั้งเมื่อ วันที่ 
4 เมษายน 2549 โดยการร�วมทุนของ 

ผู�ถือหุ�นไทย และสิงค�โปรที่มีความรู� ในด�าน 
วัสดุคอมโพสิตมากว�า 20 ป� เร��มต�นด�วยการนำ 

เข�าวัตถุดิบคุณภาพสูง คือ ใยแก�วจาก บร�ษัท Jushi 
Group และเรซิ�นจาก บร�ษัท Polynt Composites Malay-

sia SDN BHD เป�นหลัก โดยมีการจำหน�ายสินค�าอื่นๆ ที่ใช�ใน 
การผลิตชิ�นงานคอมโพสิต เช�น โมโนสไตร�น แผ�นรังผึ้งพลาสติก 

แผ�นเสร�มความหนา และ additives อีกหลากหลายชนิด

ในป� พศ. 2555 บร�ษัทฯ เร��มขยายการลงทุนไปในการตั้งโรงงานผลิตเส�นใยแก�ว 
แบบทอข�้น โดยนำเส�นใยแก�วจากต�างประเทศมาทอข�้นรูปในประเทศไทย เพ�่อให� 

สามารถควบคุมคุณภาพการทอได�สูงข� ้นตามความต�องการของลูกค�าในประเทศ 
บร�ษัทฯ ได�ขยายทั้งกิจกรรมการขาย และการผลิตอย�างต�อเนื่อง จนถึงป� พ.ศ. 2557 
บร�ษัทฯได�ขยายพ�้นที่จากสำนักงานใหญ�บนถนนเพชรเกษมที่เร��มไม�พอเพ�ยงทั้งต�อ 
การ เก็บสินค�า เเละการผลิตไปยังพ�้นที่ในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร� บนพ�้นที่ 30 ไร� 
ซึ่งต�อมาบร�ษัทฯได�ใช�เป�นพ�้นที่การผลิตหลักจนป�จจ�บัน



ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให�ทางการไฟฟ�านครหลวงนำสายไฟฟ�าและสายโทรศัพท�บนถนน 
สายหลักในเขตกรุงเทพมหานครลงสู�ใต�ดินเพ�่อปรับทัศนีย�ภาพของเมืองหลวง บร�ษัทฯเห็นว�าเป�น 
โอกาสดีท ี ่จะนำเทคโนโลยีทางด�านวัตถุด ิบและด�านการผลิตชิ �นงานคอมโพสิตมาใช �ผลิต 
ท�ออีพ็อกซีเรซิ�นเสร�มใยแก�ว สำหรับใช�ร�อยสายไฟ และสายโทรศัพท� ได�อย�างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพที่สูงในต�นทุนที่สมเหตุผล ภายใต�แบรนด� “เจ.เอ็น. ทรานสอส”             ซึ่ง 
คือชื่อเดียว กับชื่อบร�ษัทฯ นั่นเอง 

ในการนี้ เพ�่อให�การผลิต ท�อ                 ได�ดำเนินไปได�อย�างรวดเร็วมั่นคง และการบร�หารสินค�าคง 
คลังของท�อที่ผลิตข�้นมีอย�างพอเพ�ยงต�อความต�องการของโครงการในอนาคต บร�ษัทฯได�มีการ 
ลงทุนในเคร�่องจักร อาคาร อุปกรณ�การผลิต อุปกรณ�ทดสอบคุณภาพ รถขนส�ง และหน�วยงาน 
สนับสนุนการบร�การติดตั้ง โดยบร�ษัทฯ ได�เพ��มทุนจดทะเบียนเป�น 105 ล�านบาท เมื่อเดือนตุลาคม 
พ.ศ.  2560  ซึ่งทำให�บร�ษัทเป�นหนึ่งในผู�ผลิตท�ออีพ็อกซีเรซิ�นฯที่มีขนาดเง�นลงทุนใหญ�ที่สุดในประเทศ
นอกจากนี้จากการที่บร�ษัทฯ  เป�นผู�นำเข�าและจำหน�ายวัตถุดิบใยแก�วและเรซิ�นรายหลักของประเทศ
ทำให�ท�านลูกค�าม่ันใจได�ว�าบร�ษัทฯ  มีวัตถุดิบท่ีจะใช�ในการผลิตอยู�ในระดับสูงพอเพ�ยงต�อความต�องการ
ท้ังในป�จจ�บันเเละอนาคต  และบร�ษัทฯ  มีนโยบายการคัดสรรวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตจากผู�ผลิตวัตถุดิบ
รายใหญ�ของโลกเท�านั ้น  โดยได�มีผลพ�สูจน�ถึงคุณภาพ ท�อ               จากสถาบันฯ ต�างๆ 
ของประเทศไทย ว�ามีคุณภาพสูง เป�นไปตามมาตฐานของการไฟฟ�านครหลวง (อ�างอิง NEMA TC 
14-1984)



ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้ว
ท่ออีพ็อกซีเรซิ่นเสริมใยแก้วสำ�หรับใช้ร้อยส�ยไฟ และส�ย
โทรศัพท์     ผลิตขึ้นจ�กวัตถุดิบใยแก้วชนิด 
E-glass ที่มีคุณสมบัติ di-electric ของบริษัท Jushi 
Group ผู้ผลิตเส้นใยแก้ว E-glass อันดับ 1 ของโลก โดย
ใช้ขน�นเส้นใยละเอียดที่ 1200 tex เพื่อให้ ได้คว�มแข็งแรง
สูงสุด กับอีพ็อกซีเรซิ่น จ�กบริษัท อดิตย� เบอร์ล่� ผู ้
ผลิตเรซิ ่นอันดับต้นๆ ของโลก บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบหลัก
ทั้งสองม�ขึ้นรูปเป็น  ท่อ                 ด้วยกระบวนก�รพัน
ใยแก้วรอบแกนที่เรียกว่� filament winding process ท่อ
เสริมใยแก้วสำ�หรับใช้ร้อยส�ยไฟ   และส�ยโทรศัพท์  

           ได้ผ่�นก�รควบคุมคุณภ�พในทุกขั้นตอนตั้ง 
แต่ก�รควบคุมและเก็บรักษ�วัตถุดิบที่เป็นส่วนสำ�คัญของ
คว�มแข็งแรงของ ท่อ                 ก�รควบคุมก�รผลิตต้ัง 
แต่คว�มตึงในก�รป้อนเส้นใย จำ�นวน และขน�ดเส้นใยที่ต่อ
เนื่องสม่ำ�เสมอไม่ข�ดตอน อัตร�คว�มหนืด และคว�มเร็ว



ในก�รแข็งตัวของอีพ็อกซีเรซิ่น องศ�เส้นใยในก�รพันแบบ
ไขว้ที่สม่ำ�เสมอ และจำ�นวนรอบก�รพันที่คงที่   ทำ�ให้ ท่อ   
    ทุกๆท่อมีคว�มแข็งแรงทนท�น และมีคุณสมบัติ
เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของก�รไฟฟ้�นครหลวงทุกประก�ร     

                      

            เหตุผลทำ�ไมต้องเป็นท่ออีพ็อกซี่เสริมใยแก้ว          
          สำ�หรับใช้ร้อยส�ยไฟ และส�ยโทรศัพท์
           เจ.เอ็น. ทร�นสอส

1. มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้�ซึ่งช่วยป้องกันเมื่อมีก�ร
 รั่วของไฟฟ้�ที่เป็นเหตุให้เกินก�รเสียชีวิตได้
2. ผลิตจ�กวัสดุคอมโพสิตคือใยแก้ว และอีพ็อกซี่เรซิ่น  
 ทำ�ให้มีน้ำ�หนักเบ�ม�ก (ประม�ณ 10 กก. ต่อท่อ
 ขน�ด 5 นิ้ว ที่คว�มย�ว 6 เมตร) ในขณะที่มีคว�มแข็ง
 แรงสูงทั้งในด้�นก�รทนแรงดึง แรงกด และแรงกระแทก
3. มีคว�มปลอดภัยสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพร�ะไม่ล�มไฟ
 (ดู specification)  มีควันน้อย และไม่ปล่อย
 ส�ร hologens ที่เป็นพิษอย่�งท่อพล�สติก
 หรือท่อเหล็กเคลือบพล�สติกจำ�พวกเทอร์โมพล�สติก
4. ทนก�รกรั่นกร่อนจ�กภ�วะกรด หรือด่�งใต้ดินได้สูง  
 โดยเฉพ�ะอีพ็อกซีที่ใช้ผลิตท่อ เป็นเกรดอีพ็อกซี่ที่
 ผ่�นก�รโมดิฟ�ยให้มีคว�มคงทนท่อภ�วะกรด และด่�ง
 และคว�มชื้นสูงขึ้นไปกว่�อีพ็อกซี่ทั่วไป
5. ติดตั้งง่�ยเนื่องจ�กหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของอีพ็อก
 ซี่ที่ใช้ผลิตท่อส�ม�รถดัดให้เข้�รูปโค้งงอต�ม
 องศ�ที่ต้องก�รได้ดีกว่�อีพ็อกซี่โดยทั่วไป
 และใช้ก�รต่อท่อแบบ Gasket โดยไม่ต้องใช้ก�ว
6. ไม่เพียงแต่มีคว�มแข็งแรงเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร
 ต�มม�ตฐ�นของก�รไฟฟ้�นครหลวง แต่ห�กว่�ท่อฯ 
 มีคว�มแข็งแรงดึงที่สูงม�กกว่� 90MPA เลยทีเดียว
7. มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น เนื่องจ�กคุณสมบัติในก�ร
 ทนสภ�วะ กรด ทนด่�ง และคว�มชื้น  ไม่เสียรูปทรงเมื่อ
 โดนคว�มร้อนสูง ทนต่อแรงกระแทก แรงกด และแรง
 ดึงสูง  นั่นเอง  นอกจ�กนี้เมื่อต้องก�รก�ร service จ�ก
 อุบัติเหตุ ส�ยไฟส�ม�รถถูกล�กออกม�เปลียนได้โดย
 ง่�ยเพร�ะไม่มีก�รหลอมละล�ยของท่อ
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 Criteria Specification Value Test Standard
 Color  red red 
 Inner Diameter(mm) >127 >127 ASTM D3567 prh7
 Wall thickness (mm) na 2.2 ASTM D3567 prh5
 Length (mm) 600 600 NEMA TC14-1984
 Tensile Strength (MPa) >62.05 Avr 93.04 ASTM D2105
 Stiffness (kPa) >151.7  >353 ASTM D2412
 Heat Distortion (Co) >102 >120.5 ASTM D648-01
 Impact Resistance (Joule) >94.92 >94.92 ASTM D2444
 Water Absorption (%) <0.25 <0.25 UL 1684
 Joint Separation (N) >4450 >12000 ASTM D2105
 Flame Retardant (sec) <30 <30 UL94 clause7

Specifications ท่อ เจ.เอ็น. ทรานสอส
below ground, standard wall,ชั้นคุณภาพที่ 1



Products

Elbow 5” 90o วงแคบ Double Bell Coupling

Elbow 5” 90o วงปรกติ

End Cap

Elbow 6” 90o วงปรกติ

End Plug



5” Sleeve 6” Sleeve

A/C Adapter

Straight 5” and 6”

Bell End



Horizontal Burning Test
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ



Horizontal Burning Test
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ



ทดสอบค่า Deflection Temperature
บริการวิชาการยางมหิดล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง



ทดสอบค่า Deflection Temperature
บริการวิชาการยางมหิดล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง



การทดสอบขนาดของท่อ (Dimension Test)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยทดสอบวัสดุ



Impact Resistance Test
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University



ทดสอบการรับแรงดึงของรอยต่อท่อร้อยสายไฟ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยทดสอบวัสดุ



การทดสอบความแข็งของท่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยทดสอบวัสดุ



การทดสอบความต้านทานแรงดึงของท่อคอมโพสิทเสริมใยแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การทดสอบการดูดซับน้ำา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยทดสอบวัสดุ



การทดสอบการซึมน้ำาของรอยต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยทดสอบวัสดุ



JN Transos (Thailand) Co., Ltd.
69/21 Moo 13, Petchakasame 91, Petchakasame Road, Omnoi, Kratumbaen, Samutsakorn, Thailand 74130

บร�ษัท เจ.เอ็น. ทรานสอส (ประเทศไทย) จำกัด
69/21 หมู�� 13 ซ.เพชรเกษม 91 ถ.เพชรเกษม ต.อ�อมน�อย อ.กระทุ�มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

T: 02-8137315-6 F: 02-8111574 M: 086-319-5331, 089-444-5108 E: jn_jedsada@hotmail.com

We are also the manufacturer-importer of quality raw material for Fiberglass application such as 

Chopped Strand Mat, UP Resin, Woven Roving, Chopped Strand for thermoplastic, Filament Winding 

Roving, Spray Roving, Epoxy Vinlyester Resin, other chemicals and equipment.

นอกจากนี้เรายังเป�น ผู�ผลิต-นำเข�า และจำหน�ายวัตถุดิบคุณภาพดี สำหรับงานไฟเบอร�กลาส เช�น ใยแก�ว เรซิ�น ผ�าใยแก�ว 

ใยแก�วเส�นสั้น ใยแก�วสำหรับพัน/พ�น อีพอกซี่ไวนิล เคมีภันฑ� และอุปกรณ�อื่นๆ


