
Aquacultural Film
พลาสติกเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ำ VSC



เก่ียวกับเรา

“VSC” (วีเอสซี) คือ ผูผลิตและจัดจําหนายพลาสติกโพลิเอธิลีนฟลมและชีท (PE) ช้ันนําของประเทศ
ดวยประสบการณกวา 40 ป ท่ีผลิตพลาสติกเพ่ือการเล้ียงสัตวน้ํา, พลาสติกเพ่ือการเกษตร, พลาสติกเพ่ือ
การอุตสาหกรรม,  และพลาสติกเพ่ือส่ิงแวดลอม ทางบริษัทไดใหความสําคัญสูงสุดกับ “คุณภาพของสินคา”
โดยเลือกใชวัตถุดิบเกรดพรีเม่ียมและเคร่ืองจักรจากยุโรปท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีควบคุมการผลิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังแตการตรวจรับวัตถุดิบ ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินคาในหองแล็บดวย
ทีมงาน QC ท่ีมีความเช่ียวชาญสูง และทีม R&D ท่ีมีการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเน่ือง จนทําใหสินคา
ไดรับการยอมรับจากลูกคามาอยางยาวนานท้ังในประเทศ และตางประเทศ ไดแก อิตาลี ญ่ีปุน มาเลเซีย
ฟลิปปนส กัมพูชา เมียนมา ลาว แอฟริกาใต ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ เปนตน บริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

Established in 1979, VSC is the leading manufacturer and marketer of polyethylene films
and sheets (P.E.) in Thailand in aquaculture, agriculture, industrial, and environmental
businesses. We strongly believe in “high quality products” by selecting only premium virgin
resins and producing by state-of-the-art machines. VSC is committed to quality control program
at all stages of production. Our highly experienced R&D team has a mission to bring superior
product quality to exceed our customer’s expectations.

We have established a reliable reputation through innovative technology and consistency
of product quality and service to our customers worldwide such as Italy, Japan, Malaysia,
Philippines, Cambodia, Myanmar, Laos, South Africa, Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh.
We are Quality Management System ISO9001:2015 certified.

Why VSC
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สี Colour

หนากวาง (เมตร) Width (meter)

ความยาว (เมตร) Length (meter)

ความหนา (ไมครอน) Thickness (micron)

ดําทึบ Opaque black 

6-10

100

150, 200, 300, 500

รายละเอียดสินคา Typical Roll Dimensions

พลาสติกปูบอ (Pond liner film) 

ผลิตจากพลาสติก LDPE คุณภาพสูง ทนทานตอรังสียูวีและสารเคมีตางๆ ไดเปนอยางดี เน้ือพลาสติกมีความยืดหยุนสูง
สามารถปูตามแบบโคงเวาไดเปนอยางดี เพ่ือความสะดวกในการติดต้ัง

พลาสติกปูบอ เปนนวัตกรรมท่ีสําคัญสําหรับการเล้ียงกุงและปลาในปจจุบัน เน่ืองจากชวยควบคุมสภาพแวดลอมในบอ
ท่ีเหมาะสม ทําใหคุณภาพผลผลิตดีข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ, สามารถเรงรอบการผลิตได, ลดตนทุนในการเตรียมบอ
และคาอาหาร และทําความสะอาดบอไดสะดวกมากข้ึน ทําใหผูเล้ียงประหยัดท้ังตนทุนและเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ

VSC manufactures market-leading aquacultural films for use mostly in shrimp/fish farms and reservoirs.
These advanced cover films are produced from LDPE heavy duty grade which provide excellent
mechanical properties which make them ideal for covering ponds and enhancing growth due to
better environment.  
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ผลิตจากพลาสติก HDPE ความหนาแนนสูง เกรดพรีเมียมตามมาตรฐาน GRI GM-13 ทนตอแรงเจาะทะลุ
และการฉีกขาดไดเปนอยางดี , ทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ, อายกุารใชงานยาวนาน เหมาะกับงานหลาย
ประเภท  เชน คลองสงน้ํา, ฟารมกุง, บอเก็บขยะ, บอไบโอแกส, เหมืองแร เปนตน 

HDPE Geomembrane is produced from the highest quality resins specifically formulated
for lining projects requiring exceptional mechanical strength, UV and chemical resistance
properties, and excellent impermeability which make them outstandingly cost-effective
for many applications such as canal, shrimp farm, waste disposal site, biogas, mining, etc. 
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HDPE Geomembrane

รายละเอียดสินคา Typical Roll Dimensions

ความหนา (มิลลิเมตร) Thickness (mm) 0.50

280

7.0

1960

0.75

280

7.0

1960

1.00

210

7.0

1470

1.50

140

7.0

980

1.25

168

7.0

1176

2.00

105

7.0

735

ความยาว (เมตร) Roll length, meter

ความกวาง (เมตร) Roll width, meter

พ้ืนท่ีตอมวน (ตร.ม.) Roll area, m²



ชวยควบคุมและรักษาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการเจริญ
เติบโต เชน อุณหภูมิ, ความช้ืน ทําใหลูกกุงโตไว และไมเส่ียง
ตอการติดเช้ือ โดยเฉพาะในชวงหนาฝน หรือหนาหนาว
กอนท่ีจะปลอยลงสูบอใหญ พลาสติกมีใหเลือกหลายสี
เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของผูใช เชน สีใส, ดํา,
ขาว, ขาวดํา เปนตน

Nursery film is especially used for shrimp canopy
as it controls the good environment that suitable
for more healthy conditions and less chance of
infection. Our film provides in many colors to match
with user’s requirement such as clear, black, white,
or white-black colors.

โรงเรือนอนุบาลเล้ียงลูกกุง

ฟารมเล้ียงกุง (Shrimp Farm)

บอกักเก็บน้ํา จ. ตราด (reservoir, Trat)
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พลาสติกคลุมโรงเรือนเล้ียงลูกกุง
(Nursery film)

พลาสติกกันปู (Plastic for protecting crab)
ขนาด 60 ซ.ม. x 200 เมตร x 300 ไมครอน (สีดํา)
เทปซอมพีอี เกรด heavy-duty
(Heavy duty adhesive tape from Japan)
ขนาด 10 ซ.ม. x 20 เมตร (สีดํา) 

สินคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
(Other related products)

โครงการอางอิง (Reference Projects)

- ฟารมกุง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
  Shrimp farms, CPF
- ฟารมปลา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
  Fish farms, CPF
- สาวชะโงกฟารม จ.ฉะเชิงเทรา
  Sao Cha Ngok farm, Chachoengsao
- ศรีสุบรรณฟารม จ. สุราษฎรธานี
  Srisubanfarm, Surat Thani 
- สหกรณสุราษฎรธานี 
  Suratthani Co-operative Ltd.
- บอกักเก็บน้ําตางๆ ในหลายจังหวัด เชน ราชบุรี,
  จันทบุรี, ตราด, สุราษฎรธานี เปนตน 
  Reservoirs in many provinces such as
  Ratchaburi, Chantaburi, Trat, Surat Thani, etc.
- บอกาซชีวภาพ (ไบโอแกซ) จ. ชลบุรี
  Biogas, Chonburi 
- บอบําบัดน้ําเสีย จ.ภูเก็ต
  Water waste pond, Phuket 



บริษัท วิสและบุตร จํากัด (VSC)
112/2-3 หมู 12 ถนนบางพลี-ก่ิงแกว ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

Vis and Son Company Limited (VSC)
112/2-3 Moo12 Bangplee-Kingkaew Road, Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540

Info@vsc.co.th

ติดตอเรา

Contact us

Tel : 02-316-3384, 02-751-0582

Fax : 02-751-0583, 02-751-1614

Facebook : พลาสติกเพ่ือการเกษตร VSC

Line official account : @visandson

www.vsc.co.th


