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SERVICE

Gold Star Metal Company Limited was established in

1988. We have been running our extrusion business 

for more than 30 years, so customers can be confident 

that our products meet a standard in production with 

high quality and are shipped directly to your hand. 

Nowadays, we are one of the top five biggest leading 

aluminum manufacturers in Thailand.

All processes of our production are certified by JIS H4001 

(Japanese Industrial Standards). We are also capable of 

producing the smaller but more delicate work than JIS 

standards. Therefore, all pieces of the Gold Star Metal 

products have desirable quality that meet the needs of 

our customers.

EXPERTISE STANDARD LEAD TIME

With the substantial number of our extrusion machines 

to simultaneously solve various work and to develop and 

supply our customers’ diverse and growing needs, the 

time used to manufacture our products are always 

shorter than the lead time.

บร�ษัท โกลดสตารเมททอล จำกัด ไดเปดดำเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ซึ่งเรามีประสบการณในธุรกิจร�ด
อลูมิเนียมเสนมายาวนานกวา 30 ปจึงทำใหลูกคาม่ันใจ
ไดวาเรามีมาตราฐานในการผลิตและผลิตงานท่ีมีคุณภาพ
สงตรงถึงมือลูกคา ทำใหในปจจุบันเราติดอันดับ 1 ใน 5
ของธุรกิจ อลูมิเนียมที่ใหญที่สุดของประเทศ

ทุกกระบวนการผลิตของเรา ไดรับมาตรฐาน JIS H4001
(Japaness Industrial Standards) และเรายังสามารถ
ผลิตงานท่ีแคบกวา  JIS Standards ทำใหทุกช้ินงานจาก
โกลดสตารเมททอล มีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ลูกคา

ดวยจำนวนเคร�อ่งร�ดมากท่ีสุดเพ่ือตอบโจทยงานท่ีหลากหลาย
พรอมๆ กันและเพ่ือการพัฒนาในการตอบสนองความตองการ
ท่ีหลากหลายและมากข้ึนของลูกคา เราจึงสามารถผลิตสินคา
ไดส้ันกวา LEAD TIME

เราไดรับแตงตั้งใหเปนผูผลิตงานพนที่ไดมาตรฐานจากบร�ษัทสีชั้นนำของโลก ทั้ง Akzo Nobel, Jotun, Cornel รับประกันคุณภาพสี 10-30 ป 
โดยสามารถตอบโจทย ใหลูกคาไดทั้งงานภายนอกและภายใน นอกจากนี้ เรายังสามารถเปลี่ยนสีงานที่หลากหลายไดอยางรวดเร็ว

เพื่อสนองความสรางสรรค ใหมๆของลูกคา

POWDER COATING

We have been promoted to be a power coating manufacturer accredited by the world’s leading Colour Companies, 

such as Akzo Nobel, Jotum, Corrne, etc. Our colour quality is guaranteed for the duration of 10-30 years, 
and it can be used for both interior and exterior work. In addition, we can change current 

various colours on the spot to serve our customers’ need with their new creation.







ROBOT & LABORATORY
- ชิ้นสวนและอุปกรณแขนกล
- หองปฏิบัติการ ( laboratory )
- หอง Clean Room ( clean room )

ELECTRONIC 
- ฮีทซิงคอลูมิเนียมระบายความรอน บนอุปกรณ
  คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
  ( Heatsink )

FURNITURE
- กรอปกระจก ( mirror frame )
- คิ้วโตะ ( table edge )
- มือจับอลูมิเนียม ( hardware )
- ฯลฯ ( other )

SOLA CELL
- กรอปแผงโซลาเซลล และผลิตอุปกรณจับยึด
   ใหกับบร�ษัทชั้นนำของประเทศ

DOORS & WINDOWS
ผลิตอลูมิเนียมเสนสำหรับใชทำเปนประตู-หนาตาง
- บาน ( home )
- โครงการ ( project )
- อาคาร ( building )
- คอนโด ( condo )
ใหกับบร�ษัทและโครงการชั้นนำ

CAR & MOTORCYCLE
- แผนรองเหยียบ ( side step )
- ตัวถังรถยนต ( body )
- แร็คหลังคา ( roof rack )
- วงลอรถมอเตอรไซค ( wheels ) 
- อุปกรณตกแตงอื่นๆ ( accessories )

APPLICATION
การออกแบบผลิตภัณท เพ่ือตอบโจทยความตองการของลูกคา
ทั้งในดานคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต



รับแบบหร�อตัวอยางจากลูกคา
RECEIVE ORDER

ออกแบบดวย TECHNOLOGY CAD/CAM
DESIGN BY CAD/CAM TECHNOLOGY

นำแมพิมพ ใหลูกคาอนุมัติ
MODEL APPROVE

ร�ดงานตัวอยางเพื่อใหลูกคาอนุมัติแบบ
PILOT PRODUCTION

ผลิตงานตามลูกคาสั่ง
ORDER PRODUCTION

ขั้นตอนการออกแบบโปรไฟล�
DESIGN PROCESS
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GOLDSTARMETAL Co.,Ltd.
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  SAMUTSAKORN. 74110 Thailand

  TEL.(+66)34467155   FAX:(+66)34467158-9

  E-MAIL : info@goldstarmetal.com


