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ทาทา สตีล ผู้ผลิตเหล็กอันดับหนึ่งของประเทศไทย
Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

บริษทั เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)

N.T.S. Steel Group Public Co., Ltd.

บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด

The Siam Construction Steel Co., Ltd.

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 351 ถ.ทางหลวงสาย 331
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ที่ตั้งโรงงาน: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-7
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

บริษทั เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต.บางโขมด
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270

Plant location: Hemaraj Chonburi Industrial Estate,
Chonburi Province, Thailand.

Plant location: Plot I-7 Map Ta Phut Industrial Estate,
Rayong Province, Thailand.

The Siam Iron and Steel (2001) Co., Ltd.
Plant location: Ampher Banmor,
Saraburi Province, Thailand.

กลุม่ บริษทั ทาทา สตีล ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2450 เป็นผูผ้ ลิตเหล็ก
แห่งแรกในทวีปเอเชีย และเป็นผูผ้ ลิตเหล็กเอกชนรายใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศอินเดีย ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549
ในชื่อ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมี 3 โรงงานที่ผลิตสินค้าเหล็กประกอบด้วย
1. บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด
3. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด
รวมก�ำลังการผลิตของสามโรงงานที่ 1.7 ล้านตันต่อปี เป็น
ผูน้ ำ� อันดับ 1 ในการผลิตเหล็กเส้น ภายใต้ชอื่ แบรนด์สนิ ค้า
ทาทา ทิสคอน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายชั้นคุณภาพดังนี้
SR 24, SD 40, SD 50, เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ (ต้านแรง
แผ่นดินไหว), เหล็กเส้นขึน้ รูปพร้อมใช้ ตัดและดัด, เหล็กฉาก,
เหล็กรางน�้ำ, เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
Tata Steel Group, established in 1907, was the first
steel manufacturer in Asia and the biggest private
steel manufacturer in India. The group invested in
Thailand in 2006 and founded Tata Steel (Thailand)
Public Company Limited consisting of three steel
manufacturing plants NTS Steel Group Public
Company Limited, SISCO (2001) Co., Ltd. and
SCSC Co., Ltd., with total productivity of 1.7 million tons
per year. It is the first leading company both in
production and popularity in steel products under
Tata Tiscon Brand, with a variety of quality and grades
such as SR 24, SD 40, SD 50, Tata Tiscon Super Ductile
Rebar (Earthquake resistance rebar), Cut and Bend,
Channel and Angle bars, Stirrups.

กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพระดับโลก
ได้มาตรฐานการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
World class production process and quality control
บมจ. ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) มีกระบวนการผลิตเหล็ กเส้ น
ด้วยกระบวนการ EAF เป็นกระบวนการหลอมน�้ำเหล็ก ซึ่งก�ำจัด
สิ่งปนเปื้อนได้ดี อีกทั้งยังมีกระบวนการพ่นก๊าซเพื่อก�ำจัดมลทิน
สิ่ ง สกปรกในน�้ ำ เหล็ ก ได้ อ ย่ า งหมดจด จึ ง ได้ น�้ ำ เหล็ ก ที่ บ ริ สุ ท ธิ์
เป็นเนื้อเดียวกัน ท�ำให้ได้เหล็กเส้นแข็งแกร่งสูง สม�่ำเสมอกันทุกเส้น
ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เหล็กสากล ผ่านระบบ Thermo Mechanical Treatment (T.M.T)
ที่พ่นสเปรย์ละอองน�้ำแรงดันสูง ในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม

ชั้นคุณภาพ
Grade
เหล็กข้ออ้อย SD 50 จาก
Tata Steel (Thailand)
เหล็กมาตรฐาน มอก. SD 50

Tata Tiscon SD 50 rebars which are produced an EAF process
is process that get rid of contaminated in melted steel. Melted
steel in this process are purely and homogeneous. According
to EAF process steel are hardy steady match to customer
demand and be in line with world standard. through The
Tempcore Process imparts high strength to the bar using the
technique of thermo mechanical treatment system (T.M.T).

ความต้านทานแรงดึงที่จุดคราก
ไม่น้อยกว่า (กก./ซม.2)
Yield Strength
not less than (Kgf./cm.2)

ความต้านทานแรงดึงสูงสุด
ไม่น้อยกว่า (กก./ซม.2)
Tensile Strength
not less than (Kgf./cm.2)

ความยืดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
Elongation
not less than (%)

5,400-5,700

7,000-7,500

16

5,000

6,300
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*ผลค่าเฉลี่ยจากการทดสอบคุณสมบัติเหล็กข้ออ้อย SD 50 ในห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพของโรงงาน NTS เปรียบเทียบกับค่าก�ำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของ
เหล็กเส้นข้ออ้อยเกรด SD 50 ส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในช่วงเวลา มกราคม 53 - 57
*Everage number results obtained from testing property of Deformed Bar SD50 in quality control laboratory at NTS plant when it is compared to
standard requirement of Deformed Bars SD 50 defined by Thai Industrial Standards Institute during January 2010-2014.

คุณภาพสร้างคุณค่าให้โครงการก่อสร้าง
Economic value added by SD 50
เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบจากการออกแบบ แล้ว พบว่า การใช้เหล็กเส้น
ก่อสร้างชนิด SD 40 เปรียบเทียบกับ SD 50 แล้ว เหล็กเส้น SD 50
สามารถประหยัดปริมาณการใช้เหล็กเส้น ได้สูงสุดถึง 15-20% ของ
การใช้เหล็กเส้นทั้งหมดในโครงการ

After a comparative study of design, using deformed bars SD 40
is compared to SD 50, it is found that SD 50 can use less quantity
of rebar than SD 40 in the project 15-20%.

ใช้เหล็กคุณภาพ SD 50 ตามประเภทของการใช้งานก่อสร้าง / SD 50 can replace consumption of SD 40 in the following works:
เสาเข็มเจาะ
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 18%
Bored Pile
SD 50 can replace SD 40, Save up to 18% of total rebars in project
ฐานราก
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 16%
Footing
SD 50 can replace SD 40, Save up to 16% of total rebars in project
เสา
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 18%
Column
SD 50 can replace SD 40, Save up to 18% of total rebars in project
คาน
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 12%
Beam
SD 50 can replace SD 40, Save up to 12% of total rebars in project
พื้น
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 10%
Slab
SD 50 can replace SD 40, Save up to 10% of total rebars in project
ผนังลิฟท์ และก�ำแพงดิน
SD 50 ทดแทนการใช้ SD 40 ลดเหล็กได้ประมาณ 15%
Shear Wall, Retaining Wall
SD 50 can replace SD 40, Save up to 15% of total rebars in project
*ทีม่ าข้อมูล ส�ำรวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างจากโครงการก่อสร้าง ทีใ่ ช้ SD 50 โดยทีมงานวิศวกรบริการ คุณภาพเหล็กเส้น บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ปี 2554
*Information source: survey and sample data collection obtained from construction projects that used SD 50 by quality project engineer team from TSTH.

•

คุณสมบัติเด่นเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน คุณภาพ SD 50

กระบวนการผลิตเหล็กข้ออ้อย ด้วยวิธี Thermo Mechanical
Treatment (T.M.T) ทีจ่ ดั โครงสร้างภายในเนือ้ เหล็กให้ได้คณ
ุ สมบัติ
ความแข็งแรงแกร่งทนด้านผิวนอก และมีความเหนียวยืดหยุน่ สูงใน
แกนเหล็กด้านใน ท�ำให้สามารถดัดโค้งงอในวงแคบไม่ปริแตกหักง่าย
• คุณสมบัติก�ำลังที่มากกว่า สามารถรับแรงดึงได้สูงเหนือกว่า
เหล็ก SD 40 ทั่วไป
• ดัดโค้งได้มากกว่าเหล็ก SD 50 มาตรฐาน ไม่ปริแตกหักง่าย

•

คุณค่าทางเศรษฐกิจของเหล็กเส้น
ทาทา ทิสคอน คุณภาพ SD 50

ลดต้นทุนงบประมาณเนื่องจากลดปริมาณการใช้เหล็กใน
โครงสร้าง ทดแทนการใช้เหล็ก SD 30 และ SD 40 รวมทัง้ ลดต้นทุน
ในงานส่วนอืน่ ๆ เช่น ค่าใช้จา่ ยค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าพืน้ ทีก่ องเก็บ
• คุณภาพงานเพิ่มขึ้น เพราะสะดวกและง่ายในการท�ำงาน
เทคอนกรีต เนือ่ งจากปริมาณเหล็กเส้นทีใ่ ช้ลดลง มีพนื้ ทีใ่ ห้เทคอนกรีต
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ควบคุมคุณภาพงานได้ตามแผนงาน โดยเฉพาะ
งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เสาตอม่อสะพาน ทางด่วน
ตึกสูง หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ตา่ ง ๆ ทีร่ บั น�ำ้ หนักมาก ต้องการความ
แข็งแรงเพือ่ ความปลอดภัย จึงต้องใช้เหล็กเสริมรับแรงจ�ำนวนมาก

•

Key benefits of Tata tiscon SD 50

Higher BOND STRENGTH: The rib pattern of Tata Tiscon SD 50
has been specially designed to ensure that excellent bond strength
is developed between the bar and the surrounding concrete.
• Excellent BENDABILITY: Due to the controlled process of
manufacturing rebars under the Tempcore Process the tough outer
surface and soft core of Tata Tiscon SD 50, results in a rebar with
excellent values of bendability. This has obvious advantages at
construction sites.
• Bendability higher than SD 50 standard and high toughness
• More ECONOMY: Tata Tiscon SD 50 is higher strength rebars
with elongation implying that you can economize on steel
consumption without sacrificing safety. No wonder, use of
Tata Tiscon SD 50 leads to savings of up to 18% in cost over normal
SD 40 grade rebars.
• Maintains Quality, Cut Cost: Tata Tiscon SD 50, the high strength
ribbed reinforcement bar has been specially created for high strength
applications. It is ideal for applications like dams, bridges, high rises
building or any other critical structure where high yield strength is
required without compromising on the elongation properties.

หลากหลายโครงการก่อสร้าง มั่นใจใช้ เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน SD 50

เจ้าของโครงการ ได้ประโยชน์โดยตรงจากการใช้เหล็กเส้น SD 50

นั่นคือการประหยัดงบประมาณ เนื่องจาการใช้เหล็กเส้นลดลง โดย
เปรียบเทียบกับการใช้เหล็กเส้น SD 30 จะใช้เหล็กเส้นในปริมาณลด
ลง 30-40% ของโครงการก่อสร้าง และเปรียบเทียบกับการใช้เหล็กเส้น
SD 40 จะใช้เหล็กเส้นในปริมาณลดลง 15-20% ของโครงการก่อสร้าง

ผู้ออกแบบ การเลือกใช้เหล็กเส้น SD 50 เป็นอีกทางเลือกในการ

แก้ปัญหาเงื่อนไขในการออกแบบส�ำหรับงานโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปริมาณการใช้เหล็ก การรับน�้ำหนัก และความซับซ้อนของแบบ
อันเนื่องด้วยคุณสมบัติของเหล็ก SD 40 ทั่วไปไม่สามารถท�ำได้
โดยเฉพาะงานโครงสร้างขนาดใหญ่ทมี่ ปี ริมาณเหล็กเสริมจ�ำนวนมาก

วิศวกรก่อสร้าง / ผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง การใช้เหล็กเส้น SD 50

ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูท้ ำ� งาน จากปริมาณเหล็ก
ที่ลดลงส่งผลให้ระยะเวลาในส่วนของงานเหล็กสั้นลง รวมถึงงาน
เทคอนกรีตทีง่ า่ ยและสะดวกมากขึน้ งานโครงสร้างทีอ่ อกมาจึงมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง แข็งแรงปลอดภัย และเสร็จตามเวลาทีก่ ำ� หนด

ผู้บริโภค ผู้อยู่อาศัย คนทั่วไป ได้ความสบายใจ ความเชื่อมั่น

ในความปลอดภัย ของวัสดุเหล็กเส้นที่ใช้ได้มาตรฐานและเพิ่มความ
แข็งแรง ปลอดภัย ให้สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ ที่อาศัย ที่ใช้งาน ประจ�ำวัน

หลายโครงการก่อสร้างมั่นใจใช้เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน SD 50
อาทิเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สะพานพระราม 8 รถไฟฟ้า โครงการทาง
พิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คอนโดมิเนียม
เดอะ เบส สุขุมวิท 77 เป็นต้น

Project Owner gains benefits directly from using Tata Tiscon

SD 50 because of cost saving due to less rebars for construction
when compared with using SD 40. It can save up to 15-20%

Designer, selecting Tata Tiscon SD 50 is the solution for solving
structural design condition which concern with rebar volume
usage, loads and drawing complication that SD 40 can’t do.

Structural Engineer / Contractor Tata Tiscon SD 50

increase work’s efficiency due to reduce rebar in construction,
reduce time for rebar work and easily to pour concrete. With
Tata Tiscon SD50, your construction will more quality, safety
and finished on time.

Consumer and Public can have more safety benefits when
building or infrastructure use construction materials which are
conformed with standard and higher in strength especially with
Tata Tiscon SD 50
Many projects are confident with Tata Tiscon SD 50
such as Suvarnabhumi Airport, Rama VIII Bridge,
Sky Train, Expressway Special Project Srirat-Bangkok
External Ring Road, The Best Condominium, Sukhumvit 77 etc.

คุณสมบัติทางเคมี และ คุณสมบัติทางกล
ได้มาตรฐานของ เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน SD 50
Chemical property and mechanical property
Tata Tiscon SD 50

เหล็กเส้น ชั้นคุณภาพ SD 50 มีคุณภาพรับแรงดึงได้สูงกว่า เหล็ก SD 30 SD 40 อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 24-2559

Grade
SD 30
SD 40
SD 50

ตารางส่วนประกอบทางเคมี เหล็กเส้นข้ออ้อย / Chemical Composition Table of Deformed Bars
Carbon
Manganese
Phosphorus
Sulphur
(Carbon+ Manganese)/6
0.27
0.05
0.05
0.50
1.80
0.05
0.05
0.55
1.80
0.05
0.05
0.60

ตารางส่วนประกอบคุณสมบัติทางกลของ เหล็กเส้นข้ออ้อย / Component Table of Mechanical Property of Deformed Bars
Yield Strength
Tensile Strength
Elongation
Bending Test
Grade
not less than
not less than
not less than
Bending Angle Diameter of Mandrel
(kgf./mm.2)
(kgf./mm.2)
(%)
SD 30
30
49
17
180
3, 4 times of diameter
SD 40
40
57
15
180
5 times of diameter
SD 50
50
63
13
90
5, 6 times of diameter

เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน SD 50
Tata Tiscon grade SD 50

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้คุณสมบัติการรับแรงอัดได้สูงของ
คอนกรีตท�ำงานร่วมกับคุณสมบัติรับแรงดึงของเหล็กเพื่อความแข็ง
แรงของงานก่อสร้างต่างๆ เมื่อวางโครงเหล็กเส้นตามแบบก่อสร้าง
แล้วจึงเทคอนกรีตลงในแบบหล่อ ปัจจุบนั มีเหล็กก่อสร้างชัน้ คุณภาพ
ที่แตกต่างกันคือ เช่น SD 30 SD 40 และ SD 50 มีคุณสมบัติรับ
แรงดึงได้สูงจากน้อยไปหามาก SD 50 รับแรงดึงได้มากที่สุดใน
มาตรฐานชัน้ คุณภาพเวลานี้ เมือ่ รับแรงดึงได้มากจึงใช้ปริมาณเหล็ก
ลดลงท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายตามจ�ำนวนน�้ำหนักที่ใช้น้อยลงโดย
มีความมั่นคงแข็งแรงได้ตามต้องการ

Tata Tiscon SD 50 is the new generation high strength
reinforcement bar which is product from Tata Steel (Thailand).
Tata Tiscon SD 50 is produced using the “Tempcore Process”
which give result of the best combination of Strength and
Ductility and an unparalleled quality consistency.

หลากหลายขนาด ทุกความต้องการใช้งาน (DB 10 - DB 32) ตามมาตรฐาน มอก. 24-2559
ขนาด
Designation
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 25
DB 28
DB 32

ขนาดและน�้ำหนัก เหล็กคุณภาพ SD 50
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
พื้นที่หน้าตัด (มม.2)
Diameter (mm.)
Cross Section Area (mm.2)
10
78.5
12
113.1
16
201.1
20
314.2
25
490.9
28
615.8
32
804.2

มวลระบุ (กก./มม.)
Unit Weight (kg./mm.)
0.616
0.888
1.578
2.466
3.853
4.834
6.313

หมายเหตุ : เหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนในระหว่างผลิตจะแสดงสัญลักษณ์ “T” เป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็ก
: เหล็กข้ออ้อยที่ใช้เตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้าจะแสดงสัญลักษณ์ “EF” เป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็ก
: เหล็กข้ออ้อยที่ใช้เตาหลอมแบบเบสิกออกซิเจนจะแสดงสัญลักษณ์ “BO” เป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็ก

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั่นใจ
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