วารสาร
ฉบับที่ 39

ต.ค. - ธ.ค. 2561

อังสุรัสมิ์ อารีกุล

นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

รายงานพิเศษ
ประโยชน มอก. 20-2559
และ มอก. 24-2559

เนื้อเหล็กมีอักษรตัวนูน

ผูผลิต - เตา EF ใหเลือกซื้อ

โครงการกอสรางภาครัฐ

ควรสนับสนุนผูรับเหมากอสรางไทย
ใชผลิตภัณฑ-วัสดุกอสราง ในไทย

สนทนา ทาทา สตีล

ทาทา สตีล รวมสรางความภาคภูมิใจ “สถาปตยกรรมสมัยใหม” ของไทย

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ประโยชน์ มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559
เนื้อเหล็กมีอักษรตัวนูนผู้ผลิต - เตา EF
ให้เลือกซื้อ
มาตรฐานเหล็ ก เส้ น เสริ ม คอนกรี ต ทั้ ง เหล็ ก เส้ น กลมและเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ย
เป็นมาตรฐานบังคับ โรงงานผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้รับเหมาก่อสร้าง
ทัง้ สามฝ่ายนัน้ ต้องผลิต จ�ำหน่าย และใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทีไ่ ด้มาตรฐาน
บังคับ ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กเส้นกลมคือ มอก. 20 – 2559 มาตรฐาน
เหล็กข้ออ้อยคือ มอก. 24 -2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน
2561 หมายความว่า ทุกวันนี้เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อยทุกเส้น
ทีผ่ ลิต จ�ำหน่าย ในตลาดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ดังกล่าวทุกประการ

มอก. 20-2559
มอก. 24-2559

ความเข้มงวดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

มาตรฐานอุ ต สาหกรรมใหม่ ส� ำ หรั บ เหล็ ก เส้ น กลมและ
เหล็กข้ออ้อยดังกล่าว เพิม่ ความเข้มงวดกับโรงงานผูผ้ ลิตมากขึน้
โดยก�ำหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้คือ ต้องคัดแยก คุณภาพ
เศษเหล็ก โดยควบคุม P (ฟอสฟอรัส), S (ก�ำมะถัน) อย่าง
เข้มงวด ต้องตรวจสอบค่าเคมีของน�้ำเหล็กทุกขั้นตอนการผลิต
ด้วยเครือ่ งมือมาตรฐาน การท�ำน�ำ้ เหล็กให้บริสทุ ธิอ์ ย่างเหมาะสม
(ลด P, S และสารฝังใน) เตาหลอมเหล็กต้องมีขนาด 5 ตันขึน้ ไป
มีมาตรฐานการจัดการระบบสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ต้องเป็นเหล็กกล้า
ไม่เจือ ในเนื้อเหล็กต้องเพิ่มชื่อผู้ได้รับอนุญาต (ยกเว้นเป็น
ชื่อเดียวกับผู้ผลิต) และในเนื้อเหล็กต้องแสดงกรรมวิธีการท�ำ
เหล็กแท่งที่น�ำมาท�ำสินค้า - ประเภทเตาหลอมที่ใช้

ดูโรงงานผู้ผลิต
เตาหลอม EF
จากตัวนูนบนเนื้อเหล็ก
ก่อนซื้อเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต

ข้อมูลจ�ำเป็น เห็นได้บนเนื้อเหล็ก

จุดส�ำคัญของ มอก.ใหม่ คือ อักษรตัวนูนประเภทเตาหลอมที่มีใช้อยู่ทั่วโลก 4 ประเภทคือ ตัวนูน
OH เตาหลอม Open Hearth Furnace ตัวนูน BO เตาหลอมแบบ Basic Oxygen Furnace ตัวนูน EF
เตาหลอมแบบ Electric Arc Furnace และ ตัวนูน IF เตาหลอมแบบ Induction Furnace ปัจจุบนั โรงงาน
ผลิตเหล็กในประเทศไทยมีเตาหลอม EF และ IF 2 ประเภทเท่านัน้
โฟกัสไปที่ตัวนูน EF เตาหลอมเหล็กแบบอาร์คไฟฟ้า หลอมละลายโดยใช้แท่งอิเล็กโทรดจ่อกับ
เศษเหล็กให้ไฟฟ้าวิง่ ผ่านเหล็กจนเกิดความร้อนหลอมเหล็กละลายเป็นน�ำ้ เหล็ก เตาหลอม EF มีขอ้ ดีที่
ส�ำคัญ เช่น ท�ำเหล็กให้กลับมามีความบริสทุ ธิใ์ หม่ได้ กระบวนการหลอมมีการก�ำจัดสิง่ ปนเปือ้ นออกจาก
เศษเหล็กออกไปด้วยกระบวนการ oxidation ท�ำให้ได้นำ�้ เหล็กทีม่ คี วามสะอาดและบริสทุ ธิ์
เตา EF สามารถ recycle เศษเหล็กให้กลับมาเป็นเหล็กใหม่ได้อย่างไม่สนิ้ สุด ช่วยลดขยะให้โลก ลดการ
ใช้ทรัพยากร เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ เมือ่ เทียบกับการผลิตด้วยเตาเหนีย่ วน�ำไฟฟ้า (Induction
Furnace) แล้วเตา EF ใช้พลังงานน้อยกว่า เนือ่ งจากมีการใช้ปฏิกริ ยิ าเคมีชว่ ยในการหลอมเหล็ก กล่าว
โดยสรุปเหล็กทีผ่ ลิตด้วยเตา EF ได้เหล็กทีม่ สี ารมลทินต�ำ 
่ คุณภาพดีสม�ำ่ เสมอ ความแข็งแรงสูง และ
กระบวนการผลิตเป็น green technology ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก
เมือ่ ซือ้ เหล็กเส้นก่อสร้างจากการดู ตัวนูนผูผ้ ลิต เลือกกระบวนการผลิต EF ผูซ้ อื้ ย่อมได้เหล็กเส้นก่อสร้าง
ทีด่ ตี าม มอก. และสนับสนุนกระบวนการผลิตเหล็กทีร่ กั ษาสิง่ แวดล้อม
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Benefits of TIS 20-2559 (2016) and TIS 24-2559 (2016)
Choose rebars with manufacturer’s
embossed brand and Electric Arc Furnace
The standards for round bars and deformed bars are compulsory standards which
means the manufacturers, distributors, and the construction contractors must,
respectively, produce, sell, and use reinforced concrete steel bar that conform with
the current standards. Round bar standard TIS 20-2559 (2016) and deformed bar
standard TIS 24-2559 (2016) became effective on 18th June 2018, hereby confirming
that all round bars and deformed bars in the market must be according to those
norms.

A stringency with benefits
The newly specified industrial standards for round
bars and deformed bars have increased the strictness for
manufacturers in the way that manufacturers must sort out
steel scrap with a specified figure for Phosphorus (P) and
Sulphur (S) and inspect the chemical composition of liquid
steel in all stages of production with standard calibrated
equipment. Moreover, liquid steel must be properly purified .
(reduce P, S, and inclusion), must be melted in a 5-ton
furnace at the minimum, product must be non-alloy steel and
manufacturer must have good environmental management.
Furthermore, the type of furnace, the rolling process, and the
name of the licensee (if differs from the manufacturer) must
be embossed onto the reinforced bars.

Check for embossed
manufacture’s name
and EF process before
buying any reinforced
concrete steel bar.

Crucial information is on the steel bar
The crucial point of the new TIS is the embossed letters stating the type of furnace that are
globally used, which are ‘OH’ for Open Hearth Furnace, ‘BO’ for Basic Oxygen Furnace, ‘EF’ for
Electric Arc Furnace, and ‘IF’ for Induction Furnace. Currently, there are two types of furnace
used in Thailand, the Electric Arc Furnace and the Induction Furnace.
The Electric Arc Furnace process uses electrode to charge, heat up and melt steel scrap.
It is beneficial in the way that it purifies the liquid steel through oxidation process.
The Electric Arc Furnace can endlessly recycle steel scrap into new steel bars, which help
reduce global waste, reduce usage of global resources, and is environmental friendly. Additionally,
comparing to the induction furnace, electric arc furnace uses less energy as it uses chemical
reactions in melting. Conclusively, steel bars manufactured by EF process has less impurities,
invariable good quality, high strength, and is environmental friendly as it uses green technology
that reduces usage of world resources.
When buying reinforced concrete steel bar, buyers must look for the embossed manufacturer’
name and manufacture process to ensure that they get the steel with the right quality and
standard that also supports environment conservation.
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ใชเหล็กนอยลงเมื่อใช

เหล็กเสนขอออยแรงดึงสูง

เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั่นใจ

SD 50

เหล็กเสนขอออยแรงดึงสูง SD 50 มีกําลังรับแรงมากกวาเหล็ก SD 40 ทั่วไป
จึงชวยลดปริมาณเหล็กเสริมในโครงสรางไดกวา 20%

ตัวอยาง อัตราการใชเหล็กลดลงเมื่อใช SD 50 เปรียบเทียบกับ SD 40
SD 40

SD 50

SD 40

ผนังลิฟท และกําแพงกันดิน ใชเหล็กปริมาณลดลง 15%

SD 40

SD 50

งานพื้น ใชเหล็กปริมาณลดลง 17%

SD 40

งานฐานราก

SD 50

SD 50

SD 40

งานคาน

ใชเหล็กปริมาณลดลง 20%

SD 50

งานเสา และเสาเข็มเจาะ

ใชเหล็กปริมาณลดลง 21%

ใชเหล็กปริมาณลดลง 22%

ประโยชนของการใชเหล็ก SD 50
1

ตัวเลือก

3

ในการออกแบบที่

ลดตนทุน

ราคาเหล็ก คาผูก คาขนสง

หลากหลาย

4

2

ลดพื้นที่เก็บเหล็ก
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@tiscon

TataTisconThailand

งานผูกเหล็ก เทคอนกรีต
งายและรวดเร็วขึ้น

www.tatasteelthailand.com

สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล ร่วมสร้างความภาคภูมิใจ
“สถาปัตยกรรมสมัยใหม่” ของไทย

Sappaya-Sapastan (New Parliament)

คอลัมน์ “สนทนา ทาทา สตีล”
Steelinks ฉบั บ ที่ 39
น� ำ เ ส น อ ค ว า ม ง ด ง า ม
แห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่
ของไทย ที่ โ ดดเด่ น เป็ น
แลนด์มาร์ค ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์
ของ ทาทา สตีล มีสว่ นร่วม
ในโครงการก่อสร้าง
สถาปั ต ยกรรมดั ง กล่ า ว
โดยน� ำ เสนอผ่ า นปฏิ ทิ น
2562/2019 บางโครงการ
ดังนี้

Samyan Mitrtown

SRT Red Line

w แมกโนเลียส์ ราชด�ำริ บูเลอวาร์ด ซูเปอร์
w SRT Red Line รถไฟฟ้ า สายสี แ ดง

w สะพานภูมพิ ล สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

สะพานข้ า มเจ้ า พระยาที่ ส วยงามของ
เมืองไทยเกิดจากพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สะพานนี้เชื่อมต่อระหว่าง
กรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ
w โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร เพิ่ม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ไทยผ่านโครงข่าย
รถไฟทางคู ่ ถึ ง หั ว เมื อ งส� ำ คั ญ ภาคอี ส าน
กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค

ช่วงบางซือ่ -รังสิต ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร
มี ผ ลเชื่ อ มโยงการเดิ น ทางจากทางเหนื อ
สูช่ มุ ทางบางซือ่ ทีส่ ามารถไปยังทิศทางต่างๆ
ของกรุงเทพฯ ได้ทงั้ หมด
ท่
w าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
นานาชาติทเี่ พิม่ ศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมทางอากาศของไทยในอาเซียน มีหอควบคุมสูง 132.2 เมตร อาคารผูโ้ ดยสารเดีย่ ว
ขนาดใหญ่พนื้ ที่ 563,000 ตารางเมตร
w Sappaya-Sapastan สัปปายะสภาสถาน
รัฐสภาแห่งใหม่โดดเด่นจากความสวยงาม
ของตั ว สถาปั ต ยกรรม เป็ น แลนด์ ม าร์ ค
แห่งใหม่รมิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
w Samyan Mitrtown สามย่านมิตรทาวน์ พืน้ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Smart) เป็นมิตรกับผูใ้ ช้งาน
(Friendly) ด้วยคอนเซ็ปต์ “Urban Life
Library” - “คลังอาหารและการเรียนรู”้ 3 ย่าน
3 ส่วนผสม Eating-Learning-living Library

ลัก ชัวรี่ มิก ซ์ยูส ย่านราชด�ำริ ตัว อาคาร
ได้แรงบันดาลใจจาก “กลีบดอกแมกโนเลีย”
ทีส่ วยงามอ่อนหวาน แฝงด้วยความเข้มแข็ง
เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นเส้นสายลายโค้ง
ที่อ่อนช้อย
w อาคารมหานคร อาคารสูงที่สุดในไทย
314 เมตร 77 ชั้น ย่านสาทร เป็นอาคาร
ทรงสี่เหลี่ยมสูงเสมือนพันด้วยริบบิ้น 3 มิติ
หรือพิกเซล ลักษณะสะดุดตา เป็นอาคารผนัง
กระจกทัง้ หลัง และทางเดินกระจกลอยฟ้าชมวิว
w ไอคอนสยาม ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
เขตคลองสาน พืน้ ทีก่ ว่า 50 ไร่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย
750,000 ตารางเมตร มีอาคารที่พักอาศัย
ระดับเวิลด์ คลาส 2 ตึก ศูนย์การค้าระดับโลก
2 ตึ ก (ไอคอนสยามและไอคอนลั ก ซ์ )
เป็นแลนด์มาร์คใหม่ลา่ สุดริมเจ้าพระยา
เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน ถูกน�ำมาใช้ใน
งานโครงสร้างและฐานรากของงานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เป็นแลนด์มาร์ค
ดั ง กล่ า ว มี ค วามส� ำ คั ญ ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า
การออกแบบทีง่ ดงาม
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

ฐานกังหันลม วินด์ฟาร์ม 45 เมกะวัตต์ - มุกดาหาร
“อาร์ เอส เอส 2016” ใช้ Cut and Bend
คอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” วารสาร
steelinks ฉบับที่ 39 ทีมงานได้สนทนากับ
คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์
เอส เอส 2016 จ�ำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ทีม่ ปี ระสบการณ์กว่า 20 ปี ทางด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนแบบครบวงจร รวม
ทั้ ง การออกแบบและติ ด ตั้ ง โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม การสนทนาดังกล่าว
มีสาระส�ำคัญดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง

ความต้องการพลังงานไฟฟ้า/พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นทุกปี

คุ ณ ธี ร ศั ก ดิ์ ศิ ริ โ สภณา กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส
2016 จ�ำกัด กล่าวถึง ภาพรวมความต้องการ
พลั ง งานไฟฟ้ า และความต้ อ งการพลั ง งาน
ทดแทนว่า “ไฟฟ้าพลังงานลม หรือไฟฟ้าจาก
พลั ง งานทดแทนทั้ ง หมดโดยพื้ น ฐานแล้ ว มี
การเติบโตขึน้ เนือ่ งจากประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1.5% อยู่แล้ว ทั้งนี้แผน
พัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2558-2579 (PDP2015) ก�ำหนดอัตราส่วน
ระหว่างพลังงานทดแทนกับพลังงานหลักต้อง
เพิ่มประมาณ 30% ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 16%
เพราะฉะนัน้ ต้องมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ดังนัน้
เรามองว่าทิศทางของพลังงานทดแทนยังดีอยู่
ในตัวของบริษทั เอง เรามีความพร้อม
ในการก่อสร้างทั้งพลังงานลม และพลังงาน
แสงอาทิตย์อยู่แล้ว เช่น เราสร้างสถานีผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ บริษัท ซุปเปอร์
เอนเนอร์ยี กรุป๊ จ�ำกัด (“SUPER ENERGY”) เป็นต้น
ทางด้านไฟฟ้าพลังงานลม ขณะนี้
เราท� ำ ให้ บริ ษั ท วิ น ชั ย จ� ำ กั ด ในโครงการ
ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ขนาด 45 เมกะวัตต์ โครงการตัง้ อยูท่ ี่
ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค�ำสร้อย จ.มุกดาหาร การสร้าง
ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยกังหันลมจ�ำนวน 13 ต้น ต้นละ
3.45 เมกะวัตต์ วงเงินงบประมาณกว่า 1,004.50
ล้านบาท ก�ำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2562
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ไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด

แหล่งก่อสร้างหรือสถานทีซ่ งึ่ มีความเหมาะสมในการสร้างพลังงานลมในประเทศไทยยังมี
อีกมาก โดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคใต้ ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ต้องดูเรือ่ งสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประกอบ ถ้าบริเวณนัน้ มีสายส่งทีส่ ามารถรองรับได้กเ็ หมาะสมในการสร้าง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไข PPA.
(สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า : Power Purchase Agreement ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายการผลิต - EGAT กับธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า) ทีน่ โยบายภาครัฐมีออกมา จริงๆ แล้วยังมี PPA ค้างอยูอ่ กี 2,000 เมกะวัตต์ ทีเ่ ป็นส่วนของ
พลังงานลม แต่ยงั ไม่ได้ปล่อยออกมา ซึง่ มีการจองคิวเรียบร้อยแล้ว 2,000 เมกะวัตต์ทรี่ อการก่อสร้าง

ความพร้อมจากประสบการณ์สะสมและทีมงาน

คุณไพโรจน์ ศิรริ ตั น์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด
กล่าวเพิม่ เติมว่า “บริษทั ทีม่ คี วามพร้อมในการสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม งานทางด้านนีม้ บี ริษทั รับเหมาก่อสร้างทีพ่ ร้อมท�ำงานไม่กรี่ าย ทีมงาน
ของอาร์ เอส เอส มีประสบการณ์ดา้ นการก่อสร้างฐานกังหันลม เราสร้างมาเยอะทีส่ ดุ ในประเทศไทย
ทีมงานของเราท�ำงานสร้างกังหันลมมาตัง้ แต่งานก่อสร้างวินด์ ฟาร์ม - กังหันลมแรกๆ ในประเทศไทย
เท่ากับเรามีประสบการณ์รว่ ม 10 ปี ปัจจุบนั เราก�ำลังก่อสร้างวินด์ฟาร์มอยูส่ องที่ คือที่ จ. นครราชสีมา
โซนห้วยบง และที่ จ.มุกดาหาร”

ฐานกังหันลมใช้ Cut and Bend รวดเร็ว แม่นย�ำ ประหยัด

คุณธีรศักดิ์ ศิรโิ สภณา กล่าวถึง การทีอ่ าร์ เอส เอส เลือกใช้เหล็กตัดและดัด Cut and Bend
ว่างานก่อสร้างฐานกังหันลมนัน้ ใช้เหล็กจ�ำนวนมาก การใช้ Cut and Bend ช่วยลดเวลาในการท�ำงาน
เหล็กเส้นทีไ่ ซท์งาน (ทางหน้างานจัดท�ำรายการ bar cut list ส่งให้ทาทาฯ เพือ่ ด�ำเนินการตัดและดัด
ตรงตามแบบ) ไม่ตอ้ งจัดเตรียมพืน้ ทีก่ องเก็บและพืน้ ทีท่ ำ� งานตัดและดัดเหล็กเส้น (ลดจ�ำนวนเครือ่ ง
มือเครือ่ งจักรทีใ่ ช้สำ� หรับตัดและดัดเหล็กเส้นทีไ่ ซท์งาน) ไม่เหลือเศษ ประหยัดต้นทุนการซือ้ เหล็ก
(ไม่ตอ้ งซือ้ เผือ่ เกินกว่าปริมาณทีใ่ ช้จริง) ประเด็นส�ำคัญคือ รวดเร็ว ตัวฐานกังหันลมมีลกั ษณะกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 เมตร ลึก 4-5 เมตร ใช้เหล็ก 110 ตัน ต่อฐาน รวมทัง้ หมดประมาณ 1,800 ตัน
แต่ละฐานนัน้ เทคอนกรีตประมาณพันกว่าคิวบิกเมตร ฐานกังหันลมทีม่ ขี นาดใหญ่ แข็งแรง เช่นนีเ้ พือ่
ให้มคี วามมัน่ คง รับแรงดึง แรงกระชาก เมือ่ เวลาใช้งาน

ธีรศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด

ฐานคอนกรีตกังหันลม
มีขนาดใหญ่มาก
แต่ละฐานใช้เหล็ก 110 ตัน
ต้องการความถูกต้อง
แม่นย�ำ รวดเร็ว
เหล็กตัดและดัด Cut and Bend
ช่วยเรื่องนี้ได้

นอกจากงานเหล็กที่ต้องแม่นย�ำถูกต้องแล้ว การเทคอนกรีตต้องต่อเนื่องและควบคุม
อุณหภูมิให้คงที่โดยตลอด การควบคุมอุณหภูมิใช้น�้ำเข้าไปหล่อเลี้ยง และต้องเทให้เสร็จโดยเท
อย่างต่อเนือ่ งในเวลาไม่เกิน 12 ชัว่ โมง ในการเทคอนกรีต 1 ฐาน เพือ่ ให้คอนกรีตเป็นเนือ้ เดียวกัน
การก่อสร้างฐานกังหันลมทีว่ นิ ด์ฟาร์มจึงมีแพลนต์ผสมคอนกรีตซัพพอร์ตถึง 2 แพลนต์
นอกจากงานสร้างฐานกังหันลมแล้ว อาร์ เอส เอส รับผิดชอบ งานถนน สายไฟ สถานียอ่ ย
สรุปคืองานโดยรอบ Balance of plant เป็นของอาร์ เอส เอส เว้นแต่ตวั เสาและกังหันเป็นส่วนงาน
ของ บริษทั Vestas Wind Technology (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เราหวังว่าในอนาคต อาร์ เอส เอส 2016 สามารถก้าวไปถึงระดับการรับงานก่อสร้าง
วินด์ฟาร์มได้ทงั้ หมด รวมงานติดตัง้ กังหันและเสาด้วย

อาร์ เอส เอส 2016 ให้บริการด้านพลังงานทดแทนครบวงจร

บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด ก่อตัง้ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2553 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น
1 ล้านบาท เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่หนึ่ง 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น 149 ล้านบาท เพิ่มทุน
จดทะเบียนครั้งที่สอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น 300 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว 450 ล้านบาท
ปัจจุบนั กล่าวได้วา่ บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด เป็นบริษทั รับเหมาก่อสร้างชัน้ น�ำ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร รวมทัง้ การออกแบบและติดตัง้ โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม งานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครอบคลุมตัง้ แต่การผลิตไฟฟ้า
เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้า ไปจนถึงงานบริการให้ลกู ค้าผูใ้ ช้งานแต่ละราย
บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จ�ำกัด สร้างระบบการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ มุง่ มัน่ ขยายธุรกิจของบริษัทจากการค้นคว้าวิจัย สูก่ ารพัฒนาเป็นผูใ้ ห้บริการ
ด้านพลังงานทดแทนและงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

“Cover Story” ฉบับนี้ “Steelinks”
สนทนากับ คุณอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงแนวทาง
แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

โครงการก่อสร้างภาครัฐ

ควรสนับสนุน

ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย

ใช้ผลิตภัณฑ์-วัสดุก่อสร้าง ในไทย

ปัญหาใหญ่ 3 ประการ
จาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ

คุณอังสุรสั มิ์ อารีกลุ นายกสมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรุ ป ปั ญ หาใหญ่ 3 ประการที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่า ตอนนี้
สมาคมฯ ท�ำงานร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีทงั้ หมด
5 คณะท�ำงาน เราได้ไปอยูส่ ว่ นของอนุกรรมการ
ที่ พิ จ ารณาและติ ด ตามเรื่ อ งของ พ.ร.บ.
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งฯ เรื่ อ งนี้ เ ราเคยบอกแล้ ว ว่ า
ควรแยกจัดซือ้ ออกจากจัดจ้าง แต่พอเป็นจัดซือ้
มารวมกั บ จั ด จ้ า ง ข้ อ ความบางข้ อ ความ
ก็อมๆ กันอยู่ มีปญ
ั หาเกิดขึน้
ประเด็นที่หนึ่ง เราขอให้ระบุใน
พ.ร.บ.ว่า เพือ่ สนับสนุนธุรกิจไทย ใช้ผลิตภัณฑ์
ในไทยให้มากทีส่ ดุ ข้อความนีห้ ายไปเราขอให้
น�ำกลับเข้าไปใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ
ไทยทัง้ การรับเหมาก่อสร้าง วัสดุกอ่ สร้าง และ
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ประเด็นต่อมา เรือ่ งการต่อสัญญา
ก่อสร้าง เรือ่ งนีใ้ น พ.ร.บ. ใช้คำ� ว่า เหตุสดุ วิสยั
ตามความจริง เพือ่ การต่อเวลา แต่ตามความจริง
หน้ า งานภาคสนามมั น ก็ มี ป ั ญ หา เช่ น
เขตอ�ำเภอนี้ในพื้นที่ก่อสร้างประกาศน�้ำท่วม
7 วัน แต่รอบๆ ข้างทีเ่ ป็นเส้นทางเดินทางเข้าไป
ยังไซต์งานก่อสร้าง น�้ำอาจท่วมหนึ่งเดือน
ฉะนัน้ ‘ตามความจริง’ คืออะไร ใครพิจารณา
เรื่ อ งนี้ เดิ ม ที เ รื่ อ งเหตุ สุ ด วิ สั ย นั้ น ท� ำ เรื่ อ ง
อนุมตั ผิ า่ นครม. เป็นกรณีๆ ไป และตัดสินใจ
บนพื้ น ฐานของการบริ ห าร แต่ เ มื่ อ เป็ น
ตัวบทกฎหมาย เวลาหน่วยงานราชการต่างๆ
เอาไปใช้ก็ท�ำผิดกฎหมายไม่ได้ ตอนนี้ก�ำลัง
ท� ำ ค� ำ จ� ำ กั ด ความ ‘ตามความจริ ง ’ กั น อยู ่
เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ประเด็นปัญหา
ตรงนี้ แต่ถามว่า ปฏิบตั ไิ ด้ไหม ตอนนีก้ ป็ ฏิบตั ิ
ตามความเข้าใจ ตามระเบียบ แต่พอท่านใด
ถามถึงกฎหมายก็หยุดกันไปหมด
8

อังสุรัสมิ์ อารีกุล

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นที่สาม ‘รับเหมาช่วง’ ตรงนี้
ก็ มี ป ั ญ หา เช่ น กลุ ่ ม รั บ เหมาสร้ า งอาคาร
งานหลักเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บางบริ ษั ท รั บ เหมาไม่ ท� ำงานขอบอลู มิ เ นี ย ม
หรืองานทาสี หรือบริษัทที่ท�ำงานถนน บางราย
ก็ ไ ม่ ตี เ ส้ น เอง เขาก็ จ ้ า งเหมาตี เ ส้ น บางที ก็
จ้างซัพฯ ท�ำงาน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ มีการระบุใน
พ.ร.บ.ฯ ว่า ถ้ามีการรับเหมาช่วง ต้องขออนุมัติ
จากเจ้ า ของงานคื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ

แล้วจะก�ำหนดอย่างไรไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับ
ผู ้ รั บ เหมาช่ ว ง ไม่ ท� ำ ให้ ง านล่ า ช้ า เพราะ
บริษทั แม่ทเี่ ซ็นสัญญากับภาครัฐต้องรับผิดชอบ
เต็มร้อยอยู่แล้ว เรื่องนี้เห็นประเด็นชัดๆ ท�ำให้
เกิ ด ปั ญ หาที่ ต ้ อ งตี ค วาม และมี ค วามล่ า ช้ า
ในการท�ำงาน
เราพยายามแก้ ป ั ญ หาเหล่ า นี้ อ ยู ่
3 ประเด็น และเป็นเรื่องหลักๆ ที่ทางสมาคมฯ
ได้รับการร้องเรียนมาจากสมาชิก

แรงงานพื้นฐาน และแรงงานช�ำนาญการ

เรื่องแรงงานพื้นฐานตอนนี้คลี่คลาย
ไปอย่างมาก เป็นผลงานที่กระทรวงแรงงาน
ท�ำออกมา เช่น แรงงานเขมร พม่า เป็นระบบ
มากขึน้ แม้อาจใช้เวลา 60 วัน ในกระบวนการ
จดทะเบียน แต่กไ็ ด้แรงงานตามทีต่ อ้ งการ แต่ตอ้ ง
ตระหนั ก ว่ า เมื่ อ ไหร่ ป ระเทศเขาเริ่ ม พั ฒ นา
อย่างเช่น เวียดนาม ซึ่งเกาหลี ญี่ปุ่นไปลงทุน
แรงงานก็จะอยูก่ บั ประเทศเขา ไม่มาท�ำประเทศ
เรา ที่เขามาท�ำงานประเทศไทย เพราะค่าแรง
ขัน้ ต�ำ่ ของเราสูงกว่าเขา ตรงนีต้ อ้ งดูวา่ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของเขาเท่าไหร่ ของเรา
เท่าไหร่ เราต้องติดตามการพัฒนาต่างๆ ของเขา
เซ็คเตอร์ก่อสร้างในเวลานี้ มีความ
ต้องการแรงงานพืน้ ฐานเพิม่ อีกประมาณแสนคน
แต่ ถ ้ า หากโครงการสร้ า งรถไฟความเร็ ว สู ง
เชื่ อ ม 3 สนามบิ น เกิ ด ขึ้ น ท� ำ รถไฟทางคู ่
ได้ ต ามแผนงาน รวมถึ ง ถ้ า อี อี ซี เกิ ด เต็ ม ที่
อาจต้องการแรงงานพื้นฐานเพิ่มเป็นล้านคน
ค�ำว่าล้านคนนัน้ มาจากพวกหนึง่ ท�ำงานก่อสร้าง
ตามโครงการของรั ฐ อี ก พวกหนึ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ตามโครงการของเอกชนทีเ่ กิดขึน้ ตามมา
ส่วนแรงงานช�ำนาญการ ในตอนนี้
ทางสมาคมฯ พยายามปรั บ ปรุ ง สนั บ สนุ น
ในเซ็คเตอร์ทขี่ าด เช่น โฟร์แมน วิศวกร โฟร์แมน
เอาตัง้ แต่อา่ นแบบ จนถึงสัง่ งานได้ ช่างเทคนิค
และก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เรื่องเหล่านี้
ต้ อ งประสานงานกั น ที่ ผ ่ า นมาเรื่ อ งไหนที่ มี
การประชุมร่วมกันกับภาครัฐ ได้รบั การสนับสนุน
และเกิ ด การปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ ง แต่ ยั ง มี
อีกหลายเรื่อง ที่ต้องมีการปรับปรุง ก็ให้เรียก
ทางเรา เรี ย ก Stake Holder เข้ า ไปถาม
ส่วนถามแล้วจะท�ำอย่างไรเป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ไม่วา่ กัน
ในส่วนวิศวกรเราต้องสนับสนุน ทัง้ นี้
วิศวกรไทยนัน้ เรามีเป็นแสน แต่ไปไหน เขาเหล่านัน้
ไปอยูก่ บั ไฟแนนซ์ ไปท�ำธุรกิจส่วนตัว คนเหล่านี้
หายไปส่วนหนึง่ เป็นเพราะแรงจูงใจ ท�ำไมถึงไม่มี
แรงจูงใจทีอ่ ยากจะเป็นวิศวกร เหมือนคนเรียนหมอ
จบหมอแล้วท�ำไมถึงอยากเป็นหมอ ควรต้อง
จัดวรรณะของวิศวกรให้จบมาแล้วอยากเป็น
วิศวกร ตรงนีม้ ี 2 ปัญหาซ้อนกัน หนึ่ง วิศวกร

ดีที่สุดคือ
สนับสนุนก่อสร้างไทย
ใช้ผลิตภัณฑ์ในไทย
ท�ำให้เป็นเรื่องเป็นราว
แล้วทั้งหมดก็จ้าง
คนไทยท�ำงานนี่แหละ
จูงใจให้มาท�ำงานกัน

ไปท�ำงานอย่างอื่น สอง ไม่มีงานในส่วนที่
เขาควรจะได้ท�ำ  ทางแก้ดีที่สุดคือ ภาครัฐ
สนับสนุนก่อสร้างไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ในไทย ท�ำให้
เป็นเรื่องเป็นราว แล้วทั้งหมดก็จ้างคนไทย
ท�ำงานนี่แหละ ผลักดันให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น
ดีขนึ้ จูงใจให้มาท�ำงานกัน

การปรับตัวของผู้รับเหมา

พ.ร.บ.ชุดนี้ ไม่ได้เน้นค�ำว่า สนับสนุน
การใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย ใช้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างไทย อันนี้ต้องแก้ไขก่อน แต่บริษัท
ก่อสร้างทัง้ หลายก็ตอ้ งปรับตัวให้ได้มาตรฐาน
มี ก ารพั ฒ นาเชิ ง บริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางทีโ่ ลกาภิวตั น์เปลีย่ นไป เช่น การรีพอร์ต
การท�ำงานโดยการถ่ายรูป ความคืบหน้าของงาน
ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือเป็นการ
บริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐาน รวดเร็วขึน้ เป็นต้น
รวมถึงพวกงานวิศวกรรมก็ต้องได้มาตรฐาน
มีการปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งจักรพร้อมใช้งาน
สมาคมฯ เรามี ก ารจั ด สั ม มนา
ให้องค์ความรูเ้ รือ่ งเหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว จัดอยูเ่ รือ่ ยๆ
รวมทั้งจัดให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ฯ เรื่องของ
ภาษี กับ ป.ป.ช. กับบริษัทก่อสร้างที่ท�ำงาน
กับภาครัฐ เพราะกลุม่ นีม้ ปี ญ
ั หามากกว่างาน
ก่อสร้างภาคเอกชน ให้ความรู้เพื่อให้เขาไป
ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยี การบริหาร เทคนิคก่อสร้าง

วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง ส่ ว นใหญ่ ท างซั พ พลายเออร์
ทั้งหลายที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เครื่องจักรใหม่ๆ
นวัตกรรมต่างๆ ก็มาน�ำเสนอ เอาความรู้มาให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
โดยมีการจัดอีเวนต์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ร่วมกันหลายงานแล้ว ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จ
การปรับตัวของผู้รับเหมาด้านการใช้
วัสดุก่อสร้าง อย่างกรณีของเหล็กชั้นคุณภาพ
เกรด SD 50 ที่ ช ่ ว ยให้ ป ระหยั ด เหล็ ก ใน
การก่อสร้างนั้น การน�ำมาใช้งานจริงก็ไม่น่า
มีปัญหาเพราะในสเปคมีก ารระบุอ ยู่แล้ว ว่า
ใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า เรื่องการค�ำนวณ
การถอดแบบนั้นก็สามารถด�ำเนินการได้ หรือ
เรือ่ งบริการเหล็กเส้นขึน้ รูปพร้อมใช้ ตัดและดัด
(Cut  and  Bend) ทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหาแรงงานพืน้ ฐาน
ไม่เพียงพอ แก้ปัญหาพื้นที่หน้างานคับแคบ
ประหยัด ไม่มเี ศษเหล็ก เพราะเป็นการตัดและ
ดัดตามรายการของผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากโรงงาน
ไม่ต้องท�ำที่ไซต์งาน ทั้งนี้ทางโรงงานที่มีบริการ
เหล็กตัดและดัด สามารถติดต่อมาทางสมาคมฯ
เพื่อจัดกิจกรรม-อีเวนต์ร่วมกัน รวมทั้งพาไปดู
ของจริงทีโ่ รงงาน รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ สมาคม
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พร้อมเป็น ‘ตัวกลาง’
ให้ซับพลายเออร์ เผยแพร่ความรู้เพื่อสมาชิก
สมาคมฯ จะได้นำ� ความรูน้ ไี้ ปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
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ปี 2562 - ยุคทองก่อสร้าง - วัสดุกอ่ สร้าง
เมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ 9.5 แสนล้านบาท เริม่ เบิกจ่าย

“Steelinks 39” คอลัมน์ “Scoop” ประมวลภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 เริ่มต้นด้วย
มุมมองของฝ่ายวิจยั ธนาคารพาณิชย์ 2-3 แห่ง ตามด้วยความเชือ่ มัน่ “CEO Survey ปี 2562”
และลงท้ายด้วยการเน้นที่อุตสาหกรรมก่อสร้างที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐเริ่มก่อสร้าง

ปี 2562 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ดี

มุมมองจาก “ส�ำนักงานวิจัย” ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งดังนี้
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย (TMB Analytics) มองว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะเติบโต 3.8% โดยมีปจั จัยภายในเป็นแรงขับเคลือ่ น
เช่น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนือ่ ง รายได้ภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ปรับดีขึ้นในทุกสินค้า ปี 2562 ภาครัฐลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ EEC ทั้ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการลงทุ น ของภาค
ธุรกิจ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินและศูนย์ซ่อม
อากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนของภาคเอกชนคือการลงทุน
ของอุตสาหกรรม S-Curve ที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI ในปี 2559-2560
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย “ปีทองของเศรษฐกิจไทยคือปี 2562
หลังการเลือกตั้ง ประชาชนจะกลับมาใช้จ่าย ลงทุน และบริโภค รัฐบาล
ชุดถัดไปนับว่าเป็นรัฐบาลที่โชคดี เพราะสิ่งที่ คสช. ได้ท�ำและเดินหน้า
มาแล้วนั้นเริ่มจะเห็นผล และขับเคลื่อนต่อเนื่องในปี 2562”
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ว่า ปี 2562 ก่อสร้างภาครัฐมีศักยภาพที่
จะขยายตัวสูงกว่าปี 2561 จากแรงหนุนของ เมกะโปรเจ็กต์ ในปี 2562
โครงการที่ได้รับการอนุมัติและมีความชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติ
เพิ่มเติม อันสามารถก่อสร้างได้ในปี 2562 อาทิ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่ EEC, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วง รวมถึงรถไฟทางคู่
เฟส 2 ที่จะเริ่มก่อสร้างสายแรกเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
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เมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ
มูลค่ารวม 950,000 ล้านบาท
เริ่มก่อสร้าง-เบิกจ่ายปี 2562
มีผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
และเศรษฐกิจโดยรวม

ความเชื่อมั่นของผู้น�ำภาคธุรกิจ - ดี

การตัดสินใจลงทุนขยายกิจการหรือ
การขับเคลื่อนแผนธุรกิจของบริษัทต่างๆ นั้น
ผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทส�ำคัญ เมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงมีความเชื่อมั่น ในอนาคตย่อมมีการ
ตัดสินใจลงทุนและขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงรุก
มากขึน้ ในเรือ่ งนีส้ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่ ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
เปิดเผย ผลส�ำรวจความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม “CEO Survey ปี 2562
ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย” มีข้อมูล
ที่ส�ำคัญ เช่น
ผู้บริหารระดับสูง 45.46% ระบุว่า
ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยปี 2562 จะขยายตั ว ,
39.09% ระบุวา่ ทรงตัว และ 15.45% ระบุวา่ หดตัว

โดยมีปจั จัยด้านการท่องเทีย่ วและการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC เป็นตัวชูโรงดันเศรษฐกิจ
ไทยโตไม่ ห ยุ ด ในจ� ำ นวนผู ้ บ ริ หารระดั บ สู ง ส่ วนใหญ่ ที่เ ห็ น ว่าทิศทางเศรษฐกิจ ไทยปี 2562
จะขยายตัวนั้น ส่วนใหญ่ 74% ระบุว่า จะขยายตัว 1-5%, อีก 10% ระบุว่า ขยายตัว 6-10% และ
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และที่เหลือ 6% ระบุว่าขยายตัวมากกว่า 10% ขึ้นไป

ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง 38.18% ระบุว่า ทิศทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมปี 2562
จะขยายตัว ในจ�ำนวนผู้ที่ระบุว่า ทิศทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2562 จะขยายตัวนั้น
มีจ�ำนวน 64.29% ระบุว่าจะขยายตัว 1-5%

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ - ดี

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งและ
การโทรคมนาคม มีผลส�ำคัญ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก วงเงินหรือมูลค่าโครงการโดยตรงที่ส่งผ่าน
จากการก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สู่การจ้างแรงงานและอื่นๆ ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง ขั้นตอนที่ 2 คือ การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างเสร็จ
ทัง้ 2 ขัน้ ตอน มีพลังขับเคลือ่ นให้เศรษฐกิจขยายตัว ศูนย์วจิ ยั ธนาคารกสิกรไทย ประเมินว่า
ในปี 2562 การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐจากเมกะโปรเจ็กต์ส�ำคัญ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและ
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 950,200 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้เป็นพื้นที่
EEC (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) มูลค่ารวมเกือบ 684,018 ล้านบาท
เป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของมูลค่าโครงการ ที่อยู่ในแผนงานก่อสร้างทั้งหมดของปี 2562
โครงการดังกล่าวข้างต้น อยูร่ ะหว่างกระบวนการสรรหาผูช้ นะการประกวดราคา ประกอบด้วย
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน, โครงการท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด

เฟสที่ 3 และโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งการวางโครงสร้างพื้นฐานนั้น
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการดึงดูดนักลงทุนให้
เข้ามาในพื้นที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ ผ่าน พ.ร.บ. EEC
ในส่ ว นโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
นอกเหนื อ จากโครงการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
พื้นที่ EEC แล้ว ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการรถไฟ
ทางคู่ เฟสที่ 2 เส้นทางเด่นชัย-เชียงรายเชี ย งของ ซึ่ ง เป็ น รถไฟทางคู ่ ส ายใหม่
ที่คาดว่าจะก่อสร้างเป็นเส้นทางแรกจาก
ทั้ ง หมด 9 เส้ น ทาง โครงการรถไฟฟ้ า
สายสีม่วง (ใต้) (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)
และรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ตะวั น ตก (ช่ ว ง
ศูนย์วฒ
ั นธรรม-บางขุนนนท์) ทีก่ ำ� หนดประมูล
ภายในช่วงต้นปี 2562 และเชื่อว่าสามารถ
ก่อสร้างได้ในช่วงครึง่ หลังของปี 2562
นอกจากนีใ้ นส่วนของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีขอ้ มูล มูลค่า
การลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ดังนี้
งานก่อสร้างปี 2560 มูลค่ารวม
1,211 พันล้านบาท เทียบกับปี 2559 ลดลง
1.12 % แบ่ ง เป็ น มู ล ค่ า งานก่ อ สร้ า ง
ภาคเอกชน 525 พันล้านบาท เทียบปี 2559
เพิ่มขึ้น 0.29 % และมูลค่างานก่อสร้าง
ภาครัฐ 685 พันล้านบาท เทียบกับปี 2559
ลดลง 2.28%
งานก่อสร้างปี 2561 ช่วง 10 เดือน
(มกราคม-ตุ ล าคม 2561) รวม 948.86
พันล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 38.07 พันล้านบาท หรือร้อยละ
4.18 แบ่งเป็นมูลค่างานก่อสร้างภาคเอกชน
418.79 พันล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อนเพิ่มขึ้น 21.7 พันล้านบาท หรือร้อย
ละ 5.48 มูลค่างานก่อสร้างภาครัฐ 527.49
พันล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิม่ ขึน้ 16.19 พันล้านบาท หรือร้อยละ 3.16
จากข้ อ มู ล ตั ว เลขดั ง กล่ า วเมื่ อ
คิดอัตราเพิ่ม ร้อยละ 4 เท่ากับว่ามูลค่า
งานก่อสร้างปี 2561 มีไม่น้อยกว่า 1,260
พันล้านบาท และประเมินมูลค่างานก่อสร้าง
ปี 2562 ในราว 1,310 พันล้านบาท ขึ้นไป
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว ่ า
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างปี 2562
ดีกว่าปี 2561 หมายถึงอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ งเกีย่ วข้องต่างๆ ต้องเตรียมพร้อม
รับผลพวงที่ดีเช่นกัน
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

เลือกใช้
“เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป”
ต้องยึดมาตรฐาน มอก.

เรื่ อ งเรี ย นรู ้ จ ากนิ ท านอี ส ปเรื่ อ ง กิ่ ง ไม้ ห นึ่ ง
ก�ำมือ (The Bundle of sticks) ย�้ำให้เห็น
พลังของความสามัคคีที่กิ่งไม้กิ่งเล็กเมื่อมัดรวม
กันแล้ว ไม่สามารถหักได้ เน้นเรือ่ งความสามัคคี
คือก�ำลัง หากเชื่อมโยงถึงเหล็กที่แข็งแรง แกร่ง
แน่นเหนียว และใช้ “เหล็กปลอก” สร้างความ
เป็นหนึง่ เดียวมัน่ คงให้โครงสร้างเหล็กในส่วนของ
เสาและคานแล้ว งานคอนกรีตเสริมเหล็กย่อมมี
ก�ำลังที่ดี มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

งานก่อสร้างใหญ่-เล็ก
เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วด้วย
การใช้เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป
ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิ ค์

ภารกิจของเหล็กปลอก

เหล็ ก ปลอก (Stirrup) เป็ น ส่ ว น
ประกอบส�ำคัญทีใ่ ช้เสริมอยูภ่ ายในเสาหรือคาน
เหล็กปลอกใช้รัดรอบเหล็กแกนโครงสร้าง เช่น
เสา คาน ของอาคารสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ให้อยูใ่ น
ต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ เสริมความแข็งแรง ต้านทาน
การโก่งตัวของเหล็กโครงสร้าง เสา และ คาน
รับแรงเฉือน ต้านทานการปริแตกของคอนกรีต
ช่วยเพิ่มความต้านทานการรับน�้ำหนักและการ
แตกระเบิดของคอนกรีตภายในเสาได้เป็นอย่างดี
เมือ่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกีย่ วกับ
เหล็กและงานก่อสร้าง พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น
“เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยให้
งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
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การเลือกซื้อ-เลือกใช้เหล็กปลอก

หากพิจารณาเพียงรูปร่างหน้าตาแล้ว
เหล็กก็คล้ายๆ กัน เหล็กปลอกส�ำเร็จรูปก็ดคู ล้าย
แต่การใช้งานต้องมีความมั่นใจในมาตรฐานว่า
เหล็กปลอกส�ำเร็จนั้นๆ ผลิตจากเหล็กเต็มหุน
ได้มาตรฐาน มอก. มิใช่นำ� เอาเศษเหล็กทีเ่ หลือๆ
หรือไม่ได้มาตรฐานมาผลิตเหล็กปลอก การเลือก
ซื้อเหล็กปลอกที่ผลิตจากโรงงานเหล็ก มีย่ีห้อ
สินค้า มีการแสดงข้อมูลโรงงานผูผ้ ลิต จึงเป็นวิธี
เลือกซือ้ เลือกใช้เหล็กปลอกทีส่ มเหตุสมผล

เลือกใช้ “ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์”

เหตุผลที่สมควรเลือกใช้เหล็กปลอก
ส�ำเร็จรูป “ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิ ค์” ประกอบด้วย
1. ท�ำจากเหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน
เหล็กเต็ม 6 มิลลิเมตร ได้มาตรฐาน มอก.
2. การตัดและดัดท�ำโดยเครื่องจักร
ทีท่ นั สมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำให้

เหล็กปลอกส�ำเร็จรูปทุกชิ้น มีองศาโค้งงอ
ที่เท่ากันทุกเส้น ผิวเรียบสม�่ำเสมอ สวยงาม
ง่ายต่อการผูกเหล็ก
3. ผลิตจากโรงงานทันสมัย ควบคุม
คุณภาพอย่างใกล้ชดิ อย่างโรงงาน บกส และ
NTS
4. เหล็กปลอก “ทิสคอน ซุปเปอร์
ลิงค์” รับประกันคุณภาพผลิตจากเหล็กเส้น
มอก. ทาทา ทิสคอน ทุกชิน้
ประโยชน์พื้นฐานของเหล็กปลอก
ส�ำเร็จ รูปคือ สะดวก น�ำไปใช้งานได้ทันที
งานเสร็จไว รูปร่างและขนาดถูกต้อง ไม่เสีย
เศษเหล็ก ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื
ในการตัดและดัดเหล็ก มีความรวดเร็ว ลดเวลา
การตัดและดัดเหล็กปลอกด้วยแรงงาน วางใจ
ได้ในคุณภาพ เพิม่ ความแข็งแรงของโครงสร้าง
และงานก่อสร้าง แต่การเลือกซือ้ เหล็กปลอกส�ำเร็จรูป ต้องลดความเสี่ยงจากเหล็กปลอก
ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เรือ่ งนี้ “ทิสคอน ซุปเปอร์ลงิ ค์”
รับประกันคุณภาพและให้ความมัน่ ใจได้
“ทิ ส คอน ซุ ป เปอร์ ลิ ง ค์ ” มี
หลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ
มี ทั้ ง เหล็ ก ปลอกจากเหล็ ก เส้ น กลม
และเหล็กปลอกที่ท�ำจากเหล็กข้ออ้อย
ได้มาตรฐาน มอก. ทุกชิ้น

Choose TIS

“Ready-Made Stirrups”

An Aesop’s fairy tale “The Bundle
of Sticks” emphasizes the power
of unity that when small twigs of
wood are bundled up together
they become stronger and are
harder to break. This says the
same for using the high strength
and ductile stirrups as part of
reinforced concrete columns and
beams making them stronger and
more stable.
What Stirrups Do
Stir rups are one of the most
important components used in beams
and columns. They are used in the
cores of structures. They keep the
structure in place, increase strength,
prevent buckling of steel beams and
columns, absorb shear force, support
more load and increase explosion
resistance of concrete column.
When technology and innovations
for steel and construction are more
advanced, “ready-made stirrups” are
the best solution for more efficiency
in reinforced concrete structure.

Either large or small
construction becomes
quick and smooth with
TISCON SUPERLINK
ready-made stirrups

Buying Stirrups
Steel physical appearance is almost the
same, which is the same for stirrups. Each
brand of stirrups may look similar but
when buying stirrups, it is best to look for
stirrups that are made from steel that has
weight compliance with TIS. Moreover, it
is reasonable to look for stirrups that are
made from trusted steel makers and have
brands, require information follow TIS and
manufacturer name.
Choosing “TISCON SUPERLINK”
Several reasons that it is in the
customers’ best interest to choose
ready-made stirrups“TISCON SUPERLINK”
include;
1. They are made from TATA TISCON
RB6 rebars with TIS.
2. They are cut and bended with
computer-controlled modern machinery
so that every piece of stirrups is bended
at the same angle with even surface and
easy to bind.
3. They are made from modern steel
plants with fine quality assurance such
as The Siam Construction Steel Co., Ltd.
and N.T.S. Steel Group Public Co., Ltd.

4. Every “TISCON SUPERLINK” stirrup is
made from the quality assured TIS TATA
TISCON.
The primary benefits of ready-made
stirrups are that they are convenient
and easy-to-use and they are produced
in correct standard shapes and sizes, no
scrap from cutting. Ready-made stirrups
passed standard quality assurance so
they strengthen the structure and they
also save time in cutting and bending
rebars on site and reduces manpower
and the number of skilled workers
required to work on them. While there
are low-quality stirrups in the market, it
is assured that “TISCON SUPERLINK” is
the stirrup brand with high quality and
reliability.
Every piece of “TISCON SUPERLINK”
comes ready in a variety of sizes
produced from both round and
deformed bars that meet the Thai
Industrial Standard.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล ร่วมงาน
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561
วิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงาน
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด
“วิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อชีวิตทันสมัย สู่ประเทศไทยแห่งอนาคต” (Engineering
for Society : Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation) โดย ทาทา สตีล
ได้เข้าร่วมงานในครัง้ นี้ พร้อมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน”
เพือ่ ประโยชน์แก่ผสู้ นใจภายในงาน ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี เมือ่ เร็วๆ นี้

GO BUILK @ร้อยเอ็ด by TATA
ทาทา สตีล รับรางวัล

“บริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น”
ในงาน SET Sustainability Awards 2018
คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํ กัด
(มหาชน) รับมอบรางวัล บริษทั จดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding
Sustainability Awards 2018)
จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธาน
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในงานประกาศผลและมอบรางวัลด้าน
ความยัง่ ยืน SET Sustainability Awards
2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ
บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน เมือ่ เร็วๆ นี้

บิลค์ ร่วมกับ ทาทา สตีล จัดอบรมโปรแกรมจัดการต้นทุนงานก่อสร้างออนไลน์สำ� หรับ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้กับผู้รับเหมา SMEs เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์
รุน่ ใหม่ เพือ่ ใช้แทนหรือควบคูก่ บั โปรแกรมบัญชีงานก่อสร้าง รวมถึงการให้ความรู้
เรือ่ งเหล็ก มอก. ใหม่ เรือ่ งส�ำคัญทีผ่ เู้ กีย่ วข้องต้องรู้ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค
จ.ร้อยเอ็ด เมือ่ เร็วๆ นี้

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน NTS
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัด
กิจกรรมเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ณ บริษทั เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน
อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

เยีย่ มชมโรงงาน เหล็กสยาม (2001) จ.สระบุรี
คณะผู ้ บ ริ ห าร บจก.ไทยสะเปเชี ย ลไวร์ , บจก.เอ็ ม เอเอ็ ก ซ์
(ประเทศไทย), MAX CO., LTD. , NIPPON STEEL & SUMIKIN
BUSSAN (THAILAND) CO., LTD. ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสินค้า
เหล็กลวด ได้เข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิต ณ โรงงาน เหล็กสยาม
(2001) จ.สระบุรี เมือ่ เร็วๆ นี้
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ลูกค้าเหล็กลวดเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
เมื่อเร็วๆ นี้ ทาทา สตีล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บจก. ไดโต้ โคเกียว
(ประเทศไทย), CHIAO PAO METAL CO.,LTD. , TOYO SEIKO (THAILAND)
CO., LTD. ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสินค้าเหล็กลวด ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ณ โรงงาน เหล็กสยาม (2001) จ.สระบุรี

ประกาศรายชือ่

ผู้โชคดี
Steelinks
ฉบับ 38

ล�ำดับ 1-10 รับ หมวก

1. คุณพงษ์ศกั ดิ์ ชินะภัทรพงศ์ จ.ระยอง
2. คุณอเดช ใจรักษ์ กทม.
3. คุณพัฒน์พงษ์ พันพะม่า จ.สุรนิ ทร์
4. คุณธารหทัย มาลัยศิลป์ กทม.
5. คุณจรัสพงษ์ เยาวรัตน์ จ.ล�ำปาง
6. คุณนิติ จันทร์จฬุ า จ.เชียงใหม่
7. คุณภูดทิ อุปนิสากร จ.สงขลา

8. คุณวรภัทร วิทยาสุวรรณพร จ.สุโขทัย
9. คุณพรชัย ศรีขยั นาท กทม.
10. คุณวราภรณ์ ปงรักษี จ.เชียงราย

ล�ำดับ 11-20 รับ เสื้อยืด

11.คุณสรวิชญ์ หอมสุวรรณ จ.ราชบุรี
12.คุณสุภาพร เหมือนนิยม จ.พัทลุง
13. คุณณัฐรุจา รัศมี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

ทาทา ทา้ ประลอง
อ ัตราการใชเ้ หล็ก SD 50 เมือ
่ เทียบก ับ SD 40
ใน งานเสา และ เสาเข็มเจาะ จะใชเ้ หล็กปริมาณ

คนเก่ง ตอบถูก
ล�ำดับ 1-4 รับ

ปฏิทินปี 2562

14. คุณณัฐพัชร์ แคใหญ่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
15. คุณอรยา โต๊ะซอ จ.ฉะเชิงเทรา
16. คุณเสกสันต์ ชายัณติสมสุข จ.นครพนม
17. คุณชฎาพร อุกาพรหม จ.ระยอง
18. คุณวิมล พิพฒ
ั น์พล จ.ชลบุรี
19. คุณสุภาพร หวัดสูงเนิน จ.นครราชสีมา
20 .คุณสาวิกา ศรีสนธิ์ จ.ชุมพร

ล�ำดับ 5-8 รับ

ไดอารี่ ปี 2562

ลดลงกี%
่ ?
1. 15%
2. 17%
3. 20%
4. 22%

ส่งค�ำตอบของท่านมาได้ที่

ไลน์ ส แกน
หรือพิมพ์ค้นหา
@tiscon ระบุ ค� ำ ตอบ พร้ อ มแจ้ ง
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร. ที่อยู่ในการ
จัดส่งตัง้ แต่วนั นี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู ้ โ ช ค ดี
Line ID : @tiscon /

->

Add Friend

www.tatasteelthailand.com,
www.consmag.com

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

จัดส่งถึงบา้ น
ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0813570895, Line ID : @tiscon, email : editor.cons@gmail.com
ติดตามวารสาร Steelinks ฉบับออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้าง
เพิ่มเติมที่ www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com15

is the BRAND end-customers trust to
provide superior products and services

Trusted brand: The #1 rebar brand in Thailand
with long expertise in steel making

Best-selling rebar brand
in Thailand

Longest established mill
in Thailand, with >50 years experience

Equipped with steel making
expertise from a world-class
steel manufacturer - Tata Steel

Trusted and used in reputable projects,
including Suvannhabhumi airport,
IconSiam and MRT/BTS
Quality assurance, with recognition from Thai
and international organizations including
Prime Minister's Industry awards,
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

Quality that you can trust: Every unit of Tata Tiscon rebar
always pass stringent quality tests
We use EAF steelmaking process, to ensure superior,
consistent chemical product qualities
All batches pass 3 rounds of rigorous testing during
production and are accompanied by mill test certificates
Always approved by project consultants

Service that you can rely on: Customers will get support
from our technical team within 48 hours
in the event of claims, product defects etc.
After-sales service dedicated to provide support
to customers if defects are found

Leading product innovation
that exceeds our customers' expectations
The only producer of seismic rebar designed to withstand earthquakes
Innovative products (SD 50, Seismic, CAB) to directly respond to
customer needs for superior quality and waste reduction

Tata Steel (Thailand) Public Co., LTD. 555 Rasa Tower 2, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatachak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. 66-2937-1000 Fax 66-2937-1646-47 Call Center 66-315-7550

