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นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

อังสุรัสมิ์ อารีกุล

โครงการกอสรางภาครัฐ
ควรสนับสนุนผูรับเหมากอสรางไทย

ใชผลิตภัณฑ-วัสดุกอสราง ในไทย

ทาทา สตีล รวมสรางความภาคภูมิใจ “สถาปตยกรรมสมัยใหม” ของไทยสนทนา ทาทา สตีล
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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ความเข้มงวดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
	 มาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ส�าหรับเหล็กเส้นกลมและ 
เหลก็ข้ออ้อยดงักล่าว	เพ่ิมความเข้มงวดกับโรงงานผูผ้ลติมากขึน้	 
โดยก�าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปน้ีคือ	 ต้องคัดแยก	คุณภาพ 
เศษเหล็ก	 โดยควบคุม	 P	 (ฟอสฟอรัส),	 S	 (ก�ามะถัน)	 อย่าง 
เข้มงวด	ต้องตรวจสอบค่าเคมีของน�้าเหล็กทุกขั้นตอนการผลิต	 
ด้วยเครือ่งมอืมาตรฐาน	การท�าน�า้เหล็กให้บริสุทธ์ิอย่างเหมาะสม	 
(ลด	P,	S	และสารฝังใน)	เตาหลอมเหลก็ต้องมขีนาด	5	ตนัขึน้ไป	
มมีาตรฐานการจดัการระบบสิง่แวดล้อมท่ีด	ีต้องเป็นเหลก็กล้า
ไม่เจือ	 ในเนื้อเหล็กต้องเพ่ิมชื่อผู้ได้รับอนุญาต	 (ยกเว้นเป็น 
ชื่อเดียวกับผู้ผลิต)	 และในเนื้อเหล็กต้องแสดงกรรมวิธีการท�า
เหล็กแท่งที่น�ามาท�าสินค้า	-	ประเภทเตาหลอมที่ใช้
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ประโยชน์ มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559
เนื้อเหล็กมีอักษรตัวนูนผู้ผลิต - เตา EF
ให้เลือกซื้อ
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย 
เป็นมาตรฐานบังคับ โรงงานผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย และผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ทัง้สามฝ่ายน้ันต้องผลิต จ�าหน่าย และใช้เหล็กเส้นเสรมิคอนกรตีทีไ่ด้มาตรฐาน 
บังคับ ปัจจุบันมาตรฐานเหล็กเส้นกลมคือ มอก. 20 – 2559 มาตรฐาน
เหล็กข้ออ้อยคือ มอก. 24 -2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 
2561 หมายความว่า ทุกวันน้ีเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อยทุกเส้น 
ทีผ่ลิต จ�าหน่าย ในตลาดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ดงักล่าวทกุประการ

ข้อมูลจ�าเป็น เห็นได้บนเนื้อเหล็ก
	 จุดส�าคัญของ	มอก.ใหม่	คือ	อักษรตัวนูนประเภทเตาหลอมที่มีใช้อยู่ทั่วโลก	4	ประเภทคือ	ตัวนูน	
OH	เตาหลอม	Open	Hearth	Furnace	ตวันนู	BO	เตาหลอมแบบ	Basic	Oxygen	Furnace	ตวันนู	EF	 
เตาหลอมแบบ	Electric	Arc	Furnace	และ	ตวันนู	IF	เตาหลอมแบบ	Induction	Furnace	ปัจจบุนัโรงงาน
ผลติเหล็กในประเทศไทยมเีตาหลอม	EF	และ	IF	2	ประเภทเท่าน้ัน
	 โฟกัสไปท่ีตัวนูน	 EF	 เตาหลอมเหล็กแบบอาร์คไฟฟ้า	 หลอมละลายโดยใช้แท่งอิเล็กโทรดจ่อกับ 
เศษเหลก็ให้ไฟฟ้าว่ิงผ่านเหลก็จนเกิดความร้อนหลอมเหลก็ละลายเป็นน�า้เหลก็	 เตาหลอม	EF	มข้ีอดท่ีี
ส�าคญั	เช่น	ท�าเหลก็ให้กลบัมามคีวามบรสิทุธ์ิใหม่ได้	กระบวนการหลอมมกีารก�าจดัสิง่ปนเป้ือนออกจาก
เศษเหลก็ออกไปด้วยกระบวนการ	oxidation	ท�าให้ได้น�า้เหลก็ทีม่คีวามสะอาดและบรสิทุธ์ิ	
	 เตา	EF	สามารถ	recycle	เศษเหลก็ให้กลบัมาเป็นเหลก็ใหม่ได้อย่างไม่สิน้สดุ	ช่วยลดขยะให้โลก	ลดการ
ใช้ทรพัยากร	เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	นอกจากน้ี	เมือ่เทยีบกับการผลติด้วยเตาเหนีย่วน�าไฟฟ้า	(Induction	
Furnace)	แล้วเตา	EF	ใช้พลงังานน้อยกว่า	เนือ่งจากมกีารใช้ปฏกิิรยิาเคมช่ีวยในการหลอมเหลก็	กล่าว
โดยสรปุเหลก็ทีผ่ลติด้วยเตา	EF	 ได้เหลก็ทีม่สีารมลทนิต�า่	คณุภาพดสีม�า่เสมอ	ความแขง็แรงสงู	และ
กระบวนการผลิตเป็น	green	technology	ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	ช่วยลดการใช้ทรพัยากรของโลก
	 เมือ่ซือ้เหลก็เส้นก่อสร้างจากการด	ูตวันูนผูผ้ลติ	เลอืกกระบวนการผลติ	EF	ผูซ้ือ้ย่อมได้เหลก็เส้นก่อสร้าง
ท่ีดตีาม	มอก.	และสนับสนุนกระบวนการผลติเหลก็ทีร่กัษาสิง่แวดล้อม

ดูโรงงานผู้ผลิต
เตาหลอม EF

จากตัวนูนบนเนื้อเหล็ก 
ก่อนซื้อเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต

มอก. 20-2559

มอก. 24-2559
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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.

3

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.

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.

Check for embossed 

manufacture’s name 

and EF process before 

buying any reinforced 

concrete steel bar.
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เหล็กเต็ม มอก. ที่ทุกคนมั่นใจ

เหล็กเสนขอออยแรงดึงสูง
ใชเหล็กนอยลงเมื่อใช

SD 50

เหล็กเสนขอออยแรงดึงสูง SD 50 มีกําลังรับแรงมากกวาเหล็ก SD 40 ทั่วไป
จึงชวยลดปริมาณเหล็กเสริมในโครงสรางไดกวา 20%

ตัวอยาง อัตราการใชเหล็กลดลงเมื่อใช SD 50 เปรียบเทียบกับ SD 40

ประโยชนของการใชเหล็ก SD 50

ตัวเลือก
ในการออกแบบที่
หลากหลาย

ลดพื้นที่เก็บเหล็ก

ลดตนทุน
ราคาเหล็ก คาผูก คาขนสง

งานผูกเหล็ก เทคอนกรีต

งายและรวดเร็วขึ้น

1 3

42

www.tatasteelthailand.com@tiscon TataTisconThailand

 ผนังลิฟท และกําแพงกันดิน ใชเหล็กปริมาณลดลง 15%

งานฐานราก
ใชเหล็กปริมาณลดลง 20%

งานคาน
ใชเหล็กปริมาณลดลง 21%

งานเสา และเสาเข็มเจาะ
ใชเหล็กปริมาณลดลง 22%

 งานพื้น ใชเหล็กปริมาณลดลง 17%

SD 40 SD 50SD 40 SD 50

SD 40 SD 50SD 40 SD 50 SD 40 SD 50
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

คอลมัน์ “สนทนา ทาทา สตลี”  
Steelinks ฉบับที่ 39  
น� า เ ส น อคว าม งด ง า ม 
แห่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 
ของไทย ท่ีโดดเด ่นเป ็น 
แลนด์มาร์ค ท้ังนีผ้ลติภัณฑ์ 
ของ ทาทา สตลี มส่ีวนร่วม 
ใ น โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง
สถาปัตยกรรมดังกล ่าว 
โดยน�า เสนอผ ่านปฏิทิน 
2562/2019 บางโครงการ 
ดังนี้

w	แมกโนเลียส์ ราชด�าริ บูเลอวาร์ด	ซูเปอร์
ลักชัวรี่	 มิกซ์ยูส	 ย่านราชด�าริ	 ตัวอาคาร 
ได้แรงบนัดาลใจจาก	“กลบีดอกแมกโนเลีย”	
ท่ีสวยงามอ่อนหวาน	แฝงด้วยความเข้มแขง็	
เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นเส้นสายลายโค้ง 
ที่อ่อนช้อย

w	อาคารมหานคร	 อาคารสูงท่ีสุดในไทย	 
314	 เมตร	 77	 ชั้น	 ย่านสาทร	 เป็นอาคาร 
ทรงสี่เหลี่ยมสูงเสมือนพันด้วยริบบิ้น	 3	มิติ	
หรอืพิกเซล	ลกัษณะสะดดุตา	เป็นอาคารผนงั
กระจกท้ังหลงั	และทางเดนิกระจกลอยฟ้าชมวิว

w	ไอคอนสยาม 	 ริมแม ่น�้ า เจ ้ าพระยา 
เขตคลองสาน	 พ้ืนทีก่ว่า	50	 ไร่	 พ้ืนท่ีใช้สอย	
750,000	ตารางเมตร	มีอาคารที่พักอาศัย 
ระดบัเวิล์ดคลาส	2	ตกึ	ศนูย์การค้าระดับโลก	 
2	 ตึก	 (ไอคอนสยามและไอคอนลักซ ์)	 
เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสดุรมิเจ้าพระยา

เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน ถูกน�ามาใช้ใน
งานโครงสร้างและฐานรากของงานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีเป็นแลนด์มาร์ค
ดังกล่าว มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า 
การออกแบบท่ีงดงาม

w	สะพานภมิูพล	สะพานวงแหวนอตุสาหกรรม	
สะพานข ้ามเจ ้าพระยาท่ีสวยงามของ 
เมืองไทยเกิดจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	 สะพานนี้เชื่อมต่อระหว่าง
กรงุเทพฯ	กับสมทุรปราการ

w	โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-
ขอนแก่น ระยะทาง	 187	 กิโลเมตร	 เพ่ิม 
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ไทยผ่านโครงข่าย
รถไฟทางคู ่ถึงหัวเมืองส�าคัญภาคอีสาน	
กระจายความเจรญิสูภู่มภิาค

5

ทาทา สตีล ร่วมสร้างความภาคภูมิใจ 
“สถาปัตยกรรมสมัยใหม่” ของไทย

w	SRT Red Line รถไฟฟ้าสายสีแดง  
ช่วงบางซือ่-รงัสติ ระยะทาง	26.3	กิโลเมตร	
มีผลเชื่อมโยงการเดินทางจากทางเหนือ 
สูช่มุทางบางซือ่ท่ีสามารถไปยังทศิทางต่างๆ	
ของกรุงเทพฯ	ได้ท้ังหมด

w	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
นานาชาตท่ีิเพ่ิมศกัยภาพการเป็นศนูย์กลาง
คมนาคมทางอากาศของไทยในอาเซียน	มหีอ-
ควบคมุสงู	132.2	เมตร	อาคารผูโ้ดยสารเดีย่ว 
ขนาดใหญ่พ้ืนท่ี	563,000	ตารางเมตร

w	Sappaya-Sapastan	 สัปปายะสภาสถาน	
รัฐสภาแห่งใหม่โดดเด่นจากความสวยงาม
ของตัวสถาปัตยกรรม	 เป็นแลนด์มาร์ค 
แห่งใหม่รมิแม่น�า้เจ้าพระยา

w	Samyan Mitrtown สามย่านมติรทาวน์	พ้ืนท่ี 
ส่งเสริมการเรยีนรู	้ (Smart)	เป็นมติรกับผูใ้ช้งาน 
(Friendly)	 ด้วยคอนเซ็ปต์	 “Urban	 Life	
Library”	-	“คลงัอาหารและการเรยีนรู”้	3	ย่าน 
3	ส่วนผสม	Eating-Learning-living	Library

Sappaya-Sapastan (New Parliament)

Samyan Mitrtown

SRT Red Line
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	 แหล่งก่อสร้างหรอืสถานทีซ่ึง่มคีวามเหมาะสมในการสร้างพลงังานลมในประเทศไทยยังมี 
อกีมาก	โดยเฉพาะในภาคอสีานและภาคใต้	ส่วนปัจจยัอืน่ๆ	ต้องดเูรือ่งสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
ประกอบ	ถ้าบรเิวณน้ันมสีายส่งท่ีสามารถรองรบัได้ก็เหมาะสมในการสร้าง	ทัง้น้ีขึน้อยู่กับเงือ่นไข	PPA.	
(สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	:	Power	Purchase	Agreement	ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายการผลติ	-	EGAT	กับธุรกิจ
ผลติไฟฟ้า)	ทีน่โยบายภาครฐัมอีอกมา	จรงิๆ	แล้วยังม	ีPPA	ค้างอยูอ่กี	2,000	เมกะวัตต์	ทีเ่ป็นส่วนของ
พลงังานลม	แต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมา	ซึง่มกีารจองคิวเรยีบร้อยแล้ว	2,000	เมกะวัตต์ทีร่อการก่อสร้าง

ความพร้อมจากประสบการณ์สะสมและทมีงาน
	 คณุไพโรจน์	ศริริตัน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	อาร์	เอส	เอส	2016	จ�ากดั	
กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	“บรษิทัท่ีมคีวามพร้อมในการสร้างสถานผีลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท้ังพลงังาน
แสงอาทิตย์	และพลงังานลม	งานทางด้านน้ีมบีรษิทัรบัเหมาก่อสร้างทีพ่ร้อมท�างานไม่ก่ีราย	ทมีงาน
ของอาร์	เอส	เอส	มปีระสบการณ์ด้านการก่อสร้างฐานกังหันลม	เราสร้างมาเยอะท่ีสดุในประเทศไทย	
ทีมงานของเราท�างานสร้างกังหนัลมมาตัง้แต่งานก่อสร้างวนิด์	ฟาร์ม	-	กังหันลมแรกๆ	ในประเทศไทย
เท่ากับเรามปีระสบการณ์ร่วม	10	ปี	ปัจจบุนัเราก�าลงัก่อสร้างวินด์ฟาร์มอยู่สองที	่คอืที	่จ.	นครราชสีมา	
โซนห้วยบง	และที	่จ.มกุดาหาร”

โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ
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ฐานกังหันลม วินด์ฟาร์ม 45 เมกะวัตต์ - มุกดาหาร

“อาร์ เอส เอส 2016”  ใช ้ Cut and Bend
เพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างคอลัมน์ “โครงการดี เด่น ดัง” วารสาร 

steelinks ฉบับที่ 39 ทีมงานได้สนทนากับ 
คุณไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธีรศักดิ์ ศิริโสภณา 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ 
เอส เอส 2016 จ�ากัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ทีมี่ประสบการณ์กว่า 20 ปี ทางด้านวศิวกรรม
ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนแบบครบวงจร รวม
ทั้งการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์และพลงังานลม การสนทนาดงักล่าว
มีสาระส�าคัญดังนี้

ความต้องการพลงังานไฟฟ้า/พลังงานทดแทน 
เพิ่มขึ้นทุกปี
	 คุณธีรศักดิ์ 	 ศิริโสภณา	 กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 อาร์	 เอส	 เอส	
2016	 จ�ากัด	 กล่าวถึง	ภาพรวมความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าและความต้องการพลังงาน
ทดแทนว่า	 “ไฟฟ้าพลังงานลม	หรือไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนทั้งหมดโดยพ้ืนฐานแล้วม ี
การเตบิโตขึน้	เน่ืองจากประเทศไทยมกีารใช้ไฟฟ้า 
เพ่ิมขึ้นประมาณปีละ	 1.5%	อยู่แล้ว	ทั้งนี้แผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	
2558-2579	 (PDP2015)	 ก�าหนดอัตราส่วน
ระหว่างพลังงานทดแทนกับพลังงานหลักต้อง 
เพ่ิมประมาณ	 30%	ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา	 16%	
เพราะฉะน้ันต้องมอีตัราการเตบิโตเพ่ิมขึน้	ดงันัน้ 
เรามองว่าทิศทางของพลงังานทดแทนยังดีอยู่
	 ในตวัของบรษิทัเอง	 เรามคีวามพร้อม
ในการก่อสร้างท้ังพลังงานลม	 และพลังงาน 
แสงอาทิตย์อยู่แล้ว	 เช่น	 เราสร้างสถานีผลิต 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้	 บริษัท	 ซุปเปอร	์ 
เอนเนอร์ยี	กรุป๊	จ�ากัด	(“SUPER	ENERGY”)	เป็นต้น
	 ทางด้านไฟฟ้าพลังงานลม	 ขณะน้ี 
เราท�าให้	 บริษัท	 วินชัย	 จ�ากัด	 ในโครงการ 
ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม	 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานลม	ขนาด	45	เมกะวตัต์	โครงการตัง้อยู่ที	่ 
ต.ร่มเกล้า	อ.นิคมค�าสร้อย	จ.มกุดาหาร	การสร้าง
ครัง้นีป้ระกอบด้วยกังหันลมจ�านวน	13	ต้น	ต้นละ	
3.45	เมกะวัตต์	วงเงนิงบประมาณกว่า	1,004.50	
ล้านบาท	ก�าหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม	2562

ไพโรจน์ ศิริรัตน์ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ�ากัด
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	 นอกจากงานเหล็กที่ต้องแม่นย�าถูกต้องแล้ว	 การเทคอนกรีตต้องต่อเน่ืองและควบคุม
อุณหภูมิให้คงท่ีโดยตลอด	การควบคุมอุณหภูมิใช้น�้าเข้าไปหล่อเลี้ยง	และต้องเทให้เสร็จโดยเท 
อย่างต่อเนือ่งในเวลาไม่เกิน	12	ชัว่โมง	 ในการเทคอนกรตี	1	ฐาน	 เพ่ือให้คอนกรตีเป็นเน้ือเดียวกัน	 
การก่อสร้างฐานกังหนัลมทีว่นิด์ฟาร์มจงึมแีพลนต์ผสมคอนกรตีซพัพอร์ตถึง	2	แพลนต์
	 นอกจากงานสร้างฐานกังหนัลมแล้ว	อาร์	เอส	เอส	รบัผดิชอบ	งานถนน	สายไฟ	สถานย่ีอย	
สรปุคอืงานโดยรอบ	Balance	of	plant	 เป็นของอาร์	 เอส	 เอส	 เว้นแต่ตวัเสาและกังหนัเป็นส่วนงาน 
ของ	บริษทั	Vestas	Wind	Technology	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
 เราหวงัว่าในอนาคต อาร์ เอส เอส 2016 สามารถก้าวไปถึงระดบัการรบังานก่อสร้าง 
วินด์ฟาร์มได้ท้ังหมด รวมงานตดิตัง้กงัหันและเสาด้วย

ฐานคอนกรีตกังหันลม
มีขนาดใหญ่มาก 

แต่ละฐานใช้เหล็ก 110 ตัน 
ต้องการความถูกต้อง

แม่นย�า รวดเร็ว 
เหลก็ตดัและดดั Cut and Bend 

ช่วยเรื่องนี้ได้
อาร์ เอส เอส 2016 ให้บริการด้านพลังงานทดแทนครบวงจร
	 บรษิทั	อาร์	เอส	เอส	2016	จ�ากัด	ก่อตัง้วันท่ี	24	มถุินายน	2553	ทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น	 
1	ล้านบาท	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนครั้งที่หน่ึง	 18	 กุมภาพันธ์	 2558	 เป็น	 149	ล้านบาท	 เพ่ิมทุน 
จดทะเบียนคร้ังท่ีสอง	 วันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2560	 เป็น	 300	ล้านบาท	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 
ช�าระแล้ว	450	ล้านบาท
	 ปัจจบุนักล่าวได้ว่า	บรษิทั	อาร์	เอส	เอส	2016	จ�ากัด	เป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างชัน้น�า 
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังานทดแทนแบบครบวงจร	รวมท้ังการออกแบบและตดิต้ังโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม	งานบรกิารด้านวิศวกรรมไฟฟ้าครอบคลมุตัง้แต่การผลติไฟฟ้า	
เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้า	งานสถานีไฟฟ้า	ไปจนถึงงานบรกิารให้ลกูค้าผูใ้ช้งานแต่ละราย
	 บรษิทั	อาร์	 เอส	 เอส	2016	จ�ากัด	สร้างระบบการบรหิารงานอย่างมอือาชพี	 โปร่งใส	
และตรวจสอบได้	มุง่มัน่ขยายธรุกจิของบรษิัทจากการค้นคว้าวจิัย	สูก่ารพฒันาเป็นผูใ้ห้บริการ 
ด้านพลงังานทดแทนและงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร
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ฐานกังหันลมใช้ Cut and Bend รวดเร็ว แม่นย�า ประหยัด
	 คุณธีรศกัดิ	์ศริโิสภณา	กล่าวถงึ	การท่ีอาร์	เอส	เอส	เลอืกใช้เหลก็ตัดและดดั	Cut	and	Bend	
ว่างานก่อสร้างฐานกังหันลมน้ันใช้เหลก็จ�านวนมาก	การใช้	Cut	and	Bend	ช่วยลดเวลาในการท�างาน
เหลก็เส้นทีไ่ซท์งาน	(ทางหน้างานจดัท�ารายการ	bar	cut	list	ส่งให้ทาทาฯ	เพ่ือด�าเนนิการตดัและดดั
ตรงตามแบบ)	 ไม่ต้องจดัเตรียมพ้ืนท่ีกองเก็บและพ้ืนท่ีท�างานตัดและดดัเหลก็เส้น	 (ลดจ�านวนเครือ่ง
มอืเครือ่งจกัรทีใ่ช้ส�าหรบัตดัและดัดเหลก็เส้นท่ีไซท์งาน)	 ไม่เหลอืเศษ	ประหยัดต้นทุนการซือ้เหลก็	
(ไม่ต้องซือ้เผือ่เกินกว่าปรมิาณทีใ่ช้จรงิ)	ประเดน็ส�าคญัคอื	รวดเรว็	ตวัฐานกังหนัลมมลีกัษณะกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง	23	เมตร	ลกึ	4-5	เมตร	ใช้เหลก็	110	ตนั	ต่อฐาน	รวมทัง้หมดประมาณ	1,800	ตนั	
แต่ละฐานนัน้เทคอนกรตีประมาณพันกว่าควิบกิเมตร	ฐานกังหันลมทีม่ขีนาดใหญ่	แข็งแรง	เช่นนีเ้พ่ือ
ให้มคีวามมัน่คง	รบัแรงดงึ	แรงกระชาก	เมือ่เวลาใช้งาน

ธีรศักดิ์ ศิริโสภณา 
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จ�ากัด
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

“Cover Story” ฉบับน้ี “Steelinks” 
สนทนากับ คณุองัสุรสัม์ิ อารกุีล นายกสมาคม- 
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เก่ียวกับเรื่องผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมถงึแนวทาง 
แนวคดิในการแก้ไขปัญหา

ปัญหาใหญ่ 3 ประการ
จาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ
	 คุณองัสรุสัมิ	์ อารีกุล	นายกสมาคม
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์	
สรุปปัญหาใหญ่	 3	 ประการที่เกิดขึ้นจาก 
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ ้ างและ 
การบรหิารพัสดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	ว่า	ตอนนี้
สมาคมฯ	ท�างานร่วมกับกรมบญัชกีลาง	มทีัง้หมด	
5	คณะท�างาน	เราได้ไปอยู่ส่วนของอนกุรรมการ
ที่พิจารณาและติดตามเรื่องของ	 พ.ร.บ.	 
จัดซื้อจัดจ้างฯ	 เรื่องน้ีเราเคยบอกแล้วว่า	 
ควรแยกจดัซือ้ออกจากจดัจ้าง	แต่พอเป็นจดัซือ้ 
มารวมกับจัดจ้าง	 ข้อความบางข้อความ 
ก็อมๆ	กันอยู่	มปัีญหาเกิดขึน้
 ประเด็นท่ีหน่ึง	 เราขอให้ระบุใน 
พ.ร.บ.ว่า	เพ่ือสนับสนนุธุรกิจไทย	ใช้ผลติภณัฑ์
ในไทยให้มากท่ีสดุ	ข้อความน้ีหายไปเราขอให้ 
น�ากลับเข้าไปใหม่	 เพ่ือให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ
ไทยทัง้การรบัเหมาก่อสร้าง	วัสดกุ่อสร้าง	และ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ
 ประเดน็ต่อมา	เร่ืองการต่อสญัญา
ก่อสร้าง	เรือ่งนีใ้น	พ.ร.บ.	ใช้ค�าว่า	เหตุสดุวสิยั
ตามความจรงิ	เพ่ือการต่อเวลา	แต่ตามความจรงิ 
หน ้างานภาคสนามมันก็มีป ัญหา	 เช ่น	 
เขตอ�าเภอน้ีในพ้ืนท่ีก่อสร้างประกาศน�้าท่วม	 
7	วัน	แต่รอบๆ	ข้างทีเ่ป็นเส้นทางเดนิทางเข้าไป
ยังไซต์งานก่อสร้าง	 น�้าอาจท่วมหน่ึงเดือน	
ฉะนัน้	‘ตามความจรงิ’	คอือะไร	ใครพิจารณา
เรื่องนี้ 	 เดิมทีเรื่องเหตุสุดวิสัยนั้นท�าเรื่อง
อนมุตัผ่ิานครม.	 เป็นกรณีๆ 	 ไป	และตดัสนิใจ 
บนพ้ืนฐานของการบริหาร	 แต ่ เมื่อเป ็น 
ตวับทกฎหมาย	 เวลาหน่วยงานราชการต่างๆ	 
เอาไปใช้ก็ท�าผิดกฎหมายไม่ได้	 ตอนน้ีก�าลัง
ท�าค�าจ�ากัดความ	 ‘ตามความจริง’	 กันอยู	่ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแก้ประเด็นปัญหา 
ตรงน้ี	แต่ถามว่า	ปฏบิตัไิด้ไหม	ตอนน้ีก็ปฏิบตัิ
ตามความเข้าใจ	ตามระเบียบ	แต่พอท่านใด
ถามถึงกฎหมายก็หยุดกันไปหมด
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โครงการก่อสร้างภาครัฐ 
ควรสนับสนุน

ผู้รับเหมาก่อสร้างไทย 
ใช้ผลิตภัณฑ์-วัสดุก่อสร้าง ในไทย

 ประเด็นที่สาม	 ‘รับเหมาช่วง’	ตรงนี้ 
ก็มีป ัญหา	 เช ่น	 กลุ ่มรับเหมาสร้างอาคาร	 
งานหลักเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	
บางบริษัทรับเหมาไม่ท�างานขอบอลูมิเนียม	
หรืองานทาสี	หรือบริษัทที่ท�างานถนน	บางราย 
ก็ไม่ตีเส้นเอง	 เขาก็จ้างเหมาตีเส้น	 บางทีก็ 
จ้างซพัฯ	ท�างาน	ปัญหาทีเ่กิดข้ึนคอื	มกีารระบใุน	
พ.ร.บ.ฯ	ว่า	ถ้ามีการรับเหมาช่วง	ต้องขออนุมัติ 
จาก เจ ้ า ของ งานคื อหน ่ วย งานภาครั ฐ	 

แล้วจะก�าหนดอย่างไรไม่ให้มีปัญหาเก่ียวกับ 
ผู ้รับเหมาช่วง	 ไม่ท�าให้งานล่าช ้า	 เพราะ 
บรษิทัแม่ท่ีเซน็สญัญากับภาครฐัต้องรบัผดิชอบ
เต็มร้อยอยู่แล้ว	 เรื่องนี้เห็นประเด็นชัดๆ	ท�าให้
เกิดปัญหาท่ีต้องตีความ	 และมีความล่าช้า 
ในการท�างาน
	 เราพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู ่	 
3	ประเด็น	และเป็นเรื่องหลักๆ	ที่ทางสมาคมฯ	
ได้รับการร้องเรียนมาจากสมาชิก

อังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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วัสดุก่อสร้าง	 ส่วนใหญ่ทางซัพพลายเออร์ 
ทั้งหลายที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เครื่องจักรใหม่ๆ	
นวัตกรรมต่างๆ	ก็มาน�าเสนอ	 เอาความรู้มาให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ	
โดยมีการจัดอีเวนต์กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ 
ร่วมกันหลายงานแล้ว	ค่อนข้างประสบความส�าเรจ็
	 การปรับตัวของผู้รับเหมาด้านการใช้ 
วัสดุก่อสร้าง	 อย่างกรณีของเหล็กชั้นคุณภาพ	
เกรด	 SD	 50	 ท่ีช ่วยให ้ประหยัดเหล็กใน 
การก่อสร้างนั้น	 การน�ามาใช้งานจริงก็ไม่น่า 
มีปัญหาเพราะในสเปคมีการระบุอยู่แล้วว่า	 
ใช้วัสดุท่ีดีกว่าหรือเทียบเท่า	 เรื่องการค�านวณ	 
การถอดแบบน้ันก็สามารถด�าเนินการได้	 หรือ
เรือ่งบรกิารเหลก็เส้นข้ึนรปูพร้อมใช้	 ตัดและดัด	 
(Cut		and		Bend)	ทีช่่วยแก้ไขปัญหาแรงงานพ้ืนฐาน 
ไม่เพียงพอ	 แก้ปัญหาพ้ืนท่ีหน้างานคับแคบ	
ประหยดั	 ไม่มเีศษเหลก็	 เพราะเป็นการตดัและ
ดดัตามรายการของผูร้บัเหมาก่อสร้างจากโรงงาน	
ไม่ต้องท�าที่ไซต์งาน	ทั้งนี้ทางโรงงานที่มีบริการ
เหลก็ตดัและดดั	สามารถติดต่อมาทางสมาคมฯ	
เพ่ือจัดกิจกรรม-อีเวนต์ร่วมกัน	 รวมทั้งพาไปดู
ของจรงิท่ีโรงงาน	รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ	สมาคม
อตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	พร้อมเป็น	 ‘ตวักลาง’ 
ให้ซับพลายเออร์	 เผยแพร่ความรู้เพ่ือสมาชิก 
สมาคมฯ	จะได้น�าความรูน้ี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ไปท�างานอย่างอื่น สอง	 ไม่มีงานในส่วนท่ี
เขาควรจะได้ท�า	 ทางแก้ดีที่สุดคือ	 ภาครัฐ
สนับสนนุก่อสร้างไทย	ใช้ผลติภณัฑ์ในไทย	ท�าให้ 
เป็นเร่ืองเป็นราว	 แล้วท้ังหมดก็จ้างคนไทย
ท�างานน่ีแหละ	ผลักดันให้ค่าตอบแทนสูงขึ้น	 
ดขีึน้	จงูใจให้มาท�างานกัน

การปรับตัวของผู้รับเหมา
	 พ.ร.บ.ชดุนี	้ไม่ได้เน้นค�าว่า สนบัสนุน 
การใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย ใช้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างไทย	 อันนี้ต้องแก้ไขก่อน	แต่บริษัท
ก่อสร้างทัง้หลายก็ต้องปรบัตวัให้ได้มาตรฐาน	
มีการพัฒนาเชิงบริหารให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีโลกาภิวัตน์เปลีย่นไป	เช่น	การรีพอร์ต 
การท�างานโดยการถ่ายรูป	ความคบืหน้าของงาน	 
ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 คือเป็นการ 
บรหิารจดัการทีไ่ด้มาตรฐาน	รวดเรว็ข้ึน	เป็นต้น	
รวมถึงพวกงานวิศวกรรมก็ต้องได้มาตรฐาน	 
มกีารปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งจกัรพร้อมใช้งาน
	 สมาคมฯ	 เรามีการจัดสัมมนา	 
ให้องค์ความรูเ้รือ่งเหล่าน้ีอยู่แล้ว	จดัอยู่เรือ่ยๆ	
รวมท้ังจัดให้ความรู้เรื่อง	พ.ร.บ.ฯ	 เรื่องของ
ภาษี	 กับ	ป.ป.ช.	 กับบริษัทก่อสร้างที่ท�างาน
กับภาครฐั	เพราะกลุม่น้ีมปัีญหามากกว่างาน
ก่อสร้างภาคเอกชน	 ให้ความรู้เพ่ือให้เขาไป
ปรับตัว	เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	ทั้งทาง
ด้านเทคโนโลยี	 การบริหาร	 เทคนิคก่อสร้าง	

แรงงานพื้นฐาน และแรงงานช�านาญการ
	 เรื่องแรงงานพ้ืนฐานตอนนี้คลี่คลาย
ไปอย่างมาก	 เป็นผลงานท่ีกระทรวงแรงงาน 
ท�าออกมา	 เช่น	 แรงงานเขมร	พม่า	 เป็นระบบ 
มากขึน้	 แม้อาจใช้เวลา	60	 วัน	 ในกระบวนการ 
จดทะเบียน	แต่ก็ได้แรงงานตามท่ีต้องการ	แต่ต้อง 
ตระหนักว่า	 เมื่อไหร่ประเทศเขาเริ่มพัฒนา	 
อย่างเช่น	 เวียดนาม	ซึ่งเกาหลี	 ญ่ีปุ่นไปลงทุน	
แรงงานก็จะอยู่กับประเทศเขา	 ไม่มาท�าประเทศ
เรา	ที่เขามาท�างานประเทศไทย	 เพราะค่าแรง 
ข้ันต�า่ของเราสงูกว่าเขา	ตรงน้ีต้องดวู่า	ประเทศ
เพ่ือนบ้าน	 ค่าแรงขัน้ต�า่ของเขาเท่าไหร่	 ของเรา
เท่าไหร่	เราต้องตดิตามการพัฒนาต่างๆ	ของเขา
	 เซ็คเตอร์ก่อสร้างในเวลาน้ี	 มีความ
ต้องการแรงงานพ้ืนฐานเพ่ิมอกีประมาณแสนคน	 
แต่ถ้าหากโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม	 3	 สนามบินเกิดข้ึน	 ท�ารถไฟทางคู ่ 
ได้ตามแผนงาน	 รวมถึงถ้าอีอีซี	 เกิดเต็มท่ี	 
อาจต้องการแรงงานพ้ืนฐานเพ่ิมเป็นล้านคน	 
ค�าว่าล้านคนนัน้มาจากพวกหน่ึงท�างานก่อสร้าง
ตามโครงการของรัฐ	 อีกพวกหน่ึงก่อสร้าง 
ตามโครงการของเอกชนท่ีเกิดข้ึนตามมา
	 ส่วนแรงงานช�านาญการ	 ในตอนน้ี 
ทางสมาคมฯ	 พยายามปรับปรุงสนับสนุน 
ในเซค็เตอร์ทีข่าด	เช่น	โฟร์แมน	วิศวกร	โฟร์แมน
เอาตัง้แต่อ่านแบบ	จนถึงสัง่งานได้	 ช่างเทคนิค	
และก็เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย	 เรื่องเหล่านี ้
ต้องประสานงานกัน	 ที่ผ่านมาเรื่องไหนที่มี 
การประชมุร่วมกนักับภาครฐั	ได้รบัการสนบัสนนุ	
และเกิดการปรับตัวให้สอดคล้อง	 แต่ยังม ี
อีกหลายเรื่อง	 ท่ีต้องมีการปรับปรุง	 ก็ให้เรียก 
ทางเรา	 เรียก	 Stake	 Holder	 เข ้าไปถาม	 
ส่วนถามแล้วจะท�าอย่างไรเป็นอกีเรือ่งหนึง่	ไม่ว่ากัน
	 ในส่วนวิศวกรเราต้องสนบัสนุน	ทัง้น้ี
วิศวกรไทยน้ันเรามเีป็นแสน	แต่ไปไหน	เขาเหล่าน้ัน 
ไปอยู่กับไฟแนนซ์	ไปท�าธุรกิจส่วนตวั	คนเหล่าน้ี
หายไปส่วนหนึง่เป็นเพราะแรงจงูใจ	ท�าไมถึงไม่มี
แรงจูงใจทีอ่ยากจะเป็นวศิวกร	เหมอืนคนเรียนหมอ 
จบหมอแล้วท�าไมถึงอยากเป็นหมอ	 ควรต้อง 
จัดวรรณะของวิศวกรให้จบมาแล้วอยากเป็น
วิศวกร	ตรงน้ีมี	 2	 ปัญหาซ้อนกัน	หนึ่ง	 วิศวกร

ดีที่สุดคือ
สนับสนุนก่อสร้างไทย 
ใช้ผลิตภัณฑ์ในไทย 

ท�าให้เป็นเรื่องเป็นราว 
แล้วทั้งหมดก็จ้าง

คนไทยท�างานนี่แหละ
จูงใจให้มาท�างานกัน
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SCOOP
กองบรรณาธิการ

“Steelinks 39” คอลัมน์ “Scoop” ประมวลภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 เร่ิมต้นด้วย 
มุมมองของฝ่ายวจัิยธนาคารพาณิชย์ 2-3 แห่ง ตามด้วยความเช่ือม่ัน “CEO Survey ปี 2562” 
และลงท้ายด้วยการเน้นที่อุตสาหกรรมก่อสร้างที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐเริ่มก่อสร้าง

ปี 2562 แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ดี
มุมมองจาก “ส�านักงานวิจัย” ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งดังนี้

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ	 ธนาคารทหารไทย	 (TMB	Analytics)	 มองว่า	
เศรษฐกิจไทยปี	2562	จะเตบิโต	3.8%	โดยมปัีจจยัภายในเป็นแรงขับเคลือ่น	 
เช่น	การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง	รายได้ภาคเกษตรมแีนวโน้ม 
ปรับดีขึ้นในทุกสินค้า	 ปี	 2562	ภาครัฐลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ท่ีเก่ียวข้องกับ	 EEC	 ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนของภาค
ธุรกิจ	 เช่น	 รถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	สนามบินและศูนย์ซ่อม
อากาศยานอู่ตะเภา	ท่าเรือแหลมฉบัง	ส่วนของภาคเอกชนคือการลงทุน
ของอุตสาหกรรม	S-Curve	ที่ได้รับการอนุมัติจาก	BOI	ในปี	2559-2560	
ในอุตสาหกรรมยานยนต์	ปิโตรเคมี	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ส�านักวิจัย	ธนาคารซีไอเอ็มบี	 ไทย	“ปีทองของเศรษฐกิจไทยคือปี	2562	
หลังการเลือกตั้ง	ประชาชนจะกลับมาใช้จ่าย	ลงทุน	และบริโภค	รัฐบาล
ชุดถัดไปนับว่าเป็นรัฐบาลท่ีโชคดี	 เพราะสิ่งที่	 คสช.	 ได้ท�าและเดินหน้า 
มาแล้วนั้นเริ่มจะเห็นผล	และขับเคลื่อนต่อเนื่องในปี	2562”

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 วิเคราะห์ว่า	ปี	 2562	ก่อสร้างภาครัฐมีศักยภาพท่ี
จะขยายตัวสูงกว่าปี	2561	จากแรงหนุนของ	เมกะโปรเจ็กต์	ในปี	2562	
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติและมีความชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติ 
เพิ่มเติม	อันสามารถก่อสร้างได้ในปี	2562	อาทิ	โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่	EEC,	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วง	รวมถึงรถไฟทางคู่	 
เฟส	2	ที่จะเริ่มก่อสร้างสายแรกเส้นทาง	เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
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ปี 2562 - ยคุทองก่อสร้าง - วสัดกุ่อสร้าง
เมกะโปรเจก็ต์ภาครฐั 9.5 แสนล้านบาท เริม่เบกิจ่าย

ความเชื่อมั่นของผู้น�าภาคธุรกิจ - ดี
	 การตัดสินใจลงทุนขยายกิจการหรือ
การขับเคลื่อนแผนธุรกิจของบริษัทต่างๆ	 นั้น 
ผู้บริหารสูงสุดมีบทบาทส�าคัญ	 เมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงมีความเชื่อมั่น	 ในอนาคตย่อมมีการ
ตัดสินใจลงทุนและขับเคลื่อนธุรกิจในเชิงรุก 
มากขึน้	ในเร่ืองน้ีสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย	 
เปิดเผย	ผลส�ารวจความคดิเห็นของผูป้ระกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรม	 “CEO	Survey	ปี	 2562	
ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย”	 มีข้อมูล 
ที่ส�าคัญ	เช่น	
 ผู้บริหารระดับสูง 45.46%	 ระบุว่า	 
ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี	 2562	 จะขยายตัว,	
39.09%	ระบวุ่าทรงตวั	และ	15.45%	ระบวุ่าหดตวั	 

เมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ
มูลค่ารวม 950,000 ล้านบาท 
เริ่มก่อสร้าง-เบิกจ่ายปี 2562  

มีผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
และเศรษฐกิจโดยรวม
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 ผู้บริหารระดับสูง 38.18%	 ระบุว่า	 ทิศทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมปี	 2562	 
จะขยายตัว	 ในจ�านวนผู้ท่ีระบุว่า	 ทิศทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี	 2562	จะขยายตัวน้ัน	 
มีจ�านวน	64.29%	ระบุว่าจะขยายตัว	1-5%

พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐ - ดี
	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคมนาคมขนส่งและ
การโทรคมนาคม	มีผลส�าคัญ	2	ข้ันตอน ขั้นตอนแรก	วงเงินหรือมูลค่าโครงการโดยตรงท่ีส่งผ่าน 
จากการก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 สู ่การจ้างแรงงานและอื่นๆ	 ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง	ขั้นตอนท่ี 2	คือ	การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สร้างเสร็จ
	 ท้ัง	2	ขัน้ตอน	มพีลงัขบัเคลือ่นให้เศรษฐกิจขยายตวั	ศนูย์วิจยั	ธนาคารกสกิรไทย	ประเมนิว่า	 
ในปี	 2562	 การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐจากเมกะโปรเจ็กต์ส�าคัญ	 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและ 
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี	 2562	มีมูลค่ารวมประมาณ	950,200	ล้านบาท	 ในจ�านวนนี้เป็นพื้นที่	
EEC	(โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)	มูลค่ารวมเกือบ	684,018	ล้านบาท	
เป็นสัดส่วนร้อยละ	72	ของมูลค่าโครงการ	ที่อยู่ในแผนงานก่อสร้างทั้งหมดของปี	2562	
	 โครงการดงักล่าวข้างต้น	อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาผูช้นะการประกวดราคา	ประกอบด้วย	 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	 3	 ท่าอากาศยาน,	 โครงการท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด	 

เฟสที่	 3	 และโครงการเมืองการบินภาค- 
ตะวันออก	ซึ่งการวางโครงสร้างพ้ืนฐานน้ัน
เป็นปัจจัยส�าคัญในการดึงดูดนักลงทุนให้
เข้ามาในพ้ืนที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ	ผ่าน	พ.ร.บ.	EEC
	 ในส่วนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
นอกเหนือจากโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
พื้นที่	EEC	แล้ว	ที่ส�าคัญ	เช่น	โครงการรถไฟ
ทางคู่	 เฟสที่	 2	 เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-
เชียงของ	 ซึ่งเป ็นรถไฟทางคู ่สายใหม่	 
ที่คาดว่าจะก่อสร้างเป็นเส้นทางแรกจาก
ทั้งหมด	 9	 เส ้นทาง	 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง	(ใต้)	(ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)	
และรถไฟฟ้าสายสีส ้มตะวันตก	 (ช ่วง 
ศนูย์วัฒนธรรม-บางขนุนนท์)	ทีก่�าหนดประมลู
ภายในช่วงต้นปี	 2562	และเชื่อว่าสามารถ
ก่อสร้างได้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี	2562
	 นอกจากนีใ้นส่วนของอตุสาหกรรม
ก่อสร้าง	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	มข้ีอมลู	มลูค่า
การลงทนุอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	ดงัน้ี
	 งานก่อสร้างปี	 2560	มูลค่ารวม	
1,211	พันล้านบาท	เทียบกับปี	2559	ลดลง	 
1.12	 %	 แบ ่งเป ็นมูลค ่างานก ่อสร ้าง 
ภาคเอกชน	525	พันล้านบาท	เทียบปี	2559	
เพ่ิมขึ้น	 0.29	%	 และมูลค่างานก่อสร้าง 
ภาครัฐ	685	พันล้านบาท	เทียบกับปี	2559	
ลดลง	2.28%
	 งานก่อสร้างปี	2561	ช่วง	10	เดอืน	 
(มกราคม-ตุลาคม	 2561)	 รวม	 948.86	 
พันล้านบาท	 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพ่ิมขึ้น	 38.07	 พันล้านบาท	 หรือร้อยละ	
4.18	แบ่งเป็นมลูค่างานก่อสร้างภาคเอกชน	
418.79	พันล้านบาท	เทียบกับช่วงเดียวกัน 
ปีก่อนเพ่ิมขึ้น	 21.7	 พันล้านบาท	หรือร้อย
ละ	5.48	มูลค่างานก่อสร้างภาครัฐ	527.49	 
พันล้านบาท	 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพ่ิมขึน้	16.19	พันล้านบาท	หรอืร้อยละ	3.16
	 จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเมื่อ 
คิดอัตราเพ่ิม	 ร้อยละ	 4	 เท่ากับว่ามูลค่า
งานก่อสร้างปี	 2561	มีไม่น้อยกว่า	 1,260	 
พันล้านบาท	และประเมนิมลูค่างานก่อสร้าง
ปี	2562	ในราว	1,310	พันล้านบาท	ขึ้นไป
 ดังน้ันจึงเป็นท่ีเชื่อม่ันได้ว ่า 
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างปี 2562 
ดีกว่าปี 2561 หมายถึงอุตสาหกรรม 
ต่อเนือ่งเก่ียวข้องต่างๆ ต้องเตรยีมพร้อม 
รับผลพวงที่ดีเช่นกัน

โดยมปัีจจยัด้านการท่องเทีย่วและการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	EEC	เป็นตัวชโูรงดนัเศรษฐกิจ
ไทยโตไม่หยุด	 ในจ�านวนผู ้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ที่เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยปี	 2562	 
จะขยายตัวนั้น	ส่วนใหญ่	74%	ระบุว่า	จะขยายตัว	1-5%,	อีก	10%	ระบุว่า	ขยายตัว	6-10%	และ
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ	ในสัดส่วนที่เท่ากัน	และที่เหลือ	6%	ระบุว่าขยายตัวมากกว่า	10%	ขึ้นไป
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

เหล็กปลอกส�าเร็จรูปทุกชิ้น	 มีองศาโค้งงอ 
ที่เท่ากันทุกเส้น	ผิวเรียบสม�่าเสมอ	สวยงาม	
ง่ายต่อการผกูเหลก็
	 3.	ผลติจากโรงงานทนัสมยั	ควบคุม
คณุภาพอย่างใกล้ชดิ	อย่างโรงงาน	บกส	และ	
NTS
	 4.	 เหล็กปลอก	 “ทิสคอน	ซุปเปอร์
ลิงค์”	 รับประกันคุณภาพผลิตจากเหล็กเส้น	
มอก.	ทาทา	ทสิคอน	ทกุชิน้
	 ประโยชน์พ้ืนฐานของเหล็กปลอก
ส�าเร็จรูปคือ	 สะดวก	 น�าไปใช้งานได้ทันที	 
งานเสร็จไว	 รูปร่างและขนาดถูกต้อง	 ไม่เสีย 
เศษเหลก็	ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื 
ในการตดัและดดัเหลก็	มคีวามรวดเรว็	ลดเวลา
การตดัและดดัเหลก็ปลอกด้วยแรงงาน	วางใจ
ได้ในคณุภาพ	เพ่ิมความแขง็แรงของโครงสร้าง
และงานก่อสร้าง	แต่การเลอืกซือ้เหลก็ปลอก-
ส�าเร็จรูป	ต้องลดความเสี่ยงจากเหล็กปลอก
ไม่มคีณุภาพ	ซึง่เรือ่งน้ี	“ทิสคอน	ซปุเปอร์ลิงค์”	
รบัประกันคณุภาพและให้ความมัน่ใจได้	
 “ ทิสคอน ซุปเปอร ์ลิงค ์ ”  มี 
หลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ 
มี ท้ังเหล็กปลอกจากเหล็กเส ้นกลม  
และเหล็กปลอกท่ีท�าจากเหล็กข้ออ้อย  
ได้มาตรฐาน มอก. ทุกชิ้น

ภารกิจของเหล็กปลอก
	 เหล็กปลอก	 (Stirrup)	 เป ็นส่วน
ประกอบส�าคญัท่ีใช้เสรมิอยู่ภายในเสาหรือคาน	
เหล็กปลอกใช้รัดรอบเหล็กแกนโครงสร้าง	 เช่น	
เสา	คาน	ของอาคารสิง่ปลกูสร้างต่างๆ	ให้อยู่ใน
ต�าแหน่งทีต้่องการ	เสรมิความแขง็แรง	ต้านทาน
การโก่งตัวของเหล็กโครงสร้าง	 เสา	 และ	คาน	 
รับแรงเฉือน	ต้านทานการปริแตกของคอนกรีต	
ช่วยเพ่ิมความต้านทานการรับน�้าหนักและการ
แตกระเบดิของคอนกรตีภายในเสาได้เป็นอย่างดี
	 เมือ่เทคโนโลยีและนวตักรรมเก่ียวกับ
เหล็กและงานก่อสร้าง	 พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น	
“เหลก็ปลอกส�าเรจ็รปู”	จงึเป็นผลติภัณฑ์ทีช่่วยให้
งานก่อสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็มปีระสทิธิภาพ
มากขึน้

งานก่อสร้างใหญ่-เลก็ 
เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ด้วย
การใช้เหลก็ปลอกส�าเรจ็รปู 

ทสิคอน ซปุเปอร์ลิงค์
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การเลือกซื้อ-เลือกใช้เหล็กปลอก
	 หากพิจารณาเพียงรปูร่างหน้าตาแล้ว
เหลก็ก็คล้ายๆ	กัน	เหลก็ปลอกส�าเรจ็รปูกด็คูล้าย	
แต่การใช้งานต้องมีความมั่นใจในมาตรฐานว่า
เหล็กปลอกส�าเร็จน้ันๆ	 ผลิตจากเหล็กเต็มหุน	
ได้มาตรฐาน	มอก.	มใิช่น�าเอาเศษเหลก็ทีเ่หลอืๆ	
หรอืไม่ได้มาตรฐานมาผลติเหลก็ปลอก	การเลอืก
ซื้อเหล็กปลอกที่ผลิตจากโรงงานเหล็ก	มีย่ีห้อ
สนิค้า	มกีารแสดงข้อมลูโรงงานผูผ้ลติ	จงึเป็นวิธี
เลอืกซือ้เลอืกใช้เหลก็ปลอกท่ีสมเหตสุมผล

เลือกใช้ “ทิสคอน ซุปเปอร์ลิงค์”
	 เหตุผลที่สมควรเลือกใช้เหล็กปลอก
ส�าเร็จรูป	“ทิสคอน	ซปุเปอร์ลงิค์”	ประกอบด้วย
	 1.	 ท�าจากเหล็กเส้น	 ทาทา	ทิสคอน	
เหลก็เตม็	6	มลิลเิมตร	ได้มาตรฐาน	มอก.
	 2.	 การตัดและดัดท�าโดยเครื่องจักร 
ทีทั่นสมยั	ควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์	ท�าให้ 

เร่ืองเรียนรู้จากนิทานอีสปเร่ือง ก่ิงไม้หนึ่ง 
ก�ามือ (The Bundle of sticks) ย�้าให้เห็น
พลังของความสามัคคีท่ีก่ิงไม้ก่ิงเล็กเมื่อมัดรวม
กันแล้ว ไม่สามารถหักได้ เน้นเร่ืองความสามัคคี
คือก�าลัง หากเชื่อมโยงถึงเหล็กที่แข็งแรง แกร่ง 
แน่นเหนียว และใช้ “เหล็กปลอก” สร้างความ
เป็นหนึง่เดยีวมัน่คงให้โครงสร้างเหลก็ในส่วนของ
เสาและคานแล้ว งานคอนกรีตเสริมเหล็กย่อมมี
ก�าลังที่ดี มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

เลือกใช ้
“เหล็กปลอกส�าเร็จรูป”
ต้องยึดมาตรฐาน มอก. 
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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
 St i r 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.

 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.

Either large or small 
construction becomes 
quick and smooth with 

TISCON SUPERLINK 
ready-made stirrups
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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.

Choose TIS 
“Ready-Made Stirrups”
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ
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ทาทา สตีล รับรางวัล 
“บริษัทจดทะเบียน

ด้านความยั่งยืนดีเด่น” 

ในงาน	SET	Sustainability	Awards	2018
คณุราจฟี	มงักัล	กรรมการผู้จดัการใหญ่	
บรษิทั	ทาทา	สตลี	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
(มหาชน)	รบัมอบรางวลั	บรษิทัจดทะเบยีน 
ด้านความย่ังยืนดีเด่น	 (Outstanding	 
Susta inab i l i t y 	 Awards	 2018)	 
จาก	ดร.ชัยวัฒน์	 วิบูลย์สวัสดิ์	 ประธาน
กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
ในงานประกาศผลและมอบรางวัลด้าน
ความย่ังยืน	SET	Sustainability	Awards	
2018	 ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือประกาศเกียรติคุณ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืน	เมือ่เร็วๆ	น้ี

ทาทา สตีล ร่วมงาน 
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561
วิ ศวกรรมสถานแห ่ งประ เทศไทย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (วสท.)	 จัดงาน	
วิศวกรรมแห่งชาต	ิ2561	ภายใต้แนวคดิ	

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน NTS

เมื่อเร็วๆ	นี้	 บริษัท	ทาทา	สตีล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้จัด
กิจกรรมเชญิผูถื้อหุ้นเข้าเย่ียมชมกิจการของบรษิทั	ณ	บรษิทั	เอ็น.ท.ีเอส.	
สตีลกรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี	 ต.บ่อวิน	
อ.ศรรีาชา	จ.	ชลบรุี

“วิศวกรรมอัจฉริยะ	 เพ่ือชีวิตทันสมัย	 สู่ประเทศไทยแห่งอนาคต”	 (Engineering	
for	Society	 :	Smart	Engineering,	Smart	Life,	Smart	Nation)	 โดย	ทาทา	สตลี	 
ได้เข้าร่วมงานในครัง้นี	้พร้อมให้ความรูเ้ก่ียวกับนวัตกรรมเหล็กเส้น	 “ทาทา	 ทิสคอน”	
เพ่ือประโยชน์แก่ผูส้นใจภายในงาน	ณ	อาคารอมิแพ็ค	ฟอรัม่	เมอืงทองธาน	ีเมือ่เรว็ๆ	นี้

GO BUILK @ร้อยเอ็ด by TATA

บลิค์	ร่วมกับ	ทาทา	สตีล	จดัอบรมโปรแกรมจัดการต้นทุนงานก่อสร้างออนไลน์ส�าหรบั
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	 ให้กับผู้รับเหมา	SMEs	 เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์
รุน่ใหม่	 เพ่ือใช้แทนหรอืควบคู่กับโปรแกรมบญัชงีานก่อสร้าง	รวมถึงการให้ความรู้
เรือ่งเหลก็	มอก.	ใหม่	 เรือ่งส�าคญัท่ีผูเ้ก่ียวข้องต้องรู	้ณ	โรงแรมธนินทร	กรนีปาร์ค	
จ.ร้อยเอด็	เมือ่เรว็ๆ	นี้

เยีย่มชมโรงงาน เหลก็สยาม (2001) จ.สระบุรี

คณะผู ้บริหาร	 บจก.ไทยสะเปเชียลไวร์,	 บจก.เอ็มเอเอ็กซ์	
(ประเทศไทย),	MAX	CO.,	LTD.	,	NIPPON	STEEL	&	SUMIKIN	
BUSSAN	 (THAILAND)	CO.,	 LTD.	 ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสินค้า 
เหลก็ลวด	ได้เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติ	ณ	โรงงาน	เหลก็สยาม	
(2001)	จ.สระบรุ	ีเมือ่เรว็ๆ	นี้	
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ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน 
-> Add Friend หรือพิมพ์ค้นหา  
@tiscon ระบุค�าตอบ พร้อมแจ้ง 
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร. ท่ีอยู่ในการ 
จัดส่ง ตัง้แต่วนัน้ี - 22 กุมภาพนัธ์ 2562

ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู ้ โ ช ค ด ี
www.tatasteelthailand.com, 
www.consmag.com

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ล�าดับ 1-10 รับ หมวก 
1.	คณุพงษ์ศกัด์ิ	ชนิะภัทรพงศ์	จ.ระยอง	

2.	คณุอเดช	ใจรกัษ์	กทม.

3.	คณุพัฒน์พงษ์	พันพะม่า	จ.สรุนิทร์	

4.	คณุธารหทัย	มาลยัศลิป์	กทม.	

5.	คณุจรสัพงษ์	เยาวรตัน์	จ.ล�าปาง	

6.	คณุนติ	ิจนัทร์จฬุา	จ.เชยีงใหม่	

7.	คณุภดูทิ	อปุนิสากร	จ.สงขลา	

อตัราการใชเ้หล็ก SD 50 เมือ่เทยีบกบั SD 40 
ใน งานเสา และ เสาเข็มเจาะ จะใชเ้หล็กปรมิาณ
ลดลงกี%่ ? 
 1.  15%

 2.  17%

 3.  20%

 4.  22%

8.	คุณวรภัทร	วิทยาสวุรรณพร	จ.สโุขทัย	

9.	คุณพรชยั	ศรีขยันาท	กทม.	

10.	คุณวราภรณ์	ปงรักษ	ีจ.เชยีงราย	  

ล�าดับ 11-20 รับ เสื้อยืด
11.คุณสรวิชญ์	หอมสวุรรณ	จ.ราชบรีุ	

12.คุณสภุาพร	เหมอืนนยิม	จ.พัทลงุ	

13.	คุณณัฐรุจา	รัศม	ีจ.ประจวบคีรีขนัธ์	

14.	คุณณัฐพัชร์	แคใหญ่	จ.ประจวบคีรขัีนธ์	

15.	คุณอรยา	โต๊ะซอ	จ.ฉะเชงิเทรา	

16.	คุณเสกสนัต์	ชายัณติสมสขุ	จ.นครพนม	

17.	คุณชฎาพร	อุกาพรหม	จ.ระยอง	

18.	คุณวิมล	พิพัฒน์พล	จ.ชลบรุี	

19.	คุณสภุาพร	หวัดสงูเนิน	จ.นครราชสมีา	

20	.คุณสาวิกา	ศรีสนธ์ิ	จ.ชมุพร	

ประกาศรายช่ือ

ผู้โชคด ี
Steelinks
ฉบับ 38

ทาทา ท้าประลอง คนเก่ง ตอบถูก 
ล�าดับ 1-4 รับ 

ปฏิทินปี 2562 ล�าดับ 5-8 รับ

ไดอารี่ ปี 2562

จดัส่งถงึบ้าน

ตดิต่อกองบรรณาธกิาร

โทร. 0813570895, Line ID : @tiscon, email :  editor.cons@gmail.com 
ตดิตามวารสาร Steelinks ฉบบัออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้าง
เพิ่มเติมที่ www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com

ลูกค้าเหล็กลวดเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

เมื่อเร็วๆ	 นี้	 ทาทา	 สตีล	 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร	 บจก.	 ไดโต้	 โคเกียว	
(ประเทศไทย),	CHIAO	PAO	METAL	CO.,LTD.	,	TOYO	SEIKO	(THAILAND)	
CO.,	 LTD.	 ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสินค้าเหล็กลวด	 ได้เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิต	 
ณ	โรงงาน	เหล็กสยาม	(2001)	จ.สระบุรี	



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

with long expertise in steel making

Best-selling rebar brand
in Thailand

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

Longest established mill
in Thailand, with >50 years experience

Quality that you can trust: Every unit of Tata Tiscon rebar

Service that you can rely on: Customers will get support

always pass stringent quality tests

from our technical team within 48 hours
in the event of claims, product defects etc.

that exceeds our customers' expectations

After-sales service dedicated to provide support
to customers if defects are found

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 certi�cates

Always approved by project consultants 

Trusted brand: The #1 rebar brand in Thailand

The only producer of seismic rebar designed to withstand earthquakes

Leading product innovation

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Info Å§ Steelinks 39.pdf   1   31/10/2561   17:04:32


