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สรางความพรอม

โครงขายคมนาคมทั่วประเทศ

อาศัยพลัง One Belt One Road

ยกระดับเศรษฐกิจไทย

กอสรางไทย

ดันอุตสาหกรรมเหล็กยกระดับการผลิต
ตึกสูง - เมกะโปรเจกตภาครัฐใชเหล็ก SD 50 เพิ่มขึ้น

สนทนา ทาทา สตีล เทคโนโลยีผลิตเหล็ก นวัตกรรมบริการของ ทาทา สตีล สนับสนุนอุตสาหกรรมกอสราง รวมขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

สร้างความพร้อม

โครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศ
อาศัยพลัง One Belt One Road

ยกระดับเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยมี โ อกาสอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด โอกาสดังกล่าวเชื่อมโยง
กับนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
(One Belt One Road Policy) ซึง่ เป็น
ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจ การเมืองสังคม
และวัฒนธรรมระดับโลกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เพิ่มศักยภาพการคมนาคมเชื่อมสามทวีป
One Belt One Road หรือ OBOR
เป็นโครงการพัฒนาทางกายภาพให้จนี เชือ่ มโยง
เอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ ยุโรป
และแอฟริกา การเชือ่ มโยงดังกล่าวผ่านเส้นทาง
คมนาคมทางบก ถนน รถไฟ ระเบียงเศรษฐกิจ
และผ่านเส้นทางคมนาคมทางทะเลเชื่อมโยง
มหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย โครงการ OBOR
เป็นการสร้างยุคใหม่ให้เส้นทางสายไหม ที่เคย
เป็นเส้นทางการค้าระหว่างจีน เอเชียกลางและ
ยุโรปในอดีต
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและ
เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมท�ำให้จีนมี
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ อาหาร
และช่วยให้จีนระบายผลผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในช่วงแรกการระบายผลผลิตล้นเหลือ (over
production) ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้าง อันดับต่อไปคือสินค้าไฮเทคต่าง ๆ รวม
ทั้งแรงงานชาวจีนให้แพร่กระจายออกไปง่าย
และสะดวกมากขึน้ ในอาเซียนภาคพืน้ ทวีป และ
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ตลอดเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ดังนัน้ One Belt
One Road จึงทรงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคมและ
วัฒนธรรมต่อประเทศต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง
ไทยต้องใช้พลัง One Belt One Road
ให้เกิดประโยชน์
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ประเทศกลุ่มอาเซียนภาคพื้นทวีป แต่ความได้
เปรียบจากสภาพภูมิศาสตร์นี้ยังไม่เพียงพอ
ภาครัฐจึงได้เร่งสร้างความพร้อมให้มีมากขึ้น
ตัง้ แต่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รองรับในช่วงแรก
ก่อนแผนหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจัดท�ำแล้ว
เสร็จ อีกทั้งประกาศนโนบายประเทศไทย 4.0
เพือ่ ก�ำกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรมของไทย
ถั ด จากนี้ เ ป็ น โครงการต่ า ง ๆ
ยกตัวอย่างทีส่ ำ� คัญเช่น โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor Development) ที่ เ ป็ น เรื อ ธงของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย โครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระยะ รวม 10
จังหวัด (ระยะที่ 1 ตาก สระแก้ว สงขลา ตราด
และมุกดาหาร และระยะที่ 2 ประกอบด้วย
กาญจนบุ รี เชี ย งราย นครพนม หนองคาย
และนราธิวาส) ที่มุ่งกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจให้กระจายทั่วประเทศ
ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งรัดโครงการ
ขนาดใหญ่ ด ้ า นการคมนาคมขนส่ ง ทั้ ง ทาง
บก ถนนและระบบราง ทางอากาศ และทางน�้ำ 
เช่น โครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง-สนามบิน
สุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา วงเงินลงทุนกว่า
308,000 ล้านบาท โดยมีนโยบายให้เอกชน

One Belt One Road
พลังเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม
ระดับโลก ที่ประเทศไทย
ควรได้ประโยชน์
ลงทุนแบบ Public-Private Partnership Net
Cost Contact โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ไทย-จีน (กรุงเทพฯ-หนองคาย) โดยเฟสแรก
เตรียมสร้างช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน
ลงทุน 179,412 ล้านบาท เป็นต้น
พลั ง จากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
นโยบายประเทศไทย 4.0 จนถึ ง โครงการ
ขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง ย่อมเพิ่ม
ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพลังขับเคลื่อน
ระดั บ โลกจาก One Belt One Road
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ โลกของจี น ผลที่ ห วั ง ได้
คือ พลังสนับสนุนให้ประเทศไทยได้พัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมไป
พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงระดับโลก

Building the readiness
in the communication network
nationwide by using

the One Belt One Road

policy to elevate Thai economics
Thailand has another chance to enforce the country’s economics
to grow dramatically. Such chance is linked to the “One Belt One
Road Policy” which is the economic, politic, social, and cultural
strategies in the global level of People’s Republic of China.

Increase the potential in communication to connect three
continents
One Belt One Road or OBOR
is the physical development project to
connect China with East Asia, Central
Asia, South Asia, Europe and Africa.
Such linkage will be through the land
transport, roads, railways, economic
corridors, and through the sea transport
linked between the Pacific Ocean and
India Ocean. The OBOR project is to
create the new era of the silk road
which were used as the trade routes
between China, Central Asia and Europe
in the past.
Linkage of transport routes
and telecommunication networks
facilitates China in accessing the
sources of raw materials, food, and
helps China in distributing the products
especially at the beginning for the
over production of, for example,
cement, steel and, construction
materials. The next level is high-tech
products including Chinese labors
to spread more easily and more
conveniently in the continental ASEAN
and along the new route in the new
era. Therefore, One Belt One Road
is powerful for economic change in
economics, politics, society and culture
across countries along the routes.

One Belt One Road:
Power to change
economy, politics,
society, and culture
globally which Thailand
deserves to benefit.

Thai must benefit from the
power of One Belt One Road
Thailand is the center of ASEAN
continental countries. However, as these
geographical advantages are not enough,
the public sector rushes in creating the
readiness more from the 20-year national
strategies (B.E.2560 - 2579) having National
Economic and Social Development Plan
Volume 12 (B.E.2560 - 2564) to support in
the first period after the 20-year national
strategies has been completely conducted.
Moreover, the policy of Thailand 4.0 is
declared to supervise the direction in
the development of economics, politics,
society, and culture of Thailand.
Furthermore, there are various
projects, for example, Eastern Economic
Corridor Development project which is

the flagship project in driving Thailand’s
economic force, the Development project
of 2-phase special economic areas
totaling 10 provinces (Phase 1: Tak, Sa Keo,
Songkhla, Trat, and Mukdahan and
Phase 2: Kanchanaburi, Chiang Rai,
Nak hon Phanom, Nong Khai and
Narathiwat) focusing on distributing
the economic prosperity nationwide.
The government has accelerated
the large-scale transportation projects on
land, roads, railways, air and waterway
systems, such as high speed rail link
project linking three airports;
Don Mueang Airport - Suvarnabhumi
Airport - U-Tapao Airport. The investment
capital is over 308,000 million baht
with the policy allowing Public-Private
Partnership Net Cost Contact. ThailandChina High Speed Rail Project (Bangkok Nong Khai), the first phase will be
constructed in the route of Bangkok Nakhon Ratchasima. The investment
amount is 179,412 million baht.
The power of 20-year strategies,
Thailand 4.0 policy, and the large-scale
transportation projects surely increase
the potential in linking with the world
enforcement from One Belt One Road,
global strategies of China. The expected
results are the powers to support Thailand
in developing economy, politics, society,
and culture along with the global change.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

เทคโนโลยีผลิตเหล็ก

นวัตกรรมบริการของ ทาทา สตีล
สนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
คุ ณ ชั ย เฉลิ ม บุ ญ ญานุ วั ต ร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย บริ ษั ท
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วม “สนทนา ทาทา สตีล”
ใน “Steelinks” เกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และนวั ต กรรม
บริการของ ทาทา สตีล ที่ร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

รากฐานอุตสาหกรรมเหล็กในไทยประสานผูน้ ำ� เหล็กระดับโลก
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มี 3 โรงงาน
ที่ผลิตสินค้าเหล็กประกอบด้วย 1. บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) (NTS) 2. บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด (บลส.) และ
3. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จ�ำกัด (บกส.) ก�ำลังการผลิตของ
สามโรงงานอยู่ที่ 1.7 ล้านตันต่อปี เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ในการผลิต
เหล็กเส้น ภายใต้แบรนด์ “ทาทา ทิสคอน” ทัง้ นีม้ ผี ลิตภัณฑ์หลากหลาย
เช่น เหล็กชัน้ คุณภาพ SD 40 และ SD 50, เหล็กเส้นต้านแรงแผ่นดินไหว,
เหล็ ก เส้ น ขึ้ น รู ป พร้ อ มใช้ ( ตั ด และดั ด ) นอกจากนี้ ยั ง มี เ หล็ ก ฉาก,
เหล็กรางน�้ำ, เหล็กปลอก และเหล็กลวด เป็นต้น
ก� ำ ลั ง การผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วพร้ อ มตอบสนอง
ความต้องการใช้เหล็กก่อสร้าง และเหล็กชนิดต่าง ๆ เพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ
เหล็กชั้นคุณภาพ SD 50 ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานทางด้ า นคมนาคมขนส่ ง รองรั บ ทั้ ง ทางถนน ระบบราง
ทางอากาศและทางน�้ำ  รวมทั้งงานก่อสร้างต่าง ๆของภาคเอกชน
ทาทา สตีล มีผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ดังกล่าว ทั้งนี้เพราะสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยมีโครงสร้างหลักเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กก่อสร้างจึงเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ และ
มีผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
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ก�ำลังการผลิตที่เพียงพอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก
และนวัตกรรมบริการ
ของ ทาทา สตีล
เป็นการร่วมสนับสนุน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ดังนัน้ จึงต้องตระหนักว่า “เรือ่ งเหล็กไม่ใช่เรือ่ งเล็ก” การใช้งาน
เหล็กเส้นก่อสร้างต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ 1. ต้องมี
ยี่ห้อ ขนาด ระบุบนเหล็กเส้น 2. ผิวเหล็กกลมต้องเรียบเกลี้ยงไม่เบี้ยว
ไม่มรี อยปริแตก ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมีบงั้ ระยะเท่ากัน สม�ำ่ เสมอตลอดเส้น
3. เส้นผ่าศูนย์กลางและน�ำ้ หนักต้องถูกต้องตามมาตรฐาน 4. เมือ่ ดัดโค้ง งอ
ต้องไม่ปริแตก หัก ง่าย 5. เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก
เมื่อเหล็กเส้นมีคุณสมบัติครบ 5 ประการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหล็กที่
มีมาตรฐาน มีคุณภาพดี
ทาทา สตี ล ได้ ตี ต รายี่ ห ้ อ TATA TISCON ลงในเนื้ อ เหล็ ก
เพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบเหล็ ก เส้ น ของตนเองทุ ก เส้ น ว่ า มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานบังคับ เพิม่ ทางเลือกสร้างความมัน่ ใจในความมัน่ คงปลอดภัย
ของอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ว่า ต้องใช้เหล็กที่มียี่ห้อ
ทาทา สตี ล ผลิ ต เหล็ ก ชั้ น คุ ณ ภาพ SD 50 ตอบสนอง
ความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ และงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เหล็ก SD 50 มีคุณสมบัติรับน�้ำหนักได้มากขึ้น
ช่วยให้ประหยัดเหล็กเส้นก่อสร้าง ด�ำเนินการก่อสร้างได้สะดวกมากขึ้น
ทาทา สตีล ผลิตเหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่เหมาะสมส�ำหรับ
งานก่อสร้างในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยแผ่นดินไหว เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้
รวมถึงกรุงเทพฯปริมณฑล นอกจากนี้ ทาทา สตีล ยังมีนวัตกรรมบริการ
เหล็กเส้นขึน้ รูปพร้อมใช้ ตัดและดัด (Cut and Bend) บริการนีช้ ว่ ยให้ประหยัด
เหล็กก่อสร้าง ประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง ท�ำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ได้ผลงานโครงการก่อสร้าง ที่แข็งแรง ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

‘ศุภาลัย
เวลลิงตัน’
หมู่ตึกผีเสื้อ

ใช้เหล็ก SD 50
“Steelinks” สนทนากับ คุณจรรยา สว่างจิตร ประธาน-

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
มีตัวอย่างโครงการที่ใช้เหล็ก SD 50 หลายโครงการ
รวมทั้งคอนโดมิเนียมของ บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
“ศุภาลัยเป็นลูกค้าของ พี.โอเวอร์ซสี ฯ์ มานาน คอนโดมิเนียม
หลายโครงการซือ้ เหล็ก SD 50 ไปใช้งาน โครงการเวลลิงตัน
ก็ใช้เหล็ก SD 50” คุณจรรยากล่าว และขยายความว่า
“เหล็ก SD 50 ส่วนใหญ่ใช้ในงานโครงสร้าง งานคอลัมน์
เสา คาน เป็นต้น”

หมู่ตึกผีเสื้อ
ศุภาลัย เวลลิงตัน 1
ใช้เหล็ก SD 50
ในส่วนงานคอลัมน์
เสา คาน เอื้อต่อการ
ก่อสร้างตามการออกแบบ
ให้ทุกห้องในแต่ละตึก
ไม่บังวิวกัน

หมู่ตึกผีเสื้อ
ศุ ภ าลั ย เวลลิ ง ตั น 1 ได้ รั บ การขนานนามจากแวดวงตลาดคอนโดมิ เ นี ย มรวมทั้ ง
สื่อสารมวลชนว่าเป็น “หมู่ตึกผีเสื้อ” ที่มาคือทุกตึกในโครงการออกแบบให้แต่ละห้องได้วิวที่โล่ง
ไม่บังกัน ท�ำให้รูปทรงหรือ Layout ของตึกดูคล้ายปีกผีเสื้อ การตกแต่งอาคารห้องโถงและ
ภูมิสถาปัตย์ เน้นธีมอารมณ์ Modern English เพื่อสร้างอารมณ์แนวหรูหราสง่างาม เวลลิงตัน 1
มี 9 ตึก ล้อมอาคาร 3 ชั้น สองอาคาร ที่จัดเป็นที่จอดรถ ฟิตเนส และสระว่ายน�้ำ  คอนโดมิเนียม
แต่ละตึกสูง 19 ชั้น จ�ำนวนห้องแต่ละชั้นคือ 8 ห้อง 4 ห้อง และ 2 ห้อง การใช้เหล็ก SD 50
ในการก่อสร้างท�ำให้โครงสร้างส่วนคอลัมน์ เสา คาน กะทัดรัด แต่รบั น�ำ้ หนักได้ตามข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ทางวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นหมู่ตึก “ผีเสื้อสีขาว” กระพือปีกริมถนนเทียมร่วมมิตร
ศุ ภ าลั ย เวลลิ ง ตั น 1 ก่ อ สร้ า งเสร็ จ มี ก ารเข้ า อยู ่ อ าศั ย แล้ ว ทางด้ า นหน้ า ติ ด
ถนนเทียมร่วมมิตรเป็นอาคารพาณิชย์ มีรา้ นสะดวกซือ้ ร้านอาหารจีน ร้านอาหารเกาหลี ร้านผลไม้
ร้านนวดแผนไทย เป็นต้น มองสูงไปยอดตึกทั้ง 9 มีมงกุฎตัวหมากรุกฝรั่งคิงส์และควีนสลับกันไป ในงานโครงสร้างเสา และคานเช่นกัน โครงการนี้
ผู้ซื้อทยอยเข้าอยู่อาศัย
หมู่ตึกสีขาว ใส่มงกุฎ
มองแต่ ไ กล ศุ ภ าลั ย เวลลิ ง ตั น 1
ข้ามคลองเล็ก ๆ เป็นโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 2 คอนโดมิเนียมสูง 14 ชั้น 7 อาคาร และ 2 เป็นหมู่ตึกสีขาวใส่มงกุฎ อยู่ไม่ห่างจาก
ล้อมอาคารจอดรถ ฟิตเนส และสระว่ายน�้ำเหมือนเวลลิงตัน 1 ออกแบบอาคารและภูมิสถา สถานีศูนย์วัฒนธรรมของรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ปัตย์สไตล์ Modern English และมีมงกุฎบนดาดฟ้าอาคารเช่นกัน เวลลิงตัน 2 ใช้เหล็ก SD 50 สถานีแห่งนีเ้ ป็นสถานีรว่ มกับรถไฟฟ้าสายสีสม้
บางขุนนนท์-สุวินทวงศ์ (ปัจจุบันด�ำเนินการ
ก่อสร้างช่วงศูนย์วัฒนธรรม-สุวินทวงศ์)
ในอนาคตถนนเทียมร่วมมิตร 4 ช่อง
จราจร วันเวย์ ทางกทม. มีโครงการปรับปรุง
เป็นถนน 6 ช่องจราจรและให้รถวิ่งสองทาง
ท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางไปยั ง สถานี ร ถไฟฟ้ า
ห้างสรรพสินค้า และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ
ในย่านใกล้เคียงดีขึ้น
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Cut & Bend
กองบรรณาธิการ

เหล็กเส้นขึ้นรูป

ตัดและดัด

บริการพร้อมใช้
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อสร้าง

ในสถานการณ์ ที่ แ รงงานพื้ น ฐานไม่ เ พี ย งพอ
สถานที่ ก ่ อ สร้ า งหลายแห่ ง ไม่ ก ว้ า งขวาง
เอื้ อ อ� ำ นวยในการตั ด และดั ด เหล็ ก เส้ น ที่ ไ ซต์
งานก่อสร้าง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด (มหาชน) มี บ ริ ก ารเหล็ ก เส้ น ขึ้ น รู ป
พร้อมใช้ตัดและดัด (Cut and Bend) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ประหยัดต้นทุนเหล็ก
ลดต้นทุนรวม ช่วยให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก�ำหนดเวลา
ประจักษ์พยานจากผู้ใช้
บมจ. ทาทา สตี ล (ประเทศไทย)
มีบริการเหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด
(Cut and Bend) สนับสนุนผู้รับเหมาก่อสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ผรู้ บั เหมาทีใ่ ช้บริการ
ตัดและดัด มั่นใจได้ว่า ได้มาตรฐานตามแบบ
ต้องการ ไม่มีเศษเหล็ก สามารถลดต้นทุน เวลา
แรงงาน และร่วมยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคต ตัวอย่างโครงการส�ำคัญ ๆ
เช่น สะพานข้ามอ่างเก็บน�้ำล�ำปาว, ส่วนงาน
Segment Concrete สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ,
“Girder” Southern Ring Road อาคาร โรงแรม
แชงกรีล่า, คอนโดมิเนียม แปซิฟิก เจนเนอรัล,
ราชด�ำริ ทาวเวอร์, มิลเลนเนียม เรสซิเดนซ์
ทาวเวอร์ , โครงการ แมกโนเลี ย ส์ ราชด� ำ ริ ,
โครงการ ลุ ม พิ นี คอนโด ทาวน์ ชลบุ รี ,
อาคารเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นต้น
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ขั้นตอนบริการ Cut & Bend

เพื่อใชในอาคารตานแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

ก่อสร้างไทยดันอุตสาหกรรมเหล็ก
ยกระดับการผลิต

ตึกสูง - เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ

ใช้เหล็ก SD 50 เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นพันธมิตร
ธุรกิจระหว่างกัน พัฒนายกระดับไปด้วยกัน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหล็กช่วยสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นตลาดที่รองรับระดับพัฒนาการ
ผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ทั้ ง นี้ มี “ยี่ปั้ว ” ตัว แทน
จ�ำหน่าย ตลอดจนร้านค้าปลีก เป็นจุดเชือ่ มโยงระหว่างสอง
อุตสาหกรรมนี้ คุณจรรยา สว่างจิตร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ชี้
ให้เห็นจุดเชื่อมต่อที่ส�ำคัญดังกล่าวใน “Steelinks” ฉบับนี้
งานก่อสร้างภาครัฐผลักดันตลาดเหล็กก่อสร้าง
คุณจรรยา สว่างจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังว่า
ในช่วงปี 2557-2559 ยอดขายของ พี.โอเวอร์ซีส์ฯ เติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะว่ า งานก่ อ สร้ า งภาครั ฐ ขยายตั ว
โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ เริ่มต้นก่อสร้าง เช่น งาน
มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายไประยอง มอเตอร์เวย์บางปะอินโคราช งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ จนถึงผลการประมูลรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนสีต่าง ๆ การลงทุนเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ท�ำให้
วัสดุก่อสร้างคึกคักมากขึ้น
เรามีลูกค้าที่ท�ำงานเมกะโปรเจกต์ ตัวเลขด้านนี้
โตขึ้นราว 50% เพราะรับงานล่วงหน้าตลอด ผู้รับเหมา
ก่อสร้างที่เข้าประมูลงานเจ้าหลัก ๆ ส่วนมากเป็นลูกค้า
ของ พี.โอเวอร์ซีส์ฯ กันมาต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี บางรายก็
เกือบ 30 ปี มีความเชือ่ ใจกัน มัน่ ใจเหล็กทีเ่ ราขาย เพราะเรา
ขายเหล็กจาก 4-5 โรงเองเป็นเหล็กโรงใหญ่ทั้งหมด

จรรยา สว่างจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
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ตลาดเหล็ก SD 50 ขยายตัว
ยอดขายเหล็กของเราในปัจจุบันปีละกว่าหมื่น
ล้านบาทแล้ว เป็นเพราะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเติบโต
ประมาณ 50% ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าซื้อเหล็ก SD 50
เพิม่ ขึน้ เพราะว่าเหล็ก SD 50 สามารถทดแทนเหล็ก SD 40
ได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น ใช้ SD 40 เป็นพันตัน เมือ่ เปลีย่ นมาใช้
SD 50 ก็สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กได้ 15-20%
ตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่มีการใช้เหล็ก SD 50
เพิ่มขึ้น ส่วนมากเป็นคอนโดมิเนียม ตามมาด้วย โครงการ
ของ รฟม. และสุวรรณภูมิก็ใช้มาก สรุปคืองานโครงสร้าง
ของโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ ใช้ SD 50 เพราะช่วยให้ลด
ปริมาณการใช้เหล็กลงราว 20% แม้ราคาเหล็กต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น แต่คิดรวมแล้วคุ้มกว่าเยอะ ประหยัดต้นทุนเหล็ก

ยอดขายที่เลยหลักหมื่นล้านบาทต่อปีนี้
เป็นเพราะในช่วงทีเ่ ราเติบโตประมาณ 50% นัน้
ลูกค้ามาซื้อเหล็ก SD 50 เพิ่มขึ้น
ยอดขายเหล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า งของ
พี.โอเวอร์ซีส์ ในส่วนเหล็ก SD 40 และ SD 50
มีสัดส่วน 70 : 30 ลูกค้ายังซื้อ SD 40 มากกว่า
แต่ในส่วนของ SD 50 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เรื่องนี้อยู่ที่การออกแบบ และความเข้าใจว่า
SD 50 ประหยัดกว่านะ ตอนนี้ลูกค้าใช้งาน
ผสมกันคือใช้ทั้ง SD 40 และ SD 50 โดยเหล็ก
SD 50 ใช้ในส่วนงานคอลัมน์ เสา คาน
พี.โอเวอร์ซีส์ฯ หลักประกันเหล็กก่อสร้าง
ไม่ขาดมือ
คุณจรรยา เล่าว่า พี.โอเวอร์ซสี ฯ์ ยึดมัน่
ท�ำตามสัญญากับลูกค้า ตอนที่เหล็กขาดตลาด
เรายืนหยัดซัพพลายให้ลูกค้า เพราะเขาต้อง
แข่งกับเวลา หากว่างานก่อสร้างช้าสักอาทิตย์หนึง่
เขาก็มีปัญหาแล้ว หมายถึง ทั้งดอกเบี้ย และ
การโอน ฉะนัน้ เวลาเขาซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง เช่นเหล็ก
ต้องมีความมั่นใจว่ามีของใช้ตามก�ำหนดเวลา
ที่ต้องการ
ลูกค้าส่วนมากของเราไม่ไปไหนเลย
ใช้ของเราแล้วก็ใช้ไปตลอด เพราะว่าที่ผ่านมา
ไม่วา่ เป็นจังหวะทีเ่ หล็กขาดตลาด บางทีขนึ้ ราคา
คิดเป็นกิโลกรัมขึ้นจาก 20 บาท เป็น 40 บาท
จาก 12 บาท เป็ น 18 บาทก็ มี แต่ บ าง
จังหวะเวลาลงจาก 14 บาท เหลือ 12 บาทก็มี
พี.โอเวอร์ซีส์ฯ แบกรับดูแลความผันผวนของ

ราคาเหล็กตรงนี้ และเจรจาตกลงรายละเอียด
เรือ่ งการช�ำระเงินให้สอดคล้องกับความผันผวน
ของราคาเหล็ก
คิ ด ดู จ ากเมื่ อ ประมาณต้ น ปี 60
ราคาเหล็ก 14 บาท ณ วันนี้ (สิงหาคม) ประมาณ
18 บาท แล้ว ขึ้นมา 4 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ละ (28.5%) และอาจไม่อยู่ อาจเป็น
19 บาท ขึน้ มาทีเกือบ 30% เห็น ๆ เราบอกลูกค้า
ตลอดถ้าจะซื้อ(เหล็ก) ก็ซื้อให้จบไปเลย วัสดุ
ก่อสร้างอืน่ ๆ เวลาขึน้ ราคาไม่นา่ กลัวเหมือนกับ
เหล็ก อย่างปูนซิเมนต์กย็ งั ไม่นา่ กลัว เมือ่ ซือ้ ให้จบ
ก็ แ น่ น อนในการบริ ห ารต้ น ทุ น ต้ อ งดี ล กั บ
ซัพพลายเออร์ที่เชื่อมั่น เชื่อได้ หากเชื่อไม่ได้
เมื่อไปดีล บางทีถึงเวลาเหล็กไม่มี เหล็กช็อต
ก็ไม่มีของให้นะ งานก่อสร้างก็เสียหาย

บริการเลิศ มีความซื่อสัตย์” จุดส�ำคัญคือ
ความซื่อสัตย์ทที่ ำ� ให้เกิดทุกอย่าง ถ้าไม่ซื่อสัตย์
ต่อลูกค้าอยู่ได้ไม่นาน คุณต้องมีความซื่อสัตย์
ไม่หมกเม็ด ทุกคนไม่อยากขายของขาดทุนหรอก
แต่ เ ราต้ อ งมี จ รรยาบรรณ ไม่ ใ ช่ ว ่ า ขาดทุ น
แล้ ว จะเอาเหล็ ก อะไรมาให้ เ ขา โกงเขา
เพราะจริ ง ๆ แล้ ว เป็ น การขาดทุ น ก� ำ ไร
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการ และ
ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีความเชื่อมั่น
ไว้วางใจต่อกัน เราท�ำธุรกิจด้วยหลักการเช่นนี้
ประกอบกั บ ได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ มายาวนาน
ผู ้ รั บ เหมาที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของเราจึ ง ได้ แ นะน� ำ
เหล็ ก เส้ น ขึ้ น รู ป พร้ อ มใช้ ตั ด และดั ด ลูกค้าใหม่ให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
เพิ่มความสะดวกการก่อสร้าง
ลูกค้าของ พี.โอเวอร์ซีส์ฯ ที่ซื้อเหล็ก
40 ปี เครือ พี.โอเวอร์ซีส์ฯ
SD 50 และ SD 40 พร้อมขอรับบริการตัดและดัด
เครื อ ธุ ร กิ จ พี . โอเวอร์ ซี ส ์ สตี ล จ� ำ กั ด
(Cut and Bend) มี ม ากขึ้ น คุ ณ จรรยา
(มหาชน) เริ่มต้นเมื่อพ.ศ. 2520 ตั้งอยู่ที่
ขยายความว่า บริการตัดและดัดท�ำให้ลูกค้า
ย่านดาวคะนองในชื่อ บริษัท สงวนเจริญ
ประหยัดต้นทุน และมีความรวดเร็วในงานก่อสร้าง
เม็ ท ทั ล จ� ำ กั ด ธุ ร กิ จ ในช่ ว งแรกคื อ การ
โดยเฉพาะพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ นัน้ ถ้าไปเช่าเพือ่ ท�ำงาน
ขายวัสดุกอ่ สร้างและเหล็กชนิดต่าง ๆ ต่อมา
ตัดและดัดหน้าไซต์งานก็แพง เมื่อให้โรงงาน
ได้ขยายกิจการอีกหลายบริษัท สินค้าหลัก
ถอดแบบ ตัดและดัดท�ำให้เสร็จถึงเวลามาส่งแล้ว
ที่เป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายคือ เหล็กเส้น
ประกอบใช้เลย ก็ประหยัดค่าใช้จา่ ย การท�ำงาน
ก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณทุกชนิด ปูนซิเมนต์
ก็ ง ่ า ย แต่ ตั ว นี้ โ รงงานต้ อ งท� ำ ตลาดมากขึ้ น
ในเครือ พี.โอเวอร์ซสี ์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
เพราะคนยั ง รู ้ น ้ อ ย เมื่ อ โรงงานเริ่ ม มี บ ริ ก าร
และประสบความส�ำเร็จในการขายอย่าง
ตั ด และดั ด เชื่ อ ว่ า เขากะท� ำ ตลาดที่ ใ หญ่ ข้ึ น
ต่ อ เนื่ อ ง โครงการก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ใช้
ตรงนี้เห็นด้วยเพราะที่ในเมืองแพง เช่าที่ก็แพง
พี.โอเวอร์ซีส์ฯ เป็นผู้ซัพพลายเหล็ก อาทิ
คุ ณ ไปเช่ า ที่ น อกเมื อ งกว่ า จะขนส่ ง เข้ า มา
ดอนเมื อ งโทลล์ เ วย์ , ทางด่ ว นบางนาค่าใช้จา่ ยก็มี ปัญหาการจราจรก็มี เมื่อให้ทาง
บางปะกง, โครงการรถไฟฟ้า ร.ฟ.ม., งานก่อสร้าง
โรงงานท�ำเลยคิดว่าคุม้ นะ มาถึงประกอบใช้เลย
กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงวิทยาศาสตร์
ติ ด ตั้ ง เลย ประหยั ด ค่ า แรง สถานที่ เวลา
งานก่อสร้างตึกสูงหรือโครงการขนาดใหญ่
การก่อสร้างยุคใหม่คนเริ่มหันมามองตรงนี้
เช่ น เอส.ซี . บี . ปาร์ ค , แฟชั่ น ไอส์ แ ลนด์
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และการก่อสร้าง
“ความซื่อสัตย์” หลักประกันความส�ำเร็จ
คอนโดมิเนียมของศุภาลัย หลายโครงการ
บทสนทนาสุดท้าย คุณจรรยากล่าว
ปัจจุบนั พี.โอเวอร์ซสี ์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
ถึงหลักการแนวทางบริหารจัดการธุรกิจของ
มียอดขายต่อปีมากกว่าหมื่นล้านบาท
พี.โอเวร์ซสี ฯ์ ว่า ยึดถือเรือ่ ง “สินค้าดี มีคณ
ุ ภาพ
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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

15 ปี ทาทา สตีล

สูค่ วามส�ำเร็จของลูกค้า
กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 เป็นผู้ผลิตเหล็กแห่งแรกในทวีปเอเชีย และเป็น
ผู้ผลิตเหล็กเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย และใหญ่เป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรม
เหล็กทั่วโลก ทาทา สตีล ลงทุนในประเทศไทย ในชื่อ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2560 ครบรอบ 15 ปี รายงานพิเศษ “Steelinks”
ฉบับนี้ น�ำเสนอบทบาทของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก
และอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย
ยกระดับการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
ทาทา สตีล ผลิตเหล็กในชือ่ ยีห่ อ้ “ทาทา ทิสคอน” ประกอบด้วย
เหล็กเส้นก่อสร้าง ชัน้ คุณภาพ SD 40, SD 50, เหล็กเส้นต้าน
แรงแผ่นดินไหว หรือ ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดัก๊ ไทล์,
เหล็กฉาก, เหล็กรางน�ำ้ , เหล็กลวด และเหล็กปลอก
นอกจากนีย้ งั มีบริการเหล็กเส้นขึน้ รูปพร้อมใช้
ตัดและดัด (Cut and Bend)
การผลิตเหล็กเส้น และเหล็กชนิดต่าง ๆ
ของ ทาทา สตีล เป็นการผลิตป้อนตลาด Made to
Stock เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และเจ้าของบ้านพักอาศัย
การยกระดับผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของ ทาทา สตีล ที่ส�ำคัญ
คือ ผลิตเหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว เช่น โครงการก่อสร้างตึกสูง ๆ ในเชียงใหม่ และเชียงราย ทีส่ ร้างในระยะ
2-3 ปีทผี่ า่ นมา เกือบ 70% เลือกใช้เหล็กเส้นต้านแรงสัน่ สะเทือนแผ่นดินไหว เช่น
มายฮิป คอนโด, ลิฟวิง่ ฮิลล์ คอนโด, เดอะแซฟไฟร์, ปาล์มสปริง คอนโด, เดอะนิมมานห์,
เดอะยูนคิ คอนโด, ฮิโนกิ คอนโด, เดอะแชปเตอร์ คอนโด, โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ เป็นต้น
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ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระดับโลก
การผลิ ต เหล็ ก เส้ น ชั้ น คุ ณ ภาพ
SD 50 นั้ น ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งและ
เจ้ า ของโครงการขนาดใหญ่ ส ามารถเลื อ ก
เหล็กเส้นก่อสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ออกแบบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเด่น ๆ ทีใ่ ช้
เหล็ก SD 50 เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ
รถไฟฟ้า BTS เส้นทางรถไฟฟ้าสีมว่ ง, สีนำ�้ เงิน,
สีแดง, สีเขียว รวมถึงศูนย์การค้า อาคารขนาดใหญ่
ตึกสูง เช่น โรบินสัน เพชรบุร,ี โกดังคอลเกต ปาล์ม
โอลีฟ ชลบุร,ี คอนโด ไอดีโอ, พราวด์เรสซิเดนซ์,
เดอะนิช, พลัมคอนโด, อาคารชินวัตร 4 เป็นต้น
นวัตกรรมงานบริการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้รับเหมา
ทาทา สตีล มีนวัตกรรมงานบริการ
ที่ส�ำคัญคือ บริการเหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อ มใช้
ตัดและดัด (Cut and Bend) จัดท�ำตามรายการ
Bar Cut List ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่วยให้งาน
ก่อสร้างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนเหล็ก
และต้นทุนรวม ปัจจุบัน ทาทา สตีล มีก�ำลัง
การผลิ ต ส� ำ หรั บ บริ ก ารตั ด และดั ด เดื อ นละ
10,000 ตัน และพร้อมลงทุนติดตั้งเครื่องจักร
เพิ่มเพื่อขยายก�ำลังการผลิตในพื้นที่โรงงานที่มี
พร้อมอยู่แล้ว หากการใช้ก�ำลังการผลิตตัดและ
ดัดถึงระดับร้อยละ 70-75 ทั้งนี้ในปัจจุบันมี
ยอดบริการตัดและดัดเฉลี่ยเดือนละ 6,000 ตัน
ตัวอย่างโครงการที่ใช้เหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้
ตั ด และดั ด คื อ เส้ น ทางรถไฟฟ้ า สายสี แ ดง,
สายสีเขียว, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, อาคาร
ใหม่กระทรวงกลาโหม, แอสไพร์คอนโด, ชีวาทัย
คอนโด, แซนคอนโด, แอชตัน จุฬา คอนโด,
ไอดีโอ คอนโด, โรงเรียนเด่นหล้า อินเตอร์,
ซีคอนสแควร์ ตึกใหม่, เซ็นทรัล โคราช เป็นต้น
ทาทา สตี ล ยั ง มี บ ริ ก ารต่ อ เหล็ ก
ด้วยข้อต่อ (Coupler) ตามความต้องการของ
ลูกค้า และได้ผลิตเหล็กปลอกส�ำเร็จรูปเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานก่อสร้าง

คลังสินค้า และแคมเปญ
การตลาดกับร้านค้าปลีก
เพิ่มความสะดวกในการ
เลือกซื้อ ทาทา ทิสคอน
จึงได้ใช้ยี่ห้อ “ทาทา ทิสคอน” กับผลิตภัณฑ์
เหล็กของบริษัท เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้เมื่อเลือก
จากยีห่ อ้ เพราะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า
ผลิตจากโรงงานของ ทาทา สตีล ที่มีเทคโนโลยี
การผลิตระดับโลก ผลิตเหล็กเต็มตามมาตรฐาน
มอก. มีนวัตกรรมบริการให้ผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ ทาทา สตีล ได้ลงทุนสร้าง
คลังสินค้าตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรับประกัน
ว่ า มี เ หล็ ก เส้ น ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูใ้ ช้ ไม่ขาดตอนในการก่อสร้าง เช่น ที่ เชียงราย
อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี การมีคลังสินค้า
ดังกล่าวท�ำให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ มีความมัน่ ใจว่าสามารถใช้เหล็ก
ทาทา ทิสคอน ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง รวมทั้ง
ช่วยให้ผู้แทนจ�ำหน่ายมีความคล่องตัวในการ
บริหารสต็อคสินค้า

เสริมตลาดค้าปลีก
การอ� ำ นวยความสะดวกของผู ้ ใ ช้
เหล็กเส้นก่อสร้าง ทาทา ทิสคอน อีกประการ
หนึ่งคือ การซื้อจากร้านค้าปลีกที่กระจายอยู่
ทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ร้านค้าปลีกดังกล่าวรวมทัง้
ร้ า นค้ า วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งทั่ ว ไป และร้ า นค้ า วั ส ดุ
ก่อสร้างแบบโมเดิร์นเทรด ทาทา สตีล ได้ติด
สายรั ด เหล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า งให้ ผู ้ ซื้ อ เห็ น ยี่ ห ้ อ
ทาทา ทิสคอน อย่างชัดเจน รวมทั้งมีแคมเปญ
เพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อ
ผู ้ ซื้ อ เหล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า งต้ อ งการ การตลาดร่วมกับค้าร้านปลีกตามพื้นที่ต่าง ๆ
เหล็กเต็มมาตรฐาน มอก. เพื่อความมั่นคงของ เป็นระยะ ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์
สิ่งปลูกสร้าง ทาทา สตีล ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ ทาทา ทิสคอน ให้เข้าถึง ผู้รับเหมา เจ้าของ

โครงการ และเจ้าของบ้านให้มากที่สุด ไม่ว่า
เป็นการสร้างใหม่ การต่อเติม หรือซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
ยกระดับการผลิตอีกก้าวใหญ่
ในปัจจุบันหลายประเทศในโลกใช้
เหล็ก SD 50 ในการก่อสร้างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
เช่น สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อินเดีย ขณะเดียวกัน
มีหลายประเทศในโลกได้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง
ชั้ น คุ ณ ภาพ SD 60 ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นคื อ
สิงคโปร์ใช้เหล็ก SD 50 และ SD 60 ในงาน
ก่อสร้างเท่านัน้ ปัจจุบนั ทาทา สตีล ได้ประสาน
งานกับส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
เพื่ อ จั ด ท� ำ มาตรฐานเหล็ ก เส้ น ชั้ น คุ ณ ภาพ
SD 60 ทัง้ นีก
้ ารผลิตเหล็กชัน้ คุณภาพ SD 60 นัน้
กลุ ่ ม ทาทา สตี ล มี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
เทคโนโลยีรองรับแล้ว เมื่อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศใช้ ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
สามารถผลิตออกมาได้ทันที คาดการณ์ว่าอาจ
ใช้เวลาราว 2 ปีที่มาตรฐาน สมอ. ส�ำหรับเหล็ก
ชัน้ คุณภาพ SD 60 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
เรือ่ งราวทัง้ หมดนีย้ นื ยันว่า ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) มุ ่ ง มั่ น ยกระดั บ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเหล็ก สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ความส�ำเร็จของผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของ
โครงการเมื่อเลือกใช้เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

อยู่ดีมีสุขเรียกหา ทาทา ทิสคอน

จากโรงงานเตาหลอม EAF

สู่ยี่ห้อเหล็กเส้นอันดับ 1 ของไทย
คุณภาพของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ นั้น ปัจจัยก�ำหนดที่ส�ำคัญคือ
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง คุณภาพของเหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางเป็นพื้นฐาน
แห่งคุณภาพในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย อุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องและอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง

โรงงานเตาหลอม EAF
ผลิตเหล็กไร้สิ่งปนเปื้อน
มาตรฐานสูง
แสดงตนด้วยยี่ห้อ
ทาทา ทิสคอน

คุณภาพเหนือกว่าด้วยเตาหลอม EAF
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) อยู่ใ นอุตสาหกรรมเหล็ก ขั้น กลาง
มี ก ระบวนการผลิ ต เหล็ ก เส้ น ด้ ว ยกระบวน
การหลอมในเตาอาร์ ค ไฟฟ้ า (Electric
arc furnace, EAF) ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก
ขนาดต่าง ๆ ภายใต้ยี่ห้อ “ทาทา ทิสคอน”
EAF เป็ น กระบวนการหลอมเหล็ ก
ที่ ก� ำ จั ด สิ่ ง ปนเปื ้ อ นได้ ดี ก ว่ า การหลอม
ด้วยกระบวนการอื่น นอกจากนี้ในขั้นตอนด้วย
กระบวนการผลิตมีการพ่นก๊าซที่ก�ำจัดมลทิน
สิง่ สกปรกในน�ำ้ เหล็กได้หมดจด จึงได้นำ�้ เหล็กที่
บริสทุ ธิเ์ ป็นเนือ้ เดียวกัน ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ท�ำให้ได้
เหล็กเส้นทีม่ คี วามแข็งแกร่งสูง สม�ำ่ เสมอเท่ากัน
ทุกเส้น     ตรงความต้องการของผูใ้ ช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กระดับสากล ขัน้ ตอนสุดท้าย
ผ่านระบบ Thermo Mechanical Treatment
(T.M.T) ทีพ
่ น่ สเปรย์ละอองน�ำ้ แรงดันสูง ในอุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสม ท�ำให้เหล็กเส้นนัน้ มีความแข็งแกร่ง
และความยืดหยุน่ ทีส่ มดุลกันดีตามมาตรฐาน
ยี่ห้อ “ทาทา ทิสคอน” ต้องเลือกซื้อ
เหล็กดีตอ้ งมียหี่ อ้ ท�ำไมเป็นเช่นนี้
ในปั จ จุ บั น แม้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก
ต้องท�ำตามมาตรฐานบังคับ มอก.  ผู้ค้าเหล็ก
ต้องจ�ำหน่ายเหล็กทีไ่ ด้มาตรฐาน มอก. เท่านัน้
นัน่ คือ เหล็กแต่ละเส้นต้องประทับตัวนูนบนเนือ้ เหล็ก
ประกอบด้วย ข้อมูลชือ่ ผูผ้ ลิต/ตราสินค้า ประเภท
ขนาด ชัน้ คุณภาพ และกระบวนการผลิต ในกรณี
เหล็ ก ที่ ผ ลิ ต จากกระบวนการ EAF เมื่ อ ดู ที่
เนือ้ เหล็กต้องมีตวั หนังสือ EF บนเนือ้ เหล็ก
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แต่มีวิธีที่สะดวกและง่ายส�ำหรับ
การเลือกซื้อเลือกใช้ นั่นคือ การเลือกเหล็ก
จากยี่ห้อ เพราะยี่ห้อนั้นระบุชัดถึงโรงงาน
ผูผ้ ลิต กระบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต
รวมถึ ง บริ ก ารหลั ง การขาย นั่ น คื อ ความ
รับผิดชอบของโรงงานผู้ผลิต
เมื่อผู้ซื้อ-ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง
เลือกเหล็ก “ทาทา ทิสคอน” จึงได้เหล็ก
ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยกรรมวิ ธี EAF ได้ เ หล็ ก เต็ ม
มาตรฐาน มอก. และได้บริการหลังการขาย
ต่าง ๆ ที่ดี ทั้งนี้เพราะเหล็ก ทาทา ทิสคอน
ผลิ ต ด้ ว ยกรรมวิ ธี E A F เหล็ ก จึ ง มี
ความแข็งแรงสูง ยืดหยุ่นดี เหมาะกับงาน
ก่อสร้างทุกประเภท
เหล็กเส้นใช้ในการก่อสร้างในส่วน
งานโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
เช่น คอนโดมิเนียม อาคารส�ำนักงาน บ้านพัก
อาศัย ทางด่วน ถนน สะพาน อุโมงค์ สนามบิน
และอืน่ ๆ การเลือกใช้เหล็กเส้น ทาทา ทิสคอน
ทีผ่ ลิตด้วยกระบวนการ EAF ท�ำให้ได้เหล็ก
ทีด่ ไี ม่มสี งิ่ ปนเปือ้ นโครงสร้างของสิง่ ปลูกสร้าง
จึงแข็งแรงปลอดภัย เหมือนการรับประทาน
อาหารทีไ่ ม่เพียงต้องครบห้าหมู่ ที่ส�ำคัญต้อง
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนร่างกายถึงจะแข็งแรง
มีสุขภาพพื้นฐานดี
กินดีต้องเลือกบริโภค อยู่ดีมีสุข
เรียกหาและเลือกใช้ ทาทา ทิสคอน ยี่ห้อที่
รั บ ประกั น การผลิ ต เหล็ ก จากโรงงาน
เตาหลอม EAF ยี่ ห ้ อ ที่ มี บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ ง
ต่าง ๆ ให้ผรู้ บั เหมาและเจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง
มีความมั่นใจในโครงการของตนเอง

Live well and get well,
turn to Tata Tiscon
From EAF Furnace Plant to

Thailand’s No. 1 rebar’s brand
Regarding the quality of the steel and various types of steel products,
the important factor is midstream industry. The quality of steel from the
midstream industry is the basis of quality in the downstream industry,
continuous steel industry, and various industries using the products
from the midstream steel industry.

Superior quality with EAF
Furnace
Tata Steel (Thailand) Public
Company Limited is in the midstream
industry with the production process
of rebar of Electric arc furnace (EAF)
made into various sizes of rebar in the
brand of “Tata Tiscon”.
EAF is the process to melt
the steel scrap which can remove
the impurity better than other
processes. Moreover, in the production
process, the gas is lanced at the end
of meltdown to refine the steel liquid
completely until getting the pure steel
liquid. The results are very strong
rebar which are in consistence
strength meeting the requirement
of customers and international
standards. The last step is to pass
Thermo Mechanical Treatment (T.M.T)
process to spray the high pressure of
water at the appropriate temperature
level causing the rebar to have strength
and flexibility follow the standard.

“Tata Tiscon”, the brand you
must buy
The good steel must have
the brand. Why is it?
At present, although the
steel products must comply with the
standards of Thai Industrial Standards
Institute, the steel traders must sell
only TIS standard rebar. Each rebar
must be embossed consisting of the

name of manufacturer/brand, type, size,
grade and production process. In the
case of rebar produced from the EAF
process, when looking at the embossed
on rebar, there must be the letter EF on
them.
However, there is the convenient
and easy way. That is to choose the rebar
from the brand because the brand clearly
identifies the manufacturer’s plant,
p ro d u c t i o n p ro ce s s, p ro d u c t i o n
standards including after-sale services.
These are the responsibilities of the
manufactures.
When the buyers or the users of
the rebar choose “Tata Tiscon”, they will
get the steel produced by the EAF process
with TIS standard and the good after-sale
service. This is because Tata Tiscon is
produced with EAF procedure to get the
rebar with high strength and flexibility
suitable for all types of construction.
Rebar are used in the balance
of major structures of the constructions
such as condominiums, office buildings,
residential houses, express way, roads,
bridges, tunnels, airpor ts, etc. In
choosing to use Tata Tiscon rebar that
produced with the EAF procedure,
the customers will get the good rebar
without impurity. The structure of the
constructions will be safe and strong. Like
eating, we do not only require five major
food groups but the things must be free
from contamination and the body will be
strong and healthy.

EAF furnace plant
produces the steel
without impurity. It
reaches high standards
and is represented itself
as Tata Tiscon brand.

Good eating must be selective.
Live well and get well, turn to Tata Tiscon,
this is the brand accredited with the rebar
production from the EAF furnace plant.
This is the brand with the continuous
serves for the contractors and the
construction owner to be certain in their
own projects.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
จัดสัมมนา “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวคิดในการออกแบบ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและ
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ในอนาคต แก่ผเู้ กีย่ วข้อง ทัง้ วิศวกรผูอ้ อกแบบ หน่วยงานราชการ เอกชน และผูป้ ระกอบการ
ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และใกล้เคียง
ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขาภาคใต้ 1
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี วสท. เป็ น ประธานเปิ ด งาน ร่ ว มด้ ว ย วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาทิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรม
โครงสร้างเหล็ก วสท. บรรยายเรือ่ ง “แนวคิดและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร
ต้านทานแผ่นดินไหวส�ำหรับประเทศไทย” ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager บจก. ซีวลิ แอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส
(CASE) บรรยายเรื่อง “ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตก�ำลังสูงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” และคุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร ผู้จัดการส่วน
อาวุโส บริการลูกค้า-เทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) บรรยายเรือ่ ง “นวัตกรรมเหล็กก่อสร้างในยุค 4.0”
ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ กีย่ วข้องร่วมงานสัมมนาจ�ำนวนมาก ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี เมือ่ 25 สิงหาคม 2560
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความส�ำคัญและต้องการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกผู้เกี่ยวข้อง
จึงได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาทั้ง 5 ภาคทั่วไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ในหัวข้อที่น่าสนใจทันยุคสมัย เพื่อยกระดับและประโยชน์สู่วงการก่อสร้าง

ร่วมกับ วสท. จัดสัมมนา

“เหล็กเสริมคอนกรีต
กับการออกแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหว”
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บรรยากาศภายในงาน

Steel talk : Digital Decode Disruption
in construction industry
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมการตลาดและการขาย กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) จัดกิจกรรมภายใน Steel talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดวิสัยทัศน์มุมมองของ
คนรุ่นใหม่ทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคนดัง คุณไผท ผดุงถิ่น
Principle/Evangelist แห่ง BUILK ASIA เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรือ
่ง
“ปฏิวัติวงการก่อสร้าง 3D” 1. Digitize การเข้าสู่ยุคดิจิตอล 2. Decode การถอดรหัสธุรกิจ
ยุคดิจิตอล 3. Disrupt Construction Industry อุปสรรคในธุรกิจก่อสร้าง
อนึ่ง Steel talk เป็นกิจกรรมสุดพิเศษ ส�ำหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ของ
ทาทา สตีล เพือ่ ให้เกิดการรับรูข้ า่ วสารพร้อมข้อมูลอัพเดทเทรนด์ธรุ กิจวงการก่อสร้างในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่ความท้าทายในยุคสังคมดิจิตอล

ทาทา ท้าประลอง
มาตรฐาน มอก. บั ง คั บ ให้ เ หล็ ก
แต่ละเส้นต้องประทับตัวนูนประกอบ
ด้ ว ยข้ อ มู ล ชื่ อ ผู ้ ผ ลิ ต /ตราสิ น ค้ า
ประเภท และขนาด ชั้นคุณภาพ และ
กระบวนการผลิต ในกรณีเหล็กที่ผลิต
จากกระบวนการ EAF เมือ่ ดูทเี่ นือ้ เหล็ก
ต้องมีตัวหนังสือใดบนเนื้อเหล็ก?

1. AF 2. EF 3. FA 4. FE

คนเก่งตอบถูก 5 ท่านแรก
รับรางวัล

Movie Gift Voucher SF

จ�ำนวน 5 รางวัล ส่งถึงบ้าน
(รางวัลละ 2 ใบ)

ร่ ว มยิ น ดี “เมกาโฮม” สาขาล� ำ ดั บ ที่ 12 จ.เชี ย งราย

คุณนพชัย เทโพธิ์ ตัวแทนฝ่ายบริหารการตลาดและการขาย บมจ. ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กเส้น “ทาทา ทิสคอน” เหล็กเส้นยอดนิยมอันดับ 1
ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกวินนาถ วรกาญจนนท์ ผู้จัดการทั่วไป เนื่องในโอกาสเปิดตัว
“เมกาโฮมเชียงราย” นับเป็นสาขาล�ำดับที่ 12 ทีเ่ ปิดให้บริการในโซนภาคเหนือของ บจก. เมกาโฮม
เซ็นเตอร์ พร้อมกันนี้ ทาทา สตีล ได้ร่วมออกบูธภายในงานเปิดตัวสาขา เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งค�ำตอบของท่านมาได้ที่

Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน -> Add Friend หรือ
พิมพ์ค้นหา @tiscon ระบุคำ� ตอบ พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล

เบอร์ โ ทร. ที่ อ ยู ่ ใ นการจั ด ส่ ง
ตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
www.tatasteelthailand.com,
www.consmag.com

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0813570895,

Line ID : @tiscon, email :
silaplus4cons@gmail.com ติ ด ตามวารสาร Steelinks

ฉบับออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้างเพิ่มเติมที่
www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com

เหล็กเสนกอสรางกำลังสูง

SD
50
แกรง ทน เหนือกวา
มอก. 24-2548

ประหยัด
เหล็กเสน

36%
*ประหยัดสูงสุด 36% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 30
ประหยัดสูงสุด 16% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 40

คุณภาพ ระดับโลก โดย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

