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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

การลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ภาคเอกชน 
การลงทนุด้านคมนาคมขนส่งภาครัฐ เป็นพลงัสร้าง
กรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก เปิดโอกาสทางธุรกิจ
ให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
“Steelinks 36” รวบรวมมูลค่าโครงการส�าคัญ
บางส่วนไว้ดังนี้

เมกะโปรเจกต์เอกชน-โครงการคมนาคมขนส่งภาครัฐ

โอกาสทอง
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
รับงานใหญ่ต่อเนื่อง

เมกะโปรเจกต์ภาคเอกชน

โครงการเร่งด่วน ปี 2561 

วงเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท
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รัฐลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
กว่า 2 ล้านล้านบาท 

เมกะโปรเจกต์ภาคเอกชน
ร่วม 3 แสนล้านบาท 

โอกาสทองอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ภาคเอกชนท่ีใกล้เปิดด�าเนินการและ 
อยูร่ะหว่างการพฒันาโครงการท่ีน่าสนใจ เช่น
w	ไอคอนสยาม และไอคอนลักซ์ สร้างบน
พ้ืนที่กว่า 50 ไร่ ริมแม่น�้าเจ้าพระยากับถนน
เจรญินคร วงเงนิลงทุนมากกว่า 5.5 หมืน่ล้านบาท 
เป็นคอมเพล็กซ์พื้นที่รวม 525,000 ตารางเมตร 
ก�าหนดเปิดบรกิารเดอืนตลุาคม 2561

w	โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่าง
พฒันาโครงการ เช่น กลุม่เซน็ทรลั และ Hongkong 
Land ซือ้ทีด่นิสถานทูตองักฤษ 22 ไร่เศษ ราคา 
19,000 ล้านบาท ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม-
เพลนิจติ พัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูส วงเงินลงทุน
กว่า 3 หมื่นล้านบาท กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมทุนกับ 
บมจ. ดุสิตธานี พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส พ้ืนที่ 
23 ไร่ หวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 วงเงนิ
ลงทนุราว 2 หมืน่ล้านบาท

w	โครงการ “ศภุาลยั ไอคอน” ซือ้ทีด่นิสถานทตู
ออสเตรเลยี บนถนนสาทร ตดิถนนสวนพล ูพัฒนา
เป็นโครงการมิกซ์ยูส มูลค่าลงทุนราว 20,000  
ล้านบาท พ้ืนทีร่วมกว่า 100,000 ตารางเมตร

w	โครงการ “One Bangkok” พ้ืนที่ 104 ไร่  
หวัมมุถนนวิทยตุดักบัถนนพระราม 4 เป็นโครงการ 
มกิซ์ยูส พ้ืนท่ีรวม 1.83 ล้านตารางเมตร วงเงนิ
ลงทนุกว่า 120,000 ล้านบาท ก�าหนดเปิดบรกิาร
ส่วนแรก ปี 2564 เปิดบรกิารท้ังหมดปี 2568

แต่ละโครงการดงักล่าวสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ยกระดบักรงุเทพฯ เป็น
มหานครแห่งอาเซยีนและตดิอนัดบัโลก

การก้าวสู่มหานครของกรุงเทพฯ ยังมาจากภาครัฐท่ีมีแผน
ปฏบัิตกิารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561 รวม 44 
โครงการ วงเงนิรวม 2,021,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

กลุ่มที่ 1 : โครงการท่ีคณะกรรมการ Public 
Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบ
หรอืคณะรฐัมนตรจีะอนมุติัภายในปี 2561 รวม 
21 โครงการ วงเงนิ 914,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ทางถนน 10 โครงการ 
ทางราง 8 โครงการ ทางน�า้ 2 โครงการ และทาง
อากาศ 1 โครงการ

กลุม่ท่ี 2 : โครงการท่ีจะประกวดราคาแล้วเสรจ็
หรือเริ่มด�าเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561 
จ�านวน 23 โครงการ วงเงิน 1,107,200 ล้าน
บาท แบ่งเป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ทางถนน 
3 โครงการ ทางราง 17 โครงการ ทางอากาศ 2 
โครงการ และโครงการระบบต๋ัวร่วม 1 โครงการ

การเร่งประมลูงานก่อสร้างกว่า 2 ล้านล้านบาท ดังกล่าว หมายถึง
มงีบผกูพันและงานก่อสร้างต่อเน่ือง 3-5 ปี โดยประมาณ เมือ่การ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ย่อมท�าให้กรงุเทพฯ เป็นมหานครท่ีมศีกัยภาพสงู
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Investments in large private-sector mixed-use 
projects and in government transportation 
projects are forces that drive Bangkok towards a 
world-class capital and open the door of business  
opportunity for the construction and other  
related industries. “Steelinks 36” has gathered the 
investment value of important projects as follow.

Private Sector Mega Projects - Government Transportation Projects:

Golden
Opportunity

for Continuous Work in the 
Construction Industry

Private Sector Mega Projects

Rushed Projects 2018
at more than 2 Trillion Baht

Golden opportunity for the 
construction industry as 

government invests 2 trillion baht 
in transportation and private 
sector invests 300 billion baht 

in mega projects.

3

Interesting large private sector projects that will be launched 
and under development are as follow.

w	ICON SIAM and ICON LUXE developments  
build on an area of more than 50 rai on 
the banks of the Chao Phraya River and on 
Charoen Nakorn Road. Total investment 
is more than 55 billion baht comprising 
of a 525,000 square meters complex and  
schedules to open on October 2018.

w	Large construction projects that are 
under development such as the Central 
Group and Hongkong Land that purchased 
land more than 22 rai from UK Embassy at 
19 billion baht near Chidlom-Ploenchit BTS  
station to develop a mixed-use project with 
the value of more than 30 billion baht. Another 

project is also by Central Group who shares investment with 
Dusit Thani Public Company Limited to develop a mixed-use 
project of 23 rai in the corner of Silom and Rama IV roads with 
total value at about 20 billion baht.

w	“Supalai Icon” project bought land from 
the Australian Embassy at Sathorn Road also 
develops into a mixed-use project with total 
investment of 20 billion baht in an area of 
100,000 square meters.

w	“One Bangkok” project is on a 104 rai land  
on the corner where Wireless Road meets 
Rama IV Road. It is to be developed into a 1.83 
million-square-meter mixed-use project with 
total investment of more than 120 billion baht. 
The first sector scheduled to open on 2021 and 
the rest on 2025.

Each project mentioned above is going to bring new landmarks 
to the capital and promote Bangkok to be one of the metropolis 
of ASEAN and the world.

The capital’s climb to become one of the world’s metropo-
lis is also boosted by government plans in 44 rush-phase 
transportation projects on 2018 with total value of 2 
trillion baht which can be categorized into the following 

groups. 

Group 1 consists of 21 projects to be  
approved either by the Public Private  
Partnership (PPP) committee or the cabinet 
in 2018 with total value of 914 billion baht 
and is divided into 10 road projects, 8 rail 
projects, 2 water transport projects, and 1 air 
transport project.

Group 2 consists of 23 projects which bidding  
processes are done or construction can start 
within 2018 with total value of 1.1 trillion 
baht anddivides into 3 road projects, 17 
rail projects, 2 air transport projects and 1  
common ticketing system project.

The rushed biddings are under committed budget so the 
construction projects are set to continue for the next 3 to 5 
years. At completion, Bangkok will rise as a highly efficient 
metropolis of the world.
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การใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เหนียวมากข้ึนเท่ากับเพิ่ม 
ความปลอดภัยให้ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ โดยเฉพาะอาคาร
บ้านเรอืนทีป่ลูกสร้างในเขตทีมี่อนัตรายจากภยัธรรมชาติ  
อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลางทางตะวันตก และภาคใต้ ที่มี 
เหตุการณ์ภยัพบิติัเกิดข้ึนแล้ว รวมถงึกรงุเทพฯ ปรมิณฑล 
ที่สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ดินอ่อน ซึ่งแรงส่ันสะเทือน
จากเหตุภยัธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่ส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ มีเพิม่ข้ึน และอาจเกิดข้ึนใหม่เม่ือใดก็ได้

สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ
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 Tata Tiscon Super Ductile นอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าว ยังม ี
ค่าความยืดท่ีจุดรับแรงสูงสุดมากขึ้น เพ่ิมความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จากภายนอกได้มากขึ้นและสามารถส่งผ่านแรงได้สม�่าเสมอมากกว่าเหล็กทั่วไป 
ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดของเส้นเหล็กที่เป็นสาเหตุให้โครงสร้างอาคาร 
พังทลายอย่างฉับพลัน
 ดังน้ัน คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ Tata Tiscon Super Ductile คือมี
ความเหนียวมากกว่ารบัและกระจายแรงได้สม�า่เสมอกว่าจงึรับพลงังานสัน่สะเทอืน
ได้สูงกว่า สิ่งปลูกสร้างไม่เกิดการพังทลายอย่างฉับพลัน

บ้านที่ปลอดภัยมากกว่า
 เมือ่เทียบอาคารบ้านเรอืนท่ีใช้เหลก็ทัว่ไปกับบ้านทีใ่ช้เหลก็ Tata Tiscon 
Super Ductile หรือเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ บ้านไหนใช้เหล็กเส้นเหนียวกว่าจะมี
ความปลอดภัยมากกว่า เพราะมีความแข็งแรงกว่า แกร่งมากกว่า รับและกระจาย
แรงได้ดีกว่า เหล็กเหนียวกว่า ก่อสร้างได้ง่ายกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการ 
แตกร้าวของเหล็กจากการดัดโค้ง
 “บ้านคือวิมานของเรา” บ้านคือสถานท่ีปลอดภัยเปี่ยมสุขสบายใจ 
ในการหลับนอนอยู่อาศัย ท้ังตัวเราเองและคนท่ีเรารักห่วงใย ทุกคนย่อมใส่ใจ 
ความปลอดภยัของคนท่ีเรารกัเสมอ ดงัน้ันเมือ่เลอืกใช้ Tata Tiscon Super Ductile 
เท่ากับปกป้องบ้านและครอบครัวอันเป็นที่รัก ทุกชีวิตมีความปลอดภัยไร้กังวล
 ประสบการณ์ของผู้เคยใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super  
Ductile เช่นในภาคเหนือ เรียกชื่อที่รู้กันทั่วไปว่า “เหล็กต้านฯ” หมายถึงสามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ดีกว่าเหล็กท่ัวไป และเมื่อใช้ชื่อใหม่เป็น 
“เหลก็เส้นเหนียวพเิศษ Tata Tiscon Super Ductile” ค�าว่าเหลก็เส้นเหนยีวพิเศษจงึ
ท�าให้เข้าใจถึงเหลก็ท่ีเหนียวกว่า แกร่งกว่า แข็งแรงกว่า ปลอดภัยกว่า ขาดและพังได้ 
ยากกว่าเหล็กทั่วไป 
 เพิม่ความรูส้กึสบายใจ ครอบครวัมีความสขุ บ้านม่ันคง ด้วยการใช้  
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile

เหล็กเส้น เหนียวพิเศษ
Tata Tiscon
Super Ductile

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ 

Tata Tiscon Super Ductile 

เพิ่มความมั่นคงปลอดภัย

ให้ทุกบ้านเรือน

เหนียวมากกว่าคือคุณสมบัติพิเศษ
 “เหนียวมากกว่า” หมายถึง การผลิตเหล็กให้
ยืดตัวได้สูง สามารถดัดโค้งได้ง่าย โดยไม่มีรอยแตกร้าว 
นอกจากน้ียังมีสัดส่วนระหว่างจุด Yield Strength - จุดท่ี 
เหล็กรับแรงดึงแล้วเหล็กยังคืนรูปได้ไม่ขาด ไม่เสียรูป และ
จุด Tensile Strength - จุดที่เหล็กรับแรงดึงได้สูงสุดก่อนที่ 
เหลก็จะเกิดคอคอดและขาดอย่างรวดเร็ว ท่ีสงูกว่าเหลก็ท่ัวไป
 ทาทา สตีล ผลิตเหล็กเส้น Tata Tiscon Super  
Ductile ให้มีสัดส่วน Ultimate Tensile Strength / Yield 
Strength (UTS/YS) มากกว่าเหลก็เกรดปกตทิัว่ไป เมือ่เกิด
ภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว พายุ หรือน�้าป่าไหลซัดบ้านเรือน  
จะช่วยชะลอการพังทลายของอาคารได้ ซึง่สามารถเทยีบได้กับ
คณุสมบตัทิางกลของเหลก็ต้านแรงแผ่นดนิไหวในต่างประเทศ

รพ.เชียงรายอินเตอร์ ใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile สร้างทั้งโครงการ 
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    สงผลกระทบให

มาตรฐานเหล็กเสน
ฉบับใหม พ.ศ. 2559

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จากฉบับเดิม

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

สิ่งที่เพิ่มเติม

กระบวนการผลิต
เปรียบเทียบ

กระบวนการผลิต EF BO OH IF
วัตถุดิบหลัก เศษเหล็ก เศษเหล็ก+น้ำเหล็ก เศษเหล็ก เศษเหล็ก

ไมจำเปน ไมจำเปน ไมจำเปน จำเปนมาก

มี ไมมี
(ตองติดตั้งกระบวนการเพิ่ม)มี มี

ไฟฟา ไฟฟาเชื้อเพลิงปฏิกิริยาเคมี

ขนาดกลางขึ้นไป ขนาดกลางขึ้นไป ขนาดเล็กขึ้นไปขนาดใหญ

เหล็กกอสรางในประเทศ เหล็กกอสรางนำเขา เหล็กกอสรางนำเขา
เหล็กกอสรางนำเขา

(แบบปกติทั่วไป)
เหล็กกอสรางในประเทศ

เหล็กกอสรางนำเขาจากจีน
(บางโรงงาน)

(คอนขางหายาก)(ทั้งแบบสำเร็จรูปและวัตถุดิบ)

มีกลาวถึงในมอก.
ฉบับเดิมและฉบับใหม

มีกลาวถึงในมอก.
ฉบับเดิมและฉบับใหม

มีกลาวถึงในมอก.
ฉบับเดิมและฉบับใหม

มีกลาวถึงในมอก.
ฉบับใหมเทานั้น

การเลือกวัตถุดิบ

พลังงานที่ใช

ขนาดเตาหลอม

พบไดใน

มอก.ที่กลาวถึง

กระบวนการทำ
เหล็กบริสุทธิ์

01 มีการคัดแยก คุณภาพเศษเหล็ก
โดยควบคุม P, S อยางเขมงวด

มีการทำน้ำเหล็กใหบริสุทธิ์อยางเหมาะสม

มีมาตรฐานการจัดการระบบสิ่งแวดลอมที่ดี

ในเนื้อเหล็กตองเพิ่มชื่อผูไดรับอนุญาต

เตาหลอมเหล็กตองมีขนาด 5 ตันขึ้นไป

ตองเปนเหล็กกลาไมเจือ

ในเนื้อเหล็กตองแสดงกรรมวิธี
การทำแทงเหล็กที่นำมาทำสินคา(ยกเวนเปนชื่อเดียวกับผูผลิต)

(ลด P, S และฝงสารใน)

เหล็กเสนกลม
มอก. 20-2543

เปลี่ยนเปน มอก. 20-2559

เหล็กขอออย ผูที่ไดรับอนุญาต มอก. เดิมจะถูก ยกเลิก
ใบอนุญาตเดิมและตองทำการขอใหม

มีระยะเวลา 180 วัน
มอก. 24-2548

เปลี่ยนเปน มอก. 24-2559
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มีการตรวจสอบคาเคมีของน้ำเหล็ก
ทุกขั้นตอนการผลิต ดวยเครื่องมือมาตรฐาน
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ
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จุดแข็งและเสน่ห์
“Keen Centre Sriracha”
ท�าเลเยี่ยม เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ งานบริการตรงใจ

“Steelink 36” สนทนากับ คุณโสภณ เธียรเจษฎาไชย ประธานกรรมการ โกลเด้น กรุ๊ป และ 
ประธานกรรมการ บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ากัด และ คุณสุนทะรา ค�าภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
โกลด์ไชน์ จ�ากัด เก่ียวกับจุดแข็งพิเศษของโครงการ “Keen Centre Sriracha” ท่ีมีเสน่ห ์
สร้างแรงจูงใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าอยู่อาศัย

ดอกผลจากประสบการณ์
 คุณสุนทะรา ค�าภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ากัด กล่าวว่า โกลด์ไชน์  
เป็นบริษัทในเครือ GOLDEN GROUP ผู ้น�าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่ง 
ภาคตะวันออก เริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2541 ท้ังคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์  
ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดีย่ว ไม่ต�า่กว่า 12 โครงการ มากกว่า 1,500 ยูนิต นอกจากน้ียังมอีพาร์ตเมนต์ 
ให้เช่าและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์กว่า 700 ห้อง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
4 โครงการเป็นคอนโดมิเนียม 1,300 ยูนิต บ้านเดี่ยว 150 ยูนิต 

โสภณ เธียรเจษฎาไชย  ประธานกรรมการ โกลเด้น กรุ๊ป และ บจก. โกลด์ไชน์
สุนทะรา ค�าภูศิริ  กรรมการผู้จัดการ บจก. โกลด์ไชน์
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Keen Centre Sriracha 

ใช้เหลก็เส้นเหนยีวพเิศษ 

SD 40 S Super Ductile 

ในงานโครงสร้าง พร้อมบรกิาร

แบบเซอร์วสิอพาร์ตเมนต์

7

คนญ่ีปุ ่นซึ่งรู ้ กันอย ่างหนึ่งว ่า คนญี่ปุ ่นมี
ประสบการณ์เร่ืองภัยแผ่นดินไหว เราจึงเลือก
ใช้เหลก็เส้นเหนียวพเิศษ SD 40 S Super  
Ducti le ของ ทาทา สตีล ทั้งนี้  คุณชนะ  
จงึโสภณวิทวสั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยูไนเตด็  
คอนบิลด์ จ�ากัด ได้แนะน�าให้ความรู ้เรื่อง 
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษท่ีมีคุณสมบัติต้านแรง 
สัน่สะเทือนแผ่นดนิไหวให้เรา”
 “โครงการ Keen Centre Sriracha ใช้
เหลก็เส้นเหนียวพิเศษ SD 40 S Super Ductile  
ในงานโครงสร้างทั้งหมด ตรงน้ีคนญ่ีปุ ่นท่ีมี
ประสบการณ์ด้านแผ่นดินไหวก็ว่าดีเหลือเกิน 
เพ่ิมความมั่นใจให้ลูกค้า ขณะนี้ยอดขายเรา
มากกว่า 50 % จากท้ังหมด 625 ยูนิต ผู้ซื้อ 
มท้ัีงคนญ่ีปุน่ทีซ่ือ้เองและคนไทยซือ้ให้ญ่ีปุน่เช่า 
รวมถึงบรษิทัท่ีซือ้ให้คนญ่ีปุน่อยู่”
 Keen Centre Sriracha มงีานบรกิาร
อ�านวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย เช่น บริการ
ท�าความสะอาดห้องพักสปัดาห์ละ 2 ครัง้ รวม 
ซกัผ้าปท่ีูนอน เพ่ิมความสะดวกและความปลอดภยั 
เพราะไม่ให้คนนอกเข้ามาเก่ียวข้อง มห้ีองด่ืมชา
แบบญ่ีปุน่ สระว่ายน�า้แบบสระเกลอือยู่ชัน้บนสดุ 
ได้ทวิทัศน์ทะเล มห้ีองออนเซนมาตรฐานญ่ีปุน่
สองห้อง มสีวนสไตล์เซน เป็นต้น
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท โกลด์ไชน์  
จ�ากัด กล่าวว่า Keen Centre Sriracha ทุกห้อง 
แถมเฟอร์นิเจอร์ท่ีพร้อมเข้าอยู ่อาศัย 
โครงการเริม่ก่อสร้างต้นปี 2561 งานเสาเขม็ 
แล้วเสร็จก ่อนสงกรานต์ป ี น้ี  ก�าหนด 
แล้วเสร็จท้ังโครงการและเข้าอยู่อาศัยได้
ไตรมาสสองปี 2563 

 “บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ากัด จดทะเบียน
เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2559 เริม่ต้นท่ี 10 ล้านบาท  
ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท บริษัทน้ี 
มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ระดับไฮเอนด์ เพ่ือมอบ
ประสบการณ์การอยู่อาศยัสดุประทบัใจ ตอบสนอง 
รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า” คุณสุนทะรา 
กล่าว
 ประสบการณ์  20 ป ี  ท�าให ้ เรา 
มคีวามช�านาญในท�าเล กลุม่ลกูค้า ประเภทของ
อสงัหาริมทรพัย์ และงานบรกิารท่ีเก่ียวข้อง

ท�าเลที่ใช่อยู่ในใจคนญี่ปุ่น
 “คอนโดมิ เ นียม Keen Centre  
Sriracha เราพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมระดับ
ไฮเอนด์บนท�าเลใจกลางเมอืงศรรีาชา ตรงข้าม
โรบนิสนัศรรีาชา เรามปีระสบการณ์ท�าเซอร์วิส 
อพาร์ตเมนต์ ข้อมูลต่าง ๆ เรารู ้อยู ่แล้วว่า 
อันไหนใช่ อันไหนไม่ใช่ ต้องรู้พ้ืนที่เจาะจงว่า 
ตรงไหนท่ีญ่ีปุน่ชอบมาพัก กลุม่คนญีปุ่น่ชอบอยู่ 
ย่านนี้  พักแถวๆ น้ี ซึ่งเป็นท�าเลท่ีอยู ่ในใจ 
คนญ่ีปุน่ ตรงนีส้ิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ อยู่ใน 
ระยะเดนิเท้า เช่น โรบนิสนั 50 เมตร ออิอนมอลล์ 
350 เมตร โรงพยาบาลพญาไท 400 เมตร  
อสัสมัชญัศรรีาชา 820 เมตร สวนสรุศกัดิม์นตรี 
970 เมตร ท้ังยังมแีหล่งบนัเทิงพักผ่อนหย่อนใจ
ท่ีชาวญีปุ่น่เรยีกว่า Little Osaka อยู่ใกล้ๆ”

โครงสร้างเหล็กเส้นเหนียวพิเศษอบอุ่นใจ
 “เมื่อเราเน้นคนเข้าอยู่อาศัยเป็นชาว
ญ่ีปุ่น เราจึงมุ่งไปท่ีสร้างความเชื่อมั่นตรงใจ 
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

8

ชนะ จึงโสภณวิทวัส 
กรรมการผู้จดัการ บจก. ยูไนเต็ด คอนบลิด์

ระบบพันธมิตรธุรกิจ
จับคู่ Win-Win โรงงาน-เอเย่นต์

สร้างความส�าเร็จให้ลูกค้า
ยไูนเต็ด คอนบลิด์ ม่ันใจระบบ Partnership ของ ทาทา สตีล ระบกุารเป็นพนัธมิตร
ทางธรุกิจคอืการร่วมมือแบบ Win–Win ใช้ความดงีาม ความน่าเชือ่ถอืของทัง้คูม่า 
ส่งเสรมิการด�าเนินงาน การมีระบบ Partnership ท�าให้ความเชือ่ม่ันสูงข้ึนอกีระดบัหน่ึง  
เม่ือมีเรือ่งของ Partnership หมายถงึมีบรษิทั Endorse สามารถซพัพลายสินค้า
และอืน่ ๆ มาสนับสนุนให้ลูกค้ามีความม่ันใจมากยิง่ข้ึน

  “Steelinks 36” สมัภาษณ์พิเศษ คุณชนะ 
จึงโสภณวทิวสั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยไูนเตด็ 
คอนบลิด์ จ�ากัด สาระส�าคญัเก่ียวกับประสบการณ์
ธุรกิจเป็นเอเย่นต์ขายเหล็กเส้นก่อสร้าง และการ 
ยกระดับความร่วมมือระหว่างโรงงานผู้ผลิตกับ
เอเย่นต์ท่ีได้เซ็นต์สัญญาเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ 
บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เมือ่
เรว็ ๆ  นี ้การสมัภาษณ์ดงักล่าวมสีาระส�าคญัต่อไปนี้

ยไูนเต็ด คอนบลิด์ เอเย่นต์โรงงานเหลก็ชัน้น�า
 คณุชนะ จงึโสภณวิทวัส กล่าวว่า ได้เข้าสู ่
ธุรกิจจ�าหน่ายเหล็กเส้นมาระยะหนึ่งราว 2 ปี  
จงึได้ตัง้ บรษิทั ยูไนเตด็ คอนบลิด์ จ�ากัด จดทะเบยีน
เมือ่เดอืนเมษายน ปี 2538 ทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 
ล้านบาท เมือ่ท�ามา 4-5 ปี ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนเป็น 
100 ล้านบาท รองรบัการขยายตวัของกิจการในช่วง
ท่ีธุรกิจเหลก็ก�าลงับมู
 “เราเป็นเอเย่นต์หลายโรงงาน ซึง่ตอนนัน้
ผูผ้ลติเหลก็รายใหญ่มปีระมาณ 5 โรงใหญ่ เราก็เป็น
เอเย่นต์ให้ทุกที ่เรายังเป็นตัวแทนโรงงานระดบักลาง 
ระดบัเลก็ด้วย นัน่คอืเราเป็นตวัแทนหมดถือว่าเป็น
ความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ท่ีแตกต่างกันของลกูค้าได้”

สนิค้าหลากหลายบรกิารตรงจดุ
 “เราเป็นเอเย่นต์ให้โรงงานเหล็กชั้นน�า 
เราได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าต่อเน่ือง
ยาวนาน เพราะว่า หนึ่ง เรามีความหลากหลาย 
ในผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเอาย่ีห้อไหนเราก็สามารถ
เลอืกให้ได้ สอง เรามแีวร์เฮ้าส์ท่ีสามารถบรกิารได้ 
มีทั้งของจากโรงงานโดยตรงที่ส่งไปและเราก็มีของ
จากโกดงัเรา อกีอย่างหน่ึงคอืเรือ่งของการให้เครดติ
การค้าเหมือนให้สินเชื่อ คือเราต้องบริการซึ่งอยู่ใน
กฎเกณฑ์ทีเ่ราก�าหนดให้ลงตวักันทุกฝ่ายให้บาลานซ์
กัน เรามรีะเบยีบระบบแบบแผน บรหิารความเส่ียง  
ไม่เสีย่งเกินไป ไม่ตงึไม่หย่อนทางไหนเกินไป” กรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั ยูไนเตด็ คอนบลิด์ จ�ากัด กล่าว
 “ที่ผ่านมา เราไม่เคยท�าอะไรเสียหายกับ
ทางโรงงานแม้แต่สกัครัง้เดยีว เรือ่งการรกัษาชือ่เสยีง 
เครดติ เราดแูลตรงน้ีอย่างระมดัระวัง รวมเวลา 26 ปี 
ท่ีเราท�ามา เราไม่เคยมปัีญหาเรือ่งการเงนิ การช�าระ
เงนิ เครดติต่างๆ เราถือว่า เรือ่งนีเ้ป็นบรรทดัฐานที่
ต้องมเีป็นอนัดบัแรกซึง่ตรงนีส้�าคญั ไม่ใช่เป็นความ
สามารถพิเศษอะไร คือเรื่องน้ีต้องเป็นบรรทัดฐาน
ก่อน ถึงมเีรือ่งอืน่ๆ”

ความดีงาม-น่าเช่ือถอื เป็นต้นทนุ
 คณุชนะ จงึโสภณวิทวสั กล่าวถึง เหตุผล
ที่มาร่วม Partnership เป็นพันธมิตรธุรกิจกับทาง  
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ทาทา สตีล ว่า การด�าเนนิธุรกิจนัน้ตนเองให้ความ
ส�าคญัเรือ่งธรรมาภิบาลมาก และทาทา สตลี เป็น
บรษิทัท่ีมธีรรมาภิบาลสงู 
 “ส� าหรับ ธุ ร กิจแล ้ วผมมอง 
เรือ่งธรรมาภบิาล หรอื Corporate  
Governance ส�าคัญ  
ธรรมาภิบาลของ 
ทาทา สตีล อยู่ใน
จุดที่ผมเห็นว ่าสู ง   
การคบกันระยะยาว 
ผ ม ว ่ า เ รื่ อ ง น้ี ส� า คั ญ  
โดยส่วนตวัผมให้ความส�าคญั 
กับเรือ่งนีค่้อนข้างสงู ในขณะ
เดียวก็รูกั้นว่า ทาทา สตลี เป็น
โรงงานชัน้น�า เป็นองค์กรใหญ่  
พูดค�าเดยีวว่า ไว้ใจได้ 
แน่นอน เราคบ
กับใครสักคนเรา
ต้องเอาตรงนี้มาเป็น 
จดุส�าคัญ จดุตัดสนิ”
 “ขณะเดียวกัน
การค ้า ทุก วัน น้ี ก็ เปลี่ ยน 
รูปแบบไปเยอะ เพราะฉะน้ัน
การท่ีเรามีระบบ Partnership 
ประกาศออกไปน่ี ท�าให้ความเชือ่มัน่ 
สูงขึ้นอีกระดับหน่ึง เราไปไหนก็มีเรื่องของ  
Partnership นะ คอืประมาณว่ามบีรษิทั Endorse  
คุณไว้ใจได้ว่าสามารถซพัพลายของได้ สนบัสนุน
กันอยู่ สรุปประมาณว่า Win-Win เราใช้ความ
ดงีามของทัง้คู่มาเป็นต้นทนุ ใช้ความน่าเชือ่ถือ 
ความซื่อสัตย์ของท้ังสองฝ่ายมาเป็นทุนในการ
ด�าเนินการ”

หน้าทีย่ี่ป๊ัวประสานความส�าเรจ็ของลกูค้า-
โรงงาน
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด  
คอนบิลด์ จ�ากัด กล่าวถึงบทบาทส�าคัญของ 
ย่ีป๊ัวในวงจรอตุสาหกรรมและตลาดเหลก็เส้นว่า 

การร่วมโครงการ Partnership พันธมิตรธรุกจิกบั ทาทา สตลี 
ประมาณว่า win-win เราใช้ความดีงามของทั้งคู่มาเป็นต้นทุน

หน้าที่
ส�าคัญอย่าง

หน่ึงของย่ีป๊ัวคอื ต้อง 
รักษาโรงงานให ้อ ยู ่ รอด  

แข็งแรงปลอดภัย เพราะโรงงานเป็น 
ต้นน�า้ให้ย่ีป๊ัว ขณะเดยีวกันต้องตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าท�าให้ลกูค้าประสบความส�าเรจ็ 
ลกูค้าของยูไนเตด็ คอนบลิด์ มทีัง้ผูค้้าช่วงทีซ่ือ้ไป
ขายต่อ มท้ัีงกลุม่ผูรั้บเหมาก่อสร้างระดบักลาง 
และระดับใหญ่ ท้ังสามกลุ่มนี้มีความต้องการ
แตกต่างกัน ต้องบรหิารจดัการให้ได้ และต้องมี
สนิค้าครอบคลมุทกุเซคเตอร์
 “เรามีแวร์เฮ้าส์อยู่ที่ปทุมธานี และ
ท่ีถนนเอกชัยใกล้ถนนพระราม 2 เราลงทุน 
ในเร่ืองของบริการตรงน้ี มีสินค้าย่ีห้อตาม
ท่ีลูกค้าต้องการ สิ่งเหล่าน้ีมันยากในการท�า  
Inventory การบริหารสต็อก ถ้าต้องการความ
พร้อมเรามีให้ ที่น่ีเรามีหมด เราพร้อมให้บริการ
ในสิ่งท่ีลูกค้าต้องการ เจาะจง ถือว่าเป็นจุดแข็ง
ของเราส่วนหนึ่ง”

 “อกีอย่างหน่ึงคอื บรกิารจดัส่ง ต้องการ
เหล็กพับ เหล็กตรง เต็มเที่ยว ครึ่งเที่ยว เรามี 
รถทกุไซส์ เรามรีถของเราเอง คณุต้องการสบิล้อ
ไปส่งแบบมเีครนยกเรามใีห้ ตรงนีเ้ป็นแต้มต่อของ
เราที่มีให้บริการมานานแล้ว เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกให้ลกูค้า”
 “ธุรกิจตวันีต้้องควบคมุต้นทุน เช่น การ
ลดงานท่ีซ�า้ซ้อนลงไป เราก็มหีน้าทีส่ัง่ของเข้าไปท่ี
โรงงาน การส่งมอบสนิค้าตรงไปท่ีลกูค้าไม่ต้องมี
การท�างานซ�า้ซ้อนขนขึน้ขนลง น่ันคอืการท�างานท่ี
มปีระสทิธิภาพสงูสดุ หลายโรงงานสร้างแวร์เฮ้าส์ 
เพ่ิมเพ่ือสะดวกในการขนส่งตรงไปยังลูกค้าที ่
ใช้งาน แต่ขณะเดยีวกันเราก็มแีวร์เฮ้าส์ของเรา 
ท่ีมสีตอ็กเหลก็ 10,000 ตัน เพ่ือมัน่ใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานก่อสร้างของ
ลกูค้าได้อย่างต่อเน่ืองไม่ตดิขัด”
 คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส เน ้นว ่า 
“ถ้าขึน้ชือ่ว่าเป็นลกูค้าของ ยูไนเตด็ฯ แล้ว 
ปัญหาเหล็กขาดจะไม่มีในวิสัยอีกต่อไป 
ผมต้องท�าให้ธุรกิจคุณประสบความส�าเร็จ 
เพราะว่าเม่ือคุณส�าเรจ็ก็ได้เป็นลกูค้าของเรา
ต่อไป เปรยีบเหมือนว่าถ้าเราจุดธูปไหว้เจ้า  
เราก็ต้องจุดเผ่ือคุณด้วย ให้มีความปลอดภยั 
ประสบความส�าเร็จ เม่ือซื้อเหล็กเราแล้ว 
ไม่มีปัญหาโรงงานไม่มขีอง เหลก็ขาดอะไร
เหล่าน้ี จะอย่างไรผมซัพพลายให้แน่นอน 
100 เปอร์เซ็นต์ ซัพพลายของได้ตรงเวลา 
ได้ตามท่ีลกูค้าต้องการใช้ เรว็ ไม่ให้หน้างาน 
ขาดเหล็กเส้นใช้ และถ้าหากสามารถ
ซพัพลายเรือ่งไฟแนนซ์ได้ก็ย่ิงด”ี
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SCOOP
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตลี สร้างสรรค์กิจกรรมเพือ่ทหารผ่านศกึ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมมินมิาราธอน 
เส้นทางธรรมชาต ิรวมรายได้จากการจัดงาน 1.3 ล้านบาท มอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ

 คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” ว่า ทาทา สตีล 
มุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจด้วยหลกัการเป็นบรรษทัพลเมอืงท่ีดบีนพ้ืนฐานของความส�านึกและตระหนกัถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจ 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการสร้าง
เสริมค่านิยมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพ่ือเป็นรากฐานส�าคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคง 
แข็งแรง
 ทาทา สตีล ยังตระหนักถึงความส�าคัญของทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของชาติ จึงจัดงานมหกรรมงานว่ิงมินิมาราธอนดังกล่าว โครงการน้ี 
จดัขึน้เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพท่ีแขง็แรงให้กับคนไทยด้วยการเดนิ-ว่ิง ตลอดจนเพ่ือเป็นการสดดุแีละ
เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยน�ารายได้จากค่าสมัคร ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น มอบให้องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก
 พลเอกสมัพนัธ์ ธัญญพชื ผูอ้�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ (อผศ.) กล่าวว่า 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึมภีารกิจหลกัคอื ช่วยเหลอืสงเคราะห์ทหารผ่านศกึและครอบครวั 
และเชดิชเูกียรตทิหารผ่านศกึท่ีผ่านการปฏิบตักิารรบ เน่ืองจากทหารผ่านศึกบางคนได้รบับาดเจบ็จน
ต้องทุพพลภาพ เสยีแขน ขา หรอือวัยวะทีส่�าคญับางอย่าง ท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชพีได้เหมอืน
กับคนปกต ิขอขอบคณุ บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผูจ้ดักิจกรรม “ทาทา สตลี  

ผู้สมัครร่วมวิ่ง ทาทา สตีล

มินิมาราธอน 2018 

เต็มโควต้า 

รวมเงิน 1.3 ล้านบาท 

ช่วยทหารผ่านศึก

10

“ทาทา สตีล มินิมาราธอน 
รวมเงิน 1.3 ล้านบาท
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มนิิมาราธอน 2018 ว่ิงเพ่ือทหารผ่านศกึ” 
รวมถึงนักว่ิงท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างล้นหลาม เงนิบรจิาคจากผูส้มคัร
ทุกท่านสามารถช่วยเหลือและบ�ารุง
ขวัญก�าลังใจแก่เหล่าทหารกล้าและ
ครอบครัว และผู้ที่สมัครเข้ามาว่ิงย่อม
ได้สขุภาพดจีากการออกก�าลงักายด้วย

ประสานพลังนักวิ่ง เข้าร่วม 2,500 คน
 “ทาทา สตลี มนิิมาราธอน 2018 ว่ิงเพ่ือทหารผ่านศกึ” จดัขึน้เมือ่วันอาทติย์
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ิงท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติตลอดเส้นทาง เริ่มจาก 
เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เข้าถนนเส้นรองผ่านหมู่บ้านและท้องทุ่งนาบนถนน
หอการค้า การว่ิงแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ  
16 กิโลเมตร ผู้สมัครมีค่าสมัครคนละ 500 บาท ทุกระยะการวิ่ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 
2,500 คน เต็มโควต้าหลังการเปิดรับสมัครเพียง 3 วัน แสดงให้เห็นว่า “ทาทา สตีล  
มินิมาราธอน 2018 ว่ิงเพ่ือทหารผ่านศึก” ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็น 
อีกหน่ึงสัญญาณท่ีดีแสดงให้เห็นว ่าประชาชนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วย 
การออกก�าลังกายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดงานดังกล่าวรวบรวมเงินได้ 1.3 ล้านบาท มอบให้ อผศ.  
ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

2018”
มอบทหารผ่านศึก
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

12

ดูลักษณะภายนอก และเลือกจากยี่ห้อ
 เหล็กฉากและเหล็กรางน�้า เป ็น
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ผลิตตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2558 
มีคุณสมบัติรับแรงในแนวต่างๆ ได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ มีน�้าหนักเบากว่าโครงสร้าง
คอนกรีต เหมาะส�าหรับใช้ในงานโครงสร้าง 
ชนดิต่างๆ เช่น โครงหลงัคาโรงงาน โกดงั ท�าเสา
โกดัง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงงาน ป้ายโฆษณา 
โครงหลังคาบ้าน และงานโครงสร้างอาคาร
ทัว่ไป ทัง้ภายในและภายนอกต่าง ๆ  อกีมากมาย 

 เหล็กฉาก (Angles) เป็นเหล็ก-
โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ลักษณะหน้าตัด 
เป็นรูปตัวแอล (L) มีมุมฉากตรง 90 องศา  
มด้ีานเท่ากันทัง้สองด้าน น�า้หนัก +/- ไม่เกิน 3%  
จากสเปกทีก่�าหนด เน้ือเหลก็เรียบตลอดท้ังเส้น  
เหล็กฉากมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 1 น้ิว  
ไปจนถึง ขนาด 6 น้ิว และหลายความหนา ตัง้แต่ 
3 มิลลิเมตร จนถึง 15 มิลลิเมตร ให้เลือกใช้ 
ตามลักษณะการใช้งาน
 เหลก็รางน�า้ (Channels) เป็นเหลก็-
โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ลักษณะหน้าตัด 
เป็นรูปตัวยู (U) แต่ละด้านท�ามุม 90 องศา  
มีความหนาความสูง เท ่า กันทั้ งสองด ้าน  
เนื้อเหล็กเรียบตลอดเส้น

ซื้อเหล็กฉาก เหล็กรางน�้า
ต้องดยูีห้่อและใบรองรบั มอก.

ซื้อเหล็กฉากและ
เหล็กรางน�้า จากยี่ห้อ และ
ต้องดูใบรับรองมาตรฐาน 

มอก. 1227-2558

อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างจัดให ้ เหล็กฉากและเหล็กรางน�้าเป ็น 
เหลก็รูปพรรณมีตัง้แต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ แต่เหลก็รูปพรรณทุกขนาดไม่ใช่เร่ืองเลก็ 
ที่มองข้ามได้ต้องเลือกใช้เหล็กฉากและเหล็กรางน�้าท่ีได้มาตรฐาน มอก.

และเหล็กรางน�้า ที่ผลิตออกมาจาก บริษัท
เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ไว้ใจในการน�าไปใช้
ในงานที่ต้องการความแข็งแรงปลอดภัย 
ขัน้สงู โรงงานผลติเหลก็รางน�า้ ขนาด 75 X 40  
มิลลิเมตร และ 100 X 50 มิลลิเมตร  
ผลติเหลก็ฉาก ขนาด 40 X 40 มลิลิเมตร จนถึง 
100 X 100 มิลลิเมตร ความยาว 6-12 เมตร  
บลส.(2001) ผลติเหลก็ฉากและเหล็กรางน�า้
ตามมาตรฐาน มอก. 1227-2558 ชัน้คณุภาพ 
SS400-540 และ SM400 
 เหล็กฉากและเหล็กรางน�้า บกส. 
สามารถเห็นชื่ อ ย่ีห ้อป ั ้มตัว นูนเห็นได ้
ชัดเจนท่ีตัวเนื้อเหล็ก เพ่ิมความสะดวกใน
การเลือกซื้อ ได้รับความมั่นใจว่าผลิตตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม การผลิตใช้วัตถุดิบ
ชั้นดี ผลิตได้คุณภาพที่วางใจได้ สามารถ
สัมผัสได้ถึง “หน้าตัดเรียบ แกร่งทน  
ตรงได้ฉาก”
 เรื่ อ ง เหล็กไม ่ ใช ่ เ รื่ อ ง เล็ก 
นอกจากดูชื่อ ย่ีห ้อแล ้ว ผู ้ซื้อควรด ู
ใบรับรองมาตรฐาน มอก. 1227-2558 
ประกอบด้วย เม่ือครบถ้วนเช่นน้ีแล้ว  
การซื้อ เหล็กฉากและเหล็กรางน�้ า 
ไปใช้งาน ย่อมได้เหลก็เต็มมาตรฐาน มอก.  
ตามสเปกงานก่อสร้างที่ต้องการ

 นอกจากดลูกัษณะภายนอกทีเ่ห็นแล้ว  
การเลือกซ้ือเหล็กฉากและเหล็กรางน�้าควร
พิจารณาจากชื่อย่ีห้อโรงงานผู้ผลิตเพราะเป็น
หลกัประกันว่าได้เหลก็ตรงตามมาตรฐาน มอก.

เหล็กฉากและเหล็กรางน�้า “บกส.”
 บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด 
โรงงานอยู ่ ท่ี  จ .สระบุ รี  เ ร่ิมด�า เ นินการ
มาตั้งแต ่  พ.ศ. 2510 โดยเหล็กฉากและ 
เหล็กรางน�้า จ�าหน่ายภายใต้ตรา  บกส ด้วย
ประสบการณ์ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ
การผลิตมายาวนานกว่า 50 ปี ท�าให้เหล็กฉาก
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 Not only appearance, brand of 
manufacturer must also be taken into 
consideration since it is a guarantee of 
TIS.

TATA STEEL Angles and Channels
 The Siam Iron and Steel (2001) 
Co. Ltd. Or SISCO, located in Saraburi, has 
operated since 1967 and manufactures 
angles and channels under a brand  

 บกส. With more than 50 years of ex-
perience and high production quality 

Look for brand
and TIS certificate
when buying angles and channels

Brand and 

TIS 1227-2558 (2015) 

certificate consideration 

when buying angles 

and channels

The steel and construction industries categorize angles and channels into struc-
tural steel ranging from small to large sizes. However, no matter what the size, 
it is not a small issue to overlook the TIS standard.

Select from Appearance and 
Brand
 Angles and channels are  
hot-rolled structural steel produced to 
Thai Industrial Standard TIS 1227-2558 
(2015). They can effectively support all 
forces and are lighter than reinforced  
concrete, suitable for structures  
such as factory roofs, warehouses, 
warehouse columns, transmission 
line towers, factories, advertisement  
boards,  house roof frames and  
common internal  and ex ternal  
building structure. 
 A n g l e s  a r e  h o t - r o l l e d  
structural steel in the cross section 
shape of an “L” which has 90 degree 
of identical sides and have weight 
tolerance not more than +/- 3% of the 
standard specification. Angles have 
smooth surface and come in various 
sizes ranging from one inch up to six 
inches and have thickness ranging from 
3 mm. to 15 mm. for various usages.
 Channels  are hot-rolled 
structural steel in the cross section 
shape of the letter “U”. Each side of the 
U has the same thickness and makes 
a 90 degrees angle to each other and 
have smooth surface.

control, angles and channels produced 
by SISCO are widely recognized and 
reliable. They are used in structures that 
require high strength and high safety. 
SISCO produces channels in sizes 75x40 
mm. and 100x50 mm. and angles from 
size 40x40 mm. up to 100x100 mm. in 
6 to 12 meters. All angles and channels 
are produced in grades SS400-SS540 
and SM400 and conform to TIS 1227-
2558 (2015).
 TATA Steel angles and channels 
brands can be seen clearly as it is 
embossed onto the steel that make it 
easier to select. All steel is guaranteed 
under the Thai Industrial Standard or 
TIS, using top grade raw material which 
assures quality under slogan “Strong, 
Smooth Cut, Straight, Right angle”.

 Steel is not a small matter so, 
apart from brand, consumer must also 
look for certificate of TIS 1227-2558 
(2015). If all these aspects are met, 
consumer can be assured to have 
angles and channels that conform 
with the Thai Industrial Standard and 
suitable for that specific construction 
type.
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TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ

ทาทา สตีล จัดทริปทัศนศึกษา เพื่อขอบคุณลูกค้ากลุ่มเหล็กลวด 
และกลุม่เหลก็เส้น ณ ประเทศญีปุ่น่ เส้นทาง Fukuoka-Nagasaki เมือ่เรว็ๆ น้ี ทริปญี่ปุ่นขอบคุณลูกค้า

14

สัมมนา นวัตกรรมเหล็กเส้นก่อสร้าง
และการใช้โปรแกรมแบ่งงวดงาน-วางแผน 
ทาทา สตีล จัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ
และประโยชน์กับผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจทั่วไป เรื่อง 
“นวัตกรรมเหล็กเส้นก่อสร้างและการใช้โปรแกรม
แบ่งงวดงาน-วางแผน” จ.ชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

สัมมนา เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบ
อาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
บมจ.  ทาทา  สตีล 
(ประเทศไทย) ร่วมกับ  
ว ส ท .  จั ด สั ม ม น า  
“เหล็กเสริมคอนกรีต
กับการออกแบบอาคาร 
ต้านแรงแผ่นดินไหว” เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง
การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างถูกวิธี แก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.พิษณุโลก 

Training
Global House
เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทน บมจ.ทาทา สตีล  
(ประเทศไทย) เข ้า เ ย่ียมร ้านค ้า  
โกลบอลเฮ้าส์ พร้อมบรรยายความรู้
เก่ียวกับเหล็กเส้นให้กับพนักงานของ 
โกลบอลเฮ้าส์ นอกจากเป็นผูผ้ลติเหลก็
รายใหญ่ทีส่ดุในประเทศแล้ว ทาทา สตลี  
ยังเป็นผู ้เช่ียวชาญเร่ืองเหล็กตัวจริง
เสียงจริง “ทาทา ทิสคอน ชื่อเดียว 
ที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก”
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คนเก่งตอบถูก
ล�าดับ 1-10 รับ แฟลชไดรฟ์  
1. คุณวิทยา บูรณะวัฒนากูล จ.สงขลา 

2. คุณธนวัน ผึ้งทอง จ.สมุทรปราการ 

3. คุณพชร มาทวงค์ จ.ร้อยเอ็ด 

4. คุณเฉลิมพล ปัญจะแก้ว จ.มหาสารคาม 

5. คุณทวินันท์ เจ็ดจันทึก จ.เชียงใหม่ 

6. คุณพรรณนิภา แสงตะวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7. คุณส�าเริง ครุทรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

8. คุณอนุชิต แพงจันทร์ จ.มหาสารคาม 

9. คุณวรุณกาญจน์ เผ่าภูไทย จ.มุกดาหาร 

10. คุณนิตยา สุนันสา จ.เชียงราย 

ทาทา สตีล 
มอบทุน Senior Project
ให้นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บมจ. ทาทา สตลี (ประเทศไทย) โดย คณุชยัเฉลมิ  
บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-  
การตลาดและการขาย มอบทุนสนับสนุน
การวิจัยปริญญานิพนธ์ Senior Project  
ให้นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์  ของ สจล. และ 
ม.ธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาน้ีเพ่ือกระตุ ้น 
ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ในงานก่อสร้างของประเทศ มุง่หมายให้สอดคล้อง 
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 

เหล็กตา้นแรงแผน่ดนิไหว 
เปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นชือ่ใด?
1. เหล็กต้านฯ Super Rebar

2. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ 

 Tata Tiscon Super Ductile

3. Tata Super

4. Tata Super Rebar เหล็กต้านฯ 

ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน -> Add Friend หรือ 
พิมพ์ค้นหา @tiscon ระบุค�าตอบ พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล  
เบอร์โทร. ท่ีอยู่ในการจัดส่ง  
ตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ี
www.tatasteelthailand.com, 
www.consmag.com
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ตดิต่อกองบรรณาธกิาร
โทร. 0813570895,  Line ID : @tiscon, email :  
silaplus4cons@gmail.com ติดตามวารสาร Steelinks 
ฉบับออนไลน์ และข่าวสารวงการก่อสร้างเพิ่มเติมที่  
www.tatasteelthailand.com, www.consmag.com

ทาทา ท้าประลอง

คนเก่งตอบถูก

ค่ายโยธาธรรมศาสตร์สู่ชุมชน 7th CIVIL TU DEVELOPMENT CAMP
ทาทา สตีล สนับสนุนเหล็กเส้น ให้ค ่ายอาสาน้องๆ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ภาควิชาโยธาในงานโครงสร้าง ณ โรงเรยีนบ้านหนองงิว้หนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย์ 

ล�าดับ 1-10

รับรางวัล

เสื้อยืด 

ล�าดับ 11-20

รับรางวัล

สมุดโน้ต

ล�าดับ 11-30 รับ ปฏิทิน 2561
11. คุณอภัสนันท์ กางทอง จ.ชลบุรี 

12. คุณนภาพร อ่อนวิชัย จ.สมุทรปราการ 

13. คุณศรินยา ถามรางกุล กทม. 

14. คุณจิราพร บัวแก้ว จ.สกลนคร 

15. คุณพัชราพร ถนอมรอด จ.ชลบุรี 

16. คุณวนิดา พรมมา จ.เชียงราย 

17. คุณภัทรพร จันทร์เจริญ จ.ฉะเชิงเทรา 

18. คุณกิรณา รักพินิจ จ.อุบลราชธานี 

19. คุณพินทุอร สองสุวรรณ จ.สกลนคร 

20. คุณรินทร์ลภัส อุดมา จ.ปทุมธานี 

21. คุณปภาวดี สรุยิเชดิชสูกุล จ.สรุาษฎร์ธานี 

จดัส่งถงึบ้าน

22. คุณหวานใจ บุษเกษ จ.สกลนคร 

23. คุณอารีญา ปิระนันท์ จ.สกลนคร 

24. คุณสุภารัตน์ บุตรดี จ.สกลนคร 

25. คุณณัฏฐา เพ็ญนรภัทร จ.เชียงใหม่ 

26. คุณปารวี มีสิงห์ จ.อุบลราชธานี 

27. คุณชุณห์ศิริ เล็กสุวัฒน์ จ.สกลนคร 

28. คุณวิทยา แสงโคตร จ.ฉะเชิงเทรา 

29. คุณอรษา พานทอง จ.ชลบุรี 
30. คุณพรรณนิภา อรุณฤกษ์    
     จ.อุบลราชธานี 

ประกาศรายชือ่ผู้โชคด ีSteelinks ฉบบั 35

เยี่ยมชมโรงงาน
พร้อมร่วมสัมมนา จ. ชลบุรี 
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับ วสท. 
จัดสัมมนา “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบ
อาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” เพ่ือเสริมสร้าง 
องค์ความรูใ้นการออกแบบท่ีมปีระสทิธิภาพให้กับ
ผู้เก่ียวข้อง พร้อมเย่ียมชมโรงงานผลิตเหล็กเส้น 
เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 

สจล.

ม.ธรรมศาสตร์
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สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติม
กรุณาติดตอ Call Center : 02-315-7550

เหล็กเสนเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile เหนียวขึ้นกวา 20% เมื่อเปรียบเทียบกับ 
เหลก็เสนท่ัวไป จงึชวยลดความเส่ียงจากการขาดของเหลก็เสนท่ีเปนสาเหตใุหโครงสรางอาคาร 
พังทลายอยางฉับพลัน บานท่ีใชเหล็กเสนเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile 
จึงมีความมั่นคงกวา ปลอดภัยกวา แข็งแรงกวา

ยิ่งปลอดภัย ยิ่งอุนใจ

มั่นใจเพิ่มอีกขั้น
เหล็กเสนเหนียวพิเศษ
SD 40 S
Super Ductile
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