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รายงานพิเศษ
เมกะโปรเจกตเอกชน
โครงการคมนาคมขนสงภาครัฐ
อสราง
โอกาสทอง อุรัตบสาหกรรมก
งานใหญตอเนื่อง

ระบบพันธมิตรธุรกิจ

จับคู WIN-WIN โรงงาน-เอเยนต

สรางความสำเร็จใหลูกคา

เหล็กเสนเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile
สนทนา ทาทา สตีล เพิ
่มความมั่นคงปลอดภัยใหทุกบานเรือน

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

เมกะโปรเจกต์เอกชน-โครงการคมนาคมขนส่งภาครัฐ
การลงทุนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ภาคเอกชน
การลงทุนด้านคมนาคมขนส่งภาครัฐ เป็นพลังสร้าง
กรุงเทพฯ สู่มหานครระดับโลก เปิดโอกาสทางธุรกิจ
ให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
“Steelinks 36” รวบรวมมูลค่าโครงการส�ำคัญ
บางส่วนไว้ดังนี้

อุตสาหกรรมก่อสร้าง
รับงานใหญ่ต่อเนื่อง

เมกะโปรเจกต์ภาคเอกชน

โครงการขนาดใหญ่ภาคเอกชนที่ใกล้เปิดด�ำเนินการและ
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการทีน่ า่ สนใจ เช่น
w ไอคอนสยาม และไอคอนลักซ์ สร้างบน
พื้นที่กว่า 50 ไร่ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยากับถนน
เจริญนคร วงเงินลงทุนมากกว่า 5.5 หมืน่ ล้านบาท
เป็นคอมเพล็กซ์พื้นที่รวม 525,000 ตารางเมตร
ก�ำหนดเปิดบริการเดือนตุลาคม 2561
w โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทอี่ ยูร่ ะหว่าง
พัฒนาโครงการ เช่น กลุม่ เซ็นทรัล และ Hongkong
Land ซือ้ ทีด่ นิ สถานทูตอังกฤษ 22 ไร่เศษ ราคา
19,000 ล้านบาท ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลมเพลินจิต พัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยสู วงเงินลงทุน
กว่า 3 หมื่นล้านบาท กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมทุนกับ
บมจ. ดุสิตธานี พัฒนาโครงการมิกซ์ยูส พื้นที่
23 ไร่ หัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 วงเงิน
ลงทุนราว 2 หมืน่ ล้านบาท
w โครงการ “ศุภาลัย ไอคอน” ซือ้ ทีด่ นิ สถานทูต
ออสเตรเลีย บนถนนสาทร ติดถนนสวนพลู พัฒนา
เป็นโครงการมิกซ์ยูส มูลค่าลงทุนราว 20,000
ล้านบาท พืน้ ทีร่ วมกว่า 100,000 ตารางเมตร
w โครงการ “One Bangkok” พื้นที่ 104 ไร่
หัวมุมถนนวิทยุตดั กับถนนพระราม 4 เป็นโครงการ
มิกซ์ยสู พืน้ ทีร่ วม 1.83 ล้านตารางเมตร วงเงิน
ลงทุนกว่า 120,000 ล้านบาท ก�ำหนดเปิดบริการ
ส่วนแรก ปี 2564 เปิดบริการทัง้ หมดปี 2568

แต่ละโครงการดังกล่าวสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ยกระดับกรุงเทพฯ เป็น
มหานครแห่งอาเซียนและติดอันดับโลก
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โอกาสทอง

รัฐลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง
กว่า 2 ล้านล้านบาท
เมกะโปรเจกต์ภาคเอกชน
ร่วม 3 แสนล้านบาท
โอกาสทองอุตสาหกรรมก่อสร้าง
โครงการเร่งด่วน ปี 2561
วงเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท

การก้าวสู่มหานครของกรุงเทพฯ ยังมาจากภาครัฐที่มีแผน
ปฏิบตั กิ ารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561 รวม 44
โครงการ วงเงินรวม 2,021,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 : โครงการที่คณะกรรมการ Public
Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบ
หรือคณะรัฐมนตรีจะอนุมตั ภิ ายในปี 2561 รวม
21 โครงการ วงเงิน 914,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน 10 โครงการ
ทางราง 8 โครงการ ทางน�ำ้ 2 โครงการ และทาง
อากาศ 1 โครงการ
กลุม่ ที่ 2 : โครงการทีจ่ ะประกวดราคาแล้วเสร็จ
หรือเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561
จ�ำนวน 23 โครงการ วงเงิน 1,107,200 ล้าน
บาท แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน
3 โครงการ ทางราง 17 โครงการ ทางอากาศ 2
โครงการ และโครงการระบบตัว๋ ร่วม 1 โครงการ
การเร่งประมูลงานก่อสร้างกว่า 2 ล้านล้านบาท ดังกล่าว หมายถึง
มีงบผูกพันและงานก่อสร้างต่อเนือ่ ง 3-5 ปี โดยประมาณ เมือ่ การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จย่อมท�ำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครทีม่ ศี กั ยภาพสูง

Private Sector Mega Projects - Government Transportation Projects:

Golden

Opportunity

for Continuous Work in the

Construction Industry
Golden opportunity for the
construction industry as
government invests 2 trillion baht
in transportation and private
sector invests 300 billion baht
in mega projects.

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

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

Rushed Projects 2018
at more than 2 Trillion Baht

w

The capital’s climb to become one of the world’s metropolis 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.

w

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.

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.

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.
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สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

เหล็กเส้น เหนียวพิเศษ

Tata Tiscon
Super Ductile
การใช้ เ หล็ ก เส้ น ก่ อ สร้ า งที่ เ หนี ย วมากขึ้ นเท่ า กั บ เพิ่ ม
ความปลอดภัยให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยเฉพาะอาคาร
บ้านเรือนทีป่ ลูกสร้างในเขตทีม่ อี นั ตรายจากภัยธรรมชาติ
อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลางทางตะวันตก และภาคใต้ ที่มี
เหตุการณ์ภยั พิบตั เิ กิดขึน้ แล้ว รวมถึงกรุงเทพฯ ปริมณฑล
ที่สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ดินอ่อน ซึ่งแรงสั่นสะเทือน
จากเหตุภยั ธรรมชาติสร้างความเสียหายแก่สงิ่ ปลูกสร้าง
ต่างๆ มีเพิม่ ขึน้ และอาจเกิดขึน้ ใหม่เมือ่ ใดก็ได้

เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ
Tata Tiscon Super Ductile
เพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
ให้ทุกบ้านเรือน
เหนียวมากกว่าคือคุณสมบัติพิเศษ
“เหนียวมากกว่า” หมายถึง การผลิตเหล็กให้
ยืดตัวได้สูง สามารถดัดโค้งได้ง่าย โดยไม่มีรอยแตกร้าว
นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนระหว่างจุด Yield Strength - จุดที่
เหล็กรับแรงดึงแล้วเหล็กยังคืนรูปได้ไม่ขาด ไม่เสียรูป และ
จุด Tensile Strength - จุดที่เหล็กรับแรงดึงได้สูงสุดก่อนที่
เหล็กจะเกิดคอคอดและขาดอย่างรวดเร็ว ทีส่ งู กว่าเหล็กทัว่ ไป
ทาทา สตีล ผลิตเหล็กเส้น Tata Tiscon Super
Ductile ให้มีสัดส่วน Ultimate Tensile Strength / Yield
Strength (UTS/YS) มากกว่าเหล็กเกรดปกติทวั่ ไป เมือ่ เกิด
ภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว พายุ หรือน�้ำป่าไหลซัดบ้านเรือน
จะช่วยชะลอการพังทลายของอาคารได้ ซึง่ สามารถเทียบได้กบั
คุณสมบัตทิ างกลของเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหวในต่างประเทศ
4

รพ.เชียงรายอินเตอร์ ใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile สร้างทั้งโครงการ

Tata Tiscon Super Ductile นอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าว ยังมี
ค่าความยืดที่จุดรับแรงสูงสุดมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จากภายนอกได้มากขึ้นและสามารถส่งผ่านแรงได้สม�่ำเสมอมากกว่าเหล็กทั่วไป
ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดของเส้นเหล็กที่เป็นสาเหตุให้โครงสร้างอาคาร
พังทลายอย่างฉับพลัน
ดังนั้น คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของ Tata Tiscon Super Ductile คือมี
ความเหนียวมากกว่ารับและกระจายแรงได้สม�ำ่ เสมอกว่าจึงรับพลังงานสัน่ สะเทือน
ได้สูงกว่า สิ่งปลูกสร้างไม่เกิดการพังทลายอย่างฉับพลัน
บ้านที่ปลอดภัยมากกว่า
เมือ่ เทียบอาคารบ้านเรือนทีใ่ ช้เหล็กทัว่ ไปกับบ้านทีใ่ ช้เหล็ก Tata Tiscon
Super Ductile หรือเหล็กเส้นเหนียวพิเศษ บ้านไหนใช้เหล็กเส้นเหนียวกว่าจะมี
ความปลอดภัยมากกว่า เพราะมีความแข็งแรงกว่า แกร่งมากกว่า รับและกระจาย
แรงได้ดีกว่า เหล็กเหนียวกว่า ก่อสร้างได้ง่ายกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการ
แตกร้าวของเหล็กจากการดัดโค้ง
“บ้านคือวิมานของเรา” บ้านคือสถานที่ปลอดภัยเปี่ยมสุขสบายใจ
ในการหลับนอนอยู่อาศัย ทั้งตัวเราเองและคนที่เรารักห่วงใย ทุกคนย่อมใส่ใจ
ความปลอดภัยของคนทีเ่ รารักเสมอ ดังนัน้ เมือ่ เลือกใช้ Tata Tiscon Super Ductile
เท่ากับปกป้องบ้านและครอบครัวอันเป็นที่รัก ทุกชีวิตมีความปลอดภัยไร้กังวล
ประสบการณ์ของผู้เคยใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super
Ductile เช่นในภาคเหนือ เรียกชื่อที่รู้กันทั่วไปว่า “เหล็กต้านฯ” หมายถึงสามารถ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ดีกว่าเหล็กทั่วไป และเมื่อใช้ชื่อใหม่เป็น
“เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile” ค�ำว่าเหล็กเส้นเหนียวพิเศษจึง
ท�ำให้เข้าใจถึงเหล็กทีเ่ หนียวกว่า แกร่งกว่า แข็งแรงกว่า ปลอดภัยกว่า ขาดและพังได้
ยากกว่าเหล็กทั่วไป
เพิม่ ความรูส้ กึ สบายใจ ครอบครัวมีความสุข บ้านมัน่ คง ด้วยการใช้
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile

มาตรฐานเหล็กเส น
ฉบับใหม พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2559

เหล็กเสนกลม

เหล็กขอออย

มอก. 20-2543
เปลี่ยนเปน มอก. 20-2559

ส ง ผ

มอก. 24-2548
เปลี่ยนเปน มอก. 24-2559

ล ก ระ ท บ ให 

ผูที่ไดรับอนุญาต มอก. เดิมจะถูก ยกเลิก
ใบอนุญาตเดิมและตองทำการขอใหม
มีระยะเวลา 180 วัน

สิ่งที่เพิ่มเติม
จากฉบับเดิม

มีการคัดแยก คุณภาพเศษเหล็ก

01

โดยควบคุม P, S อยางเขมงวด

มีการตรวจสอบคาเคมีของน้ำเหล็ก

02

ทุกขั้นตอนการผลิต ดวยเครื่องมือมาตรฐาน

03

มีการทำน้ำเหล็กใหบริสุทธิ์อยางเหมาะสม
(ลด P, S และฝงสารใน)

04

เตาหลอมเหล็กตองมีขนาด 5 ตันขึ้นไป

05

มีมาตรฐานการจัดการระบบสิ่งแวดลอมที่ดี

06

ตองเปนเหล็กกลาไมเจือ

07

ในเนื้อเหล็กตองเพิ่มชื่อผูไดรับอนุญาต
(ยกเวนเปนชื่อเดียวกับผูผลิต)

08

ในเนื้อเหล็กตองแสดงกรรมวิธี
การทำแทงเหล็กที่นำมาทำสินคา

เปรียบเทียบ

กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต

EF

วัตถุดิบหลัก

เศษเหล็ก

การเลือกวัตถุดิบ
กระบวนการทำ
เหล็กบริสุทธิ์

พลังงานที่ใช

BO

OH

IF

เศษเหล็ก+น้ำเหล็ก

เศษเหล็ก

เศษเหล็ก

ไมจำเปน

ไมจำเปน

ไมจำเปน

จำเปนมาก

มี

มี

มี

(ตองติดตั้งกระบวนการเพิ่ม)

ไฟฟา

ปฏิกิริยาเคมี

เชื้อเพลิง

ไฟฟา
ขนาดเล็กขึ้นไป

ไมมี

ขนาดเตาหลอม
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โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

จุดแข็งและเสน่ห์

“Keen Centre Sriracha”
ท�ำเลเยี่ยม เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ งานบริการตรงใจ

โสภณ เธียรเจษฎาไชย ประธานกรรมการ โกลเด้น กรุป๊ และ บจก. โกลด์ไชน์
สุนทะรา ค�ำภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บจก. โกลด์ไชน์

“Steelink 36” สนทนากับ คุณโสภณ เธียรเจษฎาไชย ประธานกรรมการ โกลเด้น กรุ๊ป และ
ประธานกรรมการ บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ำกัด และ คุณสุนทะรา ค�ำภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
โกลด์ไชน์ จ�ำกัด เกี่ยวกับจุดแข็งพิเศษของโครงการ “Keen Centre Sriracha” ที่มีเสน่ห์
สร้างแรงจูงใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าอยู่อาศัย
ดอกผลจากประสบการณ์
คุณสุนทะรา ค�ำภูศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ำกัด กล่าวว่า โกลด์ไชน์
เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ GOLDEN GROUP ผู ้ น�ำ ด้ านการพั ฒนาอสังหาริม ทรัพ ย์ร ายใหญ่แห่ง
ภาคตะวันออก เริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2541 ทั้งคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดีย่ ว ไม่ตำ�่ กว่า 12 โครงการ มากกว่า 1,500 ยูนติ นอกจากนีย้ งั มีอพาร์ตเมนต์
ให้เช่าและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์กว่า 700 ห้อง ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4 โครงการเป็นคอนโดมิเนียม 1,300 ยูนิต บ้านเดี่ยว 150 ยูนิต
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Keen Centre Sriracha
ใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ
SD 40 S Super Ductile
ในงานโครงสร้าง พร้อมบริการ
แบบเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์

“บริษัท โกลด์ไชน์ จ�ำกัด จดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เริม่ ต้นที่ 10 ล้านบาท
ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท บริษัทนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บ ไฮเอนด์ เพื่ อ มอบ
ประสบการณ์การอยูอ่ าศัยสุดประทับใจ ตอบสนอง
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ของลู ก ค้ า ” คุ ณ สุ น ทะรา
กล่าว
ประสบการณ์ 20 ปี ท� ำ ให้ เ รา
มีความช�ำนาญในท�ำเล กลุม่ ลูกค้า ประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์ และงานบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
ท�ำเลที่ใช่อยู่ในใจคนญี่ปุ่น
“คอนโดมิ เ นี ย ม Keen Centre
Sriracha เราพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมระดับ
ไฮเอนด์บนท�ำเลใจกลางเมืองศรีราชา ตรงข้าม
โรบินสันศรีราชา เรามีประสบการณ์ทำ� เซอร์วสิ
อพาร์ ต เมนต์ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เรารู ้ อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า
อันไหนใช่ อันไหนไม่ใช่ ต้องรู้พื้นที่เจาะจงว่า
ตรงไหนทีญ
่ ปี่ นุ่ ชอบมาพัก กลุม่ คนญีป่ นุ่ ชอบอยู่
ย่ า นนี้ พั ก แถวๆ นี้ ซึ่ ง เป็ น ท� ำ เลที่ อ ยู ่ ใ นใจ
คนญีป่ นุ่ ตรงนีส้ งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อยูใ่ น
ระยะเดินเท้า เช่น โรบินสัน 50 เมตร อิออนมอลล์
350 เมตร โรงพยาบาลพญาไท 400 เมตร
อัสสัมชัญศรีราชา 820 เมตร สวนสุรศักดิม์ นตรี
970 เมตร ทัง้ ยังมีแหล่งบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ
ทีช่ าวญีป่ นุ่ เรียกว่า Little Osaka อยูใ่ กล้ๆ”
โครงสร้างเหล็กเส้นเหนียวพิเศษอบอุ่นใจ
“เมื่อเราเน้นคนเข้าอยู่อาศัยเป็นชาว
ญี่ปุ่น เราจึงมุ่งไปที่สร้างความเชื่อมั่นตรงใจ

คนญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง รู ้ กั น อย่ า งหนึ่ ง ว่ า คนญี่ ปุ ่ น มี
ประสบการณ์เรื่องภัยแผ่นดินไหว เราจึงเลือก
ใช้เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ SD 40 S Super
Ductile ของ ทาทา สตี ล ทั้ ง นี้ คุ ณ ชนะ
จึงโสภณวิทวัส กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูไนเต็ด
คอนบิ ล ด์ จ� ำ กั ด ได้ แ นะน� ำ ให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษที่มีคุณสมบัติต้านแรง
สัน่ สะเทือนแผ่นดินไหวให้เรา”
“โครงการ Keen Centre Sriracha ใช้
เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ SD 40 S Super Ductile
ในงานโครงสร้างทั้งหมด ตรงนี้คนญี่ปุ่นที่มี
ประสบการณ์ด้านแผ่นดินไหวก็ว่าดีเหลือเกิน
เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า ขณะนี้ยอดขายเรา
มากกว่า 50 % จากทั้งหมด 625 ยูนิต ผู้ซื้อ
มีทงั้ คนญีป่ นุ่ ทีซ่ อื้ เองและคนไทยซือ้ ให้ญปี่ นุ่ เช่า
รวมถึงบริษทั ทีซ่ อื้ ให้คนญีป่ นุ่ อยู”่
Keen Centre Sriracha มีงานบริการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย เช่น บริการ
ท�ำความสะอาดห้องพักสัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวม
ซักผ้าปูทนี่ อน เพิม่ ความสะดวกและความปลอดภัย
เพราะไม่ให้คนนอกเข้ามาเกีย่ วข้อง มีหอ้ งดืม่ ชา
แบบญีป่ นุ่ สระว่ายน�ำ้ แบบสระเกลืออยูช่ นั้ บนสุด
ได้ทวิ ทัศน์ทะเล มีหอ้ งออนเซนมาตรฐานญีป่ นุ่
สองห้อง มีสวนสไตล์เซน เป็นต้น
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โกลด์ไชน์
จ�ำกัด กล่าวว่า Keen Centre Sriracha ทุกห้อง
แถมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ พ ร้ อ มเข้ า อยู ่ อ าศั ย
โครงการเริม่ ก่อสร้างต้นปี 2561 งานเสาเข็ม
แล้ ว เสร็ จ ก่ อ นสงกรานต์ ป ี นี้ ก� ำ หนด
แล้วเสร็จทั้งโครงการและเข้าอยู่อาศัยได้
ไตรมาสสองปี 2563
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

“Steelinks 36” สัมภาษณ์พเิ ศษ คุณชนะ
จึงโสภณวิทวัส กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ยูไนเต็ด
คอนบิลด์ จ�ำกัด สาระส�ำคัญเกีย่ วกับประสบการณ์
ธุรกิจเป็นเอเย่นต์ขายเหล็กเส้นก่อสร้าง และการ
ยกระดับความร่วมมือระหว่างโรงงานผู้ผลิตกับ
เอเย่นต์ที่ได้เซ็นต์สัญญาเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ
บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่
เร็ว ๆ นี้ การสัมภาษณ์ดงั กล่าวมีสาระส�ำคัญต่อไปนี้
ยูไนเต็ด คอนบิลด์ เอเย่นต์โรงงานเหล็กชัน้ น�ำ
คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส กล่าวว่า ได้เข้าสู่
ธุ ร กิ จ จ� ำ หน่ า ยเหล็ ก เส้ น มาระยะหนึ่ ง ราว 2 ปี
จึงได้ตงั้ บริษทั ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จ�ำกัด จดทะเบียน
เมือ่ เดือนเมษายน ปี 2538 ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 10
ล้านบาท เมือ่ ท�ำมา 4-5 ปี ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น
100 ล้านบาท รองรับการขยายตัวของกิจการในช่วง
ทีธ่ รุ กิจเหล็กก�ำลังบูม
“เราเป็นเอเย่นต์หลายโรงงาน ซึง่ ตอนนัน้
ผูผ้ ลิตเหล็กรายใหญ่มปี ระมาณ 5 โรงใหญ่ เราก็เป็น
เอเย่นต์ให้ทกุ ที่ เรายังเป็นตัวแทนโรงงานระดับกลาง
ระดับเล็กด้วย นัน่ คือเราเป็นตัวแทนหมดถือว่าเป็น
ความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
ทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าได้”

ชนะ จึงโสภณวิทวัส

กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ยูไนเต็ด คอนบิลด์

ระบบพันธมิตรธุรกิจ
จับคู่ Win-Win โรงงาน-เอเย่นต์

สร้างความส�ำเร็จให้ลูกค้า
ยูไนเต็ด คอนบิลด์ มัน่ ใจระบบ Partnership ของ ทาทา สตีล ระบุการเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจคือการร่วมมือแบบ Win–Win ใช้ความดีงาม ความน่าเชือ่ ถือของทัง้ คูม่ า
ส่งเสริมการด�ำเนินงาน การมีระบบ Partnership ท�ำให้ความเชือ่ มัน่ สูงขึน้ อีกระดับหนึง่
เมือ่ มีเรือ่ งของ Partnership หมายถึงมีบริษทั Endorse สามารถซัพพลายสินค้า
และอืน่ ๆ มาสนับสนุนให้ลกู ค้ามีความมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้
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สินค้าหลากหลายบริการตรงจุด
“เราเป็นเอเย่นต์ให้โรงงานเหล็กชั้นน�ำ
เราได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าต่อเนื่อง
ยาวนาน เพราะว่า หนึ่ง เรามีความหลากหลาย
ในผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเอายี่ห้อไหนเราก็สามารถ
เลือกให้ได้ สอง เรามีแวร์เฮ้าส์ทสี่ ามารถบริการได้
มีทั้งของจากโรงงานโดยตรงที่ส่งไปและเราก็มีของ
จากโกดังเรา อีกอย่างหนึง่ คือเรือ่ งของการให้เครดิต
การค้าเหมือนให้สินเชื่อ คือเราต้องบริการซึ่งอยู่ใน
กฎเกณฑ์ทเี่ ราก�ำหนดให้ลงตัวกันทุกฝ่ายให้บาลานซ์
กัน เรามีระเบียบระบบแบบแผน บริหารความเสีย่ ง
ไม่เสีย่ งเกินไป ไม่ตงึ ไม่หย่อนทางไหนเกินไป” กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั ยูไนเต็ด คอนบิลด์ จ�ำกัด กล่าว
“ที่ผ่านมา เราไม่เคยท�ำอะไรเสียหายกับ
ทางโรงงานแม้แต่สกั ครัง้ เดียว เรือ่ งการรักษาชือ่ เสียง
เครดิต เราดูแลตรงนีอ้ ย่างระมัดระวัง รวมเวลา 26 ปี
ทีเ่ ราท�ำมา เราไม่เคยมีปญ
ั หาเรือ่ งการเงิน การช�ำระ
เงิน เครดิตต่างๆ เราถือว่า เรือ่ งนีเ้ ป็นบรรทัดฐานที่
ต้องมีเป็นอันดับแรกซึง่ ตรงนีส้ ำ� คัญ ไม่ใช่เป็นความ
สามารถพิเศษอะไร คือเรื่องนี้ต้องเป็นบรรทัดฐาน
ก่อน ถึงมีเรือ่ งอืน่ ๆ”
ความดีงาม-น่าเชือ่ ถือ เป็นต้นทุน
คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส กล่าวถึง เหตุผล
ที่มาร่วม Partnership เป็นพันธมิตรธุรกิจกับทาง

การร่วมโครงการ Partnership พันธมิตรธุรกิจกับ ทาทา สตีล
ประมาณว่า win-win เราใช้ความดีงามของทั้งคู่มาเป็นต้นทุน

ทาทา สตีล ว่า การด�ำเนินธุรกิจนัน้ ตนเองให้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งธรรมาภิบาลมาก และทาทา สตีล เป็น
บริษทั ทีม่ ธี รรมาภิบาลสูง
“ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ แล้ ว ผมมอง
เรือ่ งธรรมาภิบาล หรือ Corporate
Governance ส� ำ คั ญ
ธรรมาภิ บ าลของ
ทาทา สตีล อยู่ใน
จุ ด ที่ ผ มเห็ น ว่ า สู ง
การคบกั น ระยะยาว
ผ ม ว ่ า เ รื่ อ ง นี้ ส� ำ คั ญ
โดยส่วนตัวผมให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ งนีค้ อ่ นข้างสูง ในขณะ
เดียวก็รกู้ นั ว่า ทาทา สตีล เป็น
โรงงานชัน้ น�ำ เป็นองค์กรใหญ่
พูดค�ำเดียวว่า ไว้ใจได้
แน่ น อน เราคบ
กั บ ใครสั ก คนเรา
ต้องเอาตรงนี้มาเป็น
จุดส�ำคัญ จุดตัดสิน”
“ขณะเดี ย วกั น
การค้ า ทุ ก วั น นี้ ก็ เ ปลี่ ย น
รูปแบบไปเยอะ เพราะฉะนั้น
การที่เรามีระบบ Partnership
ประกาศออกไปนี่ ท�ำให้ความเชือ่ มัน่
สู ง ขึ้ น อี ก ระดั บ หนึ่ ง เราไปไหนก็ มี เ รื่ อ งของ
Partnership นะ คือประมาณว่ามีบริษทั Endorse
คุณไว้ใจได้วา่ สามารถซัพพลายของได้ สนับสนุน
กันอยู่ สรุปประมาณว่า Win-Win เราใช้ความ
ดีงามของทัง้ คูม่ าเป็นต้นทุน ใช้ความน่าเชือ่ ถือ
ความซื่อสัตย์ของทั้งสองฝ่ายมาเป็นทุนในการ
ด�ำเนินการ”
หน้าทีย่ ปี่ ว๊ั ประสานความส�ำเร็จของลูกค้าโรงงาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด
คอนบิลด์ จ�ำกัด กล่าวถึงบทบาทส�ำคัญของ
ยีป่ ว๊ั ในวงจรอุตสาหกรรมและตลาดเหล็กเส้นว่า

หน้าที่
ส�ำคัญอย่าง
หนึง่ ของยีป่ ว๊ั คือ ต้อง
รั ก ษาโรงงานให้ อ ยู ่ ร อด
แข็งแรงปลอดภัย เพราะโรงงานเป็น
ต้นน�ำ้ ให้ยปี่ ว๊ั ขณะเดียวกันต้องตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท�ำให้ลกู ค้าประสบความส�ำเร็จ
ลูกค้าของยูไนเต็ด คอนบิลด์ มีทงั้ ผูค้ า้ ช่วงทีซ่ อื้ ไป
ขายต่อ มีทงั้ กลุม่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างระดับกลาง
และระดับใหญ่ ทั้งสามกลุ่มนี้มีความต้องการ
แตกต่างกัน ต้องบริหารจัดการให้ได้ และต้องมี
สินค้าครอบคลุมทุกเซคเตอร์
“เรามีแวร์เฮ้าส์อยู่ที่ปทุมธานี และ
ที่ ถ นนเอกชั ย ใกล้ ถ นนพระราม 2 เราลงทุ น
ในเรื่ อ งของบริ ก ารตรงนี้ มี สิ น ค้ า ยี่ ห ้ อ ตาม
ที่ลูกค้าต้องการ สิ่งเหล่านี้มันยากในการท�ำ
Inventory การบริหารสต็อก ถ้าต้องการความ
พร้อมเรามีให้ ที่นี่เรามีหมด เราพร้อมให้บริการ
ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เจาะจง ถือว่าเป็นจุดแข็ง
ของเราส่วนหนึ่ง”

“อีกอย่างหนึง่ คือ บริการจัดส่ง ต้องการ
เหล็กพับ เหล็กตรง เต็มเที่ยว ครึ่งเที่ยว เรามี
รถทุกไซส์ เรามีรถของเราเอง คุณต้องการสิบล้อ
ไปส่งแบบมีเครนยกเรามีให้ ตรงนีเ้ ป็นแต้มต่อของ
เราที่มีให้บริการมานานแล้ว เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้ลกู ค้า”
“ธุรกิจตัวนีต้ อ้ งควบคุมต้นทุน เช่น การ
ลดงานทีซ่ ำ�้ ซ้อนลงไป เราก็มหี น้าทีส่ งั่ ของเข้าไปที่
โรงงาน การส่งมอบสินค้าตรงไปทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งมี
การท�ำงานซ�ำ้ ซ้อนขนขึน้ ขนลง นัน่ คือการท�ำงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด หลายโรงงานสร้างแวร์เฮ้าส์
เพิ่มเพื่อสะดวกในการขนส่งตรงไปยังลูกค้าที่
ใช้งาน แต่ขณะเดียวกันเราก็มแี วร์เฮ้าส์ของเรา
ทีม่ สี ต็อกเหล็ก 10,000 ตัน เพือ่ มัน่ ใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานก่อสร้างของ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ งไม่ตดิ ขัด”
คุ ณ ชนะ จึ ง โสภณวิ ท วั ส เน้ น ว่ า
“ถ้าขึน้ ชือ่ ว่าเป็นลูกค้าของ ยูไนเต็ดฯ แล้ว
ปัญหาเหล็กขาดจะไม่มีในวิสัยอีกต่อไป
ผมต้องท�ำให้ธุรกิจคุณประสบความส�ำเร็จ
เพราะว่าเมือ่ คุณส�ำเร็จก็ได้เป็นลูกค้าของเรา
ต่อไป เปรียบเหมือนว่าถ้าเราจุดธูปไหว้เจ้า
เราก็ตอ้ งจุดเผือ่ คุณด้วย ให้มคี วามปลอดภัย
ประสบความส�ำเร็จ เมื่อซื้อเหล็กเราแล้ว
ไม่มปี ญ
ั หาโรงงานไม่มขี อง เหล็กขาดอะไร
เหล่านี้ จะอย่างไรผมซัพพลายให้แน่นอน
100 เปอร์เซ็นต์ ซัพพลายของได้ตรงเวลา
ได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการใช้ เร็ว ไม่ให้หน้างาน
ขาดเหล็ ก เส้ น ใช้ และถ้ า หากสามารถ
ซัพพลายเรือ่ งไฟแนนซ์ได้กย็ งิ่ ดี”
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รวมเงิน 1.3 ล้านบาท

ทาทา สตีล สร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ ทหารผ่านศึก สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมมินมิ าราธอน
เส้นทางธรรมชาติ รวมรายได้จากการจัดงาน 1.3 ล้านบาท มอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ผู้สมัครร่วมวิ่ง ทาทา สตีล
มินิมาราธอน 2018
เต็มโควต้า
รวมเงิน 1.3 ล้านบาท
ช่วยทหารผ่านศึก
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คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน “ทาทา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” ว่า ทาทา สตีล
มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการเป็นบรรษัทพลเมืองทีด่ บี นพืน้ ฐานของความส�ำนึกและตระหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการสร้าง
เสริมค่านิยมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นรากฐานส�ำคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคง
แข็งแรง
ทาทา สตีล ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของทหารผ่านศึกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
มั่นคงและความปลอดภัยของชาติ จึงจัดงานมหกรรมงานวิ่งมินิมาราธอนดังกล่าว โครงการนี้
จัดขึน้ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพทีแ่ ข็งแรงให้กบั คนไทยด้วยการเดิน-วิง่ ตลอดจนเพือ่ เป็นการสดุดแี ละ
เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยน�ำรายได้จากค่าสมัคร ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มอบให้องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก
พลเอกสัมพันธ์ ธัญญพืช ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) กล่าวว่า
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักคือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว
และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกทีผ่ า่ นการปฏิบตั กิ ารรบ เนือ่ งจากทหารผ่านศึกบางคนได้รบั บาดเจ็บจน
ต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะทีส่ ำ� คัญบางอย่าง ท�ำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือน
กับคนปกติ ขอขอบคุณ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ผูจ้ ดั กิจกรรม “ทาทา สตีล

2018”

มอบทหารผ่านศึก

มินมิ าราธอน 2018 วิง่ เพือ่ ทหารผ่านศึก”
รวมถึงนักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างล้นหลาม เงินบริจาคจากผูส้ มัคร
ทุกท่านสามารถช่วยเหลือและบ�ำรุง
ขวัญก�ำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าและ
ครอบครัว และผู้ที่สมัครเข้ามาวิ่งย่อม
ได้สขุ ภาพดีจากการออกก�ำลังกายด้วย
ประสานพลังนักวิ่ง เข้าร่วม 2,500 คน
“ทาทา สตีล มินมิ าราธอน 2018 วิง่ เพือ่ ทหารผ่านศึก” จัดขึน้ เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิ่งท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติตลอดเส้นทาง เริ่มจาก
เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ เข้าถนนเส้นรองผ่านหมู่บ้านและท้องทุ่งนาบนถนน
หอการค้า การวิ่งแบ่งเป็น 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 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และเป็น
อี ก หนึ่ ง สั ญ ญาณที่ ดี แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชนไทยหั น มาดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ย
การออกก�ำลังกายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัดงานดังกล่าวรวบรวมเงินได้ 1.3 ล้านบาท มอบให้ อผศ.
ในวาระครบรอบ 70 ปี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
และช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก
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เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

ซื้อเหล็กฉาก เหล็กรางน�้ำ
ต้องดูยหี่ อ้ และใบรองรับ มอก.
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก และอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งจั ด ให้ เ หล็ ก ฉากและเหล็ ก รางน�้ ำ เป็ น
เหล็กรูปพรรณมีตงั้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ แต่เหล็กรูปพรรณทุกขนาดไม่ใช่เรือ่ งเล็ก
ที่มองข้ามได้ต้องเลือกใช้เหล็กฉากและเหล็กรางน�้ำที่ได้มาตรฐาน มอก.
ดูลักษณะภายนอก และเลือกจากยี่ห้อ
เหล็ ก ฉากและเหล็ ก รางน�้ ำ เป็ น
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ผลิตตาม
มาตรฐานอุ ต สาหกรรม มอก. 1227-2558
มี คุ ณ สมบั ติ รั บ แรงในแนวต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ มีน�้ำหนักเบากว่าโครงสร้าง
คอนกรีต เหมาะส�ำหรับใช้ในงานโครงสร้าง
ชนิดต่างๆ เช่น โครงหลังคาโรงงาน โกดัง ท�ำเสา
โกดัง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงงาน ป้ายโฆษณา
โครงหลังคาบ้าน และงานโครงสร้างอาคาร
ทัว่ ไป ทัง้ ภายในและภายนอกต่าง ๆ อีกมากมาย
เหล็ ก ฉาก (Angles) เป็ น เหล็ ก โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ลักษณะหน้าตัด
เป็ น รู ป ตั ว แอล (L) มี มุ ม ฉากตรง 90 องศา
มีดา้ นเท่ากันทัง้ สองด้าน น�ำ้ หนัก +/- ไม่เกิน 3%
จากสเปกทีก่ ำ� หนด เนือ้ เหล็กเรียบตลอดทัง้ เส้น
เหล็ ก ฉากมี ห ลายขนาด ตั้ ง แต่ ข นาด 1 นิ้ ว
ไปจนถึง ขนาด 6 นิว้ และหลายความหนา ตัง้ แต่
3 มิลลิเมตร จนถึง 15 มิลลิเมตร ให้เลือกใช้
ตามลักษณะการใช้งาน
เหล็กรางน�ำ้ (Channels) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ลักษณะหน้าตัด
เป็นรูปตัวยู (U) แต่ละด้านท�ำมุม 90 องศา
มี ค วามหนาความสู ง เท่ า กั น ทั้ ง สองด้ า น
เนื้อเหล็กเรียบตลอดเส้น
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ซื้อเหล็กฉากและ
เหล็กรางน�้ำ จากยี่ห้อ และ
ต้องดูใบรับรองมาตรฐาน
มอก. 1227-2558
นอกจากดูลกั ษณะภายนอกทีเ่ ห็นแล้ว
การเลื อ กซื้ อ เหล็ ก ฉากและเหล็ ก รางน�้ ำ ควร
พิจารณาจากชื่อยี่ห้อโรงงานผู้ผลิตเพราะเป็น
หลักประกันว่าได้เหล็กตรงตามมาตรฐาน มอก.
เหล็กฉากและเหล็กรางน�้ำ “บกส.”
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด
โรงงานอยู ่ ที่ จ.สระบุ รี เริ่ ม ด� ำ เนิ น การ
มาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2510 โดยเหล็ ก ฉากและ
เหล็กรางน�้ำ จ�ำหน่ายภายใต้ตรา บกส ด้วย
ประสบการณ์ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ
การผลิตมายาวนานกว่า 50 ปี ท�ำให้เหล็กฉาก

และเหล็กรางน�้ำ ที่ผลิตออกมาจาก บริษัท
เหล็กสยาม (2001) จ�ำกัด ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ไว้ใจในการน�ำไปใช้
ในงานที่ ต ้ อ งการความแข็ ง แรงปลอดภั ย
ขัน้ สูง โรงงานผลิตเหล็กรางน�ำ้ ขนาด 75 X 40
มิ ล ลิ เ มตร และ 100 X 50 มิ ล ลิ เ มตร
ผลิตเหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 มิลลิเมตร จนถึง
100 X 100 มิลลิเมตร ความยาว 6-12 เมตร
บลส.(2001) ผลิตเหล็กฉากและเหล็กรางน�ำ้
ตามมาตรฐาน มอก. 1227-2558 ชัน้ คุณภาพ
SS400-540 และ SM400
เหล็กฉากและเหล็กรางน�้ำ บกส.
สามารถเห็ น ชื่ อ ยี่ ห ้ อ ปั ้ ม ตั ว นู น เห็ น ได้
ชัดเจนที่ตัวเนื้อเหล็ก เพิ่มความสะดวกใน
การเลือกซื้อ ได้รับความมั่นใจว่าผลิตตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม การผลิตใช้วัตถุดิบ
ชั้นดี ผลิตได้คุณภาพที่วางใจได้ สามารถ
สั ม ผั ส ได้ ถึ ง “หน้ า ตั ด เรี ย บ แกร่ ง ทน
ตรงได้ฉาก”
เรื่ อ งเหล็ ก ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก
นอกจากดู ชื่ อ ยี่ ห ้ อ แล้ ว ผู ้ ซื้ อ ควรดู
ใบรับรองมาตรฐาน มอก. 1227-2558
ประกอบด้วย เมื่อครบถ้วนเช่นนี้แล้ว
การซื้ อ เหล็ ก ฉากและเหล็ ก รางน�้ ำ
ไปใช้งาน ย่อมได้เหล็กเต็มมาตรฐาน มอก.
ตามสเปกงานก่อสร้างที่ต้องการ

Look for brand
and TIS certificate

when buying angles and channels
The steel and construction industries categorize angles and channels into structural 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 inter nal and ex ter nal
building structure.
Angles are hot-rolled
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.

Brand and
TIS 1227-2558 (2015)
certificate consideration
when buying angles
and channels

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 experience and high production quality

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 12272558 (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

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

ทริปญี่ปุ่นขอบคุณลูกค้า

สั ม มนา เหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต กั บ การออกแบบ
อาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
บมจ. ทาทา สตี ล
(ประเทศไทย) ร่วมกับ
ว ส ท . จั ด สั ม ม น า
“เหล็ ก เสริ ม คอนกรี ต
กับการออกแบบอาคาร
ต้านแรงแผ่นดินไหว” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง
การออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหว
อย่างถูกวิธี แก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.พิษณุโลก
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ทาทา สตีล จัดทริปทัศนศึกษา เพื่อขอบคุณลูกค้ากลุ่มเหล็กลวด
และกลุม่ เหล็กเส้น ณ ประเทศญีป่ น่ ุ เส้นทาง Fukuoka-Nagasaki เมือ่ เร็วๆ นี้

Training
Global House

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทน บมจ.ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) เข้ า เยี่ ย มร้ า นค้ า
โกลบอลเฮ้าส์ พร้อมบรรยายความรู้
เกี่ยวกับเหล็กเส้นให้กับพนักงานของ
โกลบอลเฮ้าส์ นอกจากเป็นผูผ้ ลิตเหล็ก
รายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศแล้ว ทาทา สตีล
ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กตัวจริง
เสี ย งจริ ง “ทาทา ทิ ส คอน ชื่ อ เดี ย ว
ที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก”

ทาทา ท้าประลอง

ทาทา สตีล

เหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว

มอบทุน Senior Project

ื่ ใหม่เป็นชอ
ื่ ใด?
เปลีย
่ นชอ

ให้นักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โดย คุณชัยเฉลิม
บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดและการขาย มอบทุ น สนั บ สนุ น
การวิ จั ย ปริ ญ ญานิ พ นธ์ Senior Project
ให้ นั ก ศึ ก ษาปี 4 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ของ สจล. และ
ม.ธรรมศาสตร์ ทุ น การศึ ก ษานี้ เ พื่ อ กระตุ ้ น
ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก
ในงานก่อสร้างของประเทศ มุง่ หมายให้สอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0

1. เหล็กต้านฯ Super Rebar
2. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ
Tata Tiscon Super Ductile
3. Tata Super
4. Tata Super Rebar เหล็กต้านฯ

สจล.

คนเก่งตอบถูก
ล�ำดับ 1-10
รับรางวัล
เสื้อยืด

ม.ธรรมศาสตร์

ล�ำดับ 11-20
รับรางวัล
สมุดโน้ต จดั สง่ ถงึ บา้ น

ค่ายโยธาธรรมศาสตร์สู่ชุมชน 7th CIVIL TU DEVELOPMENT CAMP
ทาทา สตี ล สนั บ สนุ น เหล็ ก เส้ น ให้ ค ่ า ยอาสาน้ อ งๆ นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ภาควิชาโยธาในงานโครงสร้าง ณ โรงเรียนบ้านหนองงิว้ หนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์

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 - 11 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี
www.tatasteelthailand.com,
www.consmag.com

เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

พร้อมร่วมสัมมนา จ. ชลบุรี

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ร่วมกับ วสท.
จัดสัมมนา “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบ
อาคารต้ า นแรงแผ่ น ดิ น ไหว” เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
องค์ความรูใ้ นการออกแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้กบั
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล็กเส้น
เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทร. 0813570895,

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

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

ประกาศรายชือ่ ผูโ้ ชคดี Steelinks ฉบับ 35
คนเก่งตอบถูก
ล�ำดับ 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�ำเริง ครุทรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8. คุณอนุชิต แพงจันทร์ จ.มหาสารคาม
9. คุณวรุณกาญจน์ เผ่าภูไทย จ.มุกดาหาร
10. คุณนิตยา สุนันสา จ.เชียงราย

ล�ำดับ 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 สุรยิ เชิดชูสกุล จ.สุราษฎร์ธานี

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
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EXTRA

SAFE

เหล็กเสนเหนียวพิเศษ ยิ่งปลอดภัย ยิ่งอุนใจ

SD
40
S
Super Ductile มั่นใจเพิ่มอีกขั้น
เหล็กเสนเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile เหนียวขึ้นกวา 20% เมื่อเปรียบเทียบกับ
เหล็กเสนทัว่ ไป จึงชวยลดความเสีย่ งจากการขาดของเหล็กเสนทีเ่ ปนสาเหตุใหโครงสรางอาคาร
พังทลายอยางฉับพลัน บานที่ใชเหล็กเสนเหนียวพิเศษ Tata Tiscon Super Ductile
จึงมีความมั่นคงกวา ปลอดภัยกวา แข็งแรงกวา
สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติม
กรุณาติดตอ Call Center : 02-315-7550

