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เพิ่มศักยภาพการคมนาคมเชื่อมสามทวีป
	 One	Belt	One	Road	หรือ	OBOR	 
เป็นโครงการพัฒนาทางกายภาพให้จนีเชือ่มโยง 
เอเชียตะวันออก	 เอเชียกลาง	 เอเชียใต้	 ยุโรป	
และแอฟรกิา	การเชือ่มโยงดงักล่าวผ่านเส้นทาง
คมนาคมทางบก	ถนน	รถไฟ	ระเบียงเศรษฐกิจ	
และผ่านเส้นทางคมนาคมทางทะเลเชื่อมโยง
มหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย	โครงการ	OBOR	
เป็นการสร้างยุคใหม่ให้เส้นทางสายไหม	 ท่ีเคย
เป็นเส้นทางการค้าระหว่างจีน	เอเชียกลางและ
ยุโรปในอดีต
	 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและ
เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมท�าให้จีนมี
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ	อาหาร	
และช่วยให้จีนระบายผลผลิตต่าง	ๆ	โดยเฉพาะ
ในช่วงแรกการระบายผลผลิตล้นเหลือ	 (over	
production)	ได้แก่	ปูนซีเมนต์	 เหล็ก	และวัสดุ
ก่อสร้าง	อนัดบัต่อไปคือสนิค้าไฮเทคต่าง	ๆ 	รวม
ท้ังแรงงานชาวจีนให้แพร่กระจายออกไปง่าย
และสะดวกมากขึน้ในอาเซยีนภาคพ้ืนทวปี	และ

รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

สร้างความพร้อม
โครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศ
อาศัยพลัง One Belt One Road

ยกระดับเศรษฐกิจไทย
ตลอดเส้นทางสายไหมยุคใหม่	ดงัน้ัน	One	Belt	
One	Road	จึงทรงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมืองสังคมและ
วัฒนธรรมต่อประเทศต่าง	ๆ	ตลอดเส้นทาง

ไทยต้องใช้พลัง One Belt One Road 
ให้เกิดประโยชน์
	 ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลางของ
ประเทศกลุ่มอาเซียนภาคพ้ืนทวีป	แต่ความได้
เปรียบจากสภาพภูมิศาสตร์นี้ยังไม่เพียงพอ	
ภาครัฐจึงได้เร่งสร้างความพร้อมให้มีมากขึ้น
ตัง้แต่	ยุทธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	
โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560-2564)	รองรับในช่วงแรก
ก่อนแผนหลักยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ปีจัดท�าแล้ว
เสร็จ	 อีกท้ังประกาศนโนบายประเทศไทย	 4.0	
เพ่ือก�ากับทศิทางการพัฒนาเศรษฐกิจ	การเมอืง	
สังคมและวัฒนธรรมของไทย
	 ถัดจากนี้ เ ป ็ น โครงการต ่ า ง 	 ๆ	 
ยกตวัอย่างทีส่�าคญัเช่น	โครงการพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	
Corridor	 Development)	 ที่เป็นเรือธงของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย	 โครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 2	 ระยะ	 รวม	 10	
จังหวัด	(ระยะที่	1	ตาก	สระแก้ว	สงขลา	ตราด	
และมุกดาหาร	 และระยะท่ี	 2	 ประกอบด้วย	
กาญจนบุรี	 เชียงราย	 นครพนม	 หนองคาย	
และนราธิวาส)	 ท่ีมุ่งกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจให้กระจายทั่วประเทศ
	 ขณะเดยีวกันรฐับาลได้เร่งรดัโครงการ
ขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งท้ังทาง
บก	ถนนและระบบราง	ทางอากาศ	และทางน�้า	
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
เตรยีมสร้างช่วงกรงุเทพฯ-นครราชสีมา	วงเงิน
ลงทุน	179,412	ล้านบาท	เป็นต้น
	 พลังจากยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	
นโยบายประเทศไทย	 4.0	 จนถึงโครงการ
ขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่ง	 ย่อมเพ่ิม 
ศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพลังขับเคล่ือน
ระดับโลกจาก	 One	 Belt 	 One	 Road	
ยุทธศาสตร์ระดับโลกของจีน	 ผลท่ีหวังได้
คือ	 พลังสนับสนุนให้ประเทศไทยได้พัฒนา
เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมและวัฒนธรรมไป
พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงระดับโลก

ประเทศไทยมีโอกาสอีกคร้ังหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด โอกาสดังกล่าวเชื่อมโยง 
กับนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
(One Belt One Road Policy) ซ่ึงเป็น
ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเมอืงสงัคม
และวัฒนธรรมระดับโลกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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Increase the potential in com-
munication 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.

Building the readiness 
in the communication network 
nationwide by using 
the One Belt One Road
policy to elevate Thai economics 

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 

One Belt One Road: 
Power to change 

economy, politics, 
society, and culture 

globally which Thailand 
deserves to benefit.

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. 

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,  
Nakhon 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  
p r o j e c t  l i n k i n g  t h r e e  a i r p o r t s ;  
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. Thailand-
China 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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รากฐานอุตสาหกรรมเหลก็ในไทยประสานผูน้�าเหลก็ระดับโลก
	 บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ม	ี3	โรงงาน
ที่ผลิตสินค้าเหล็กประกอบด้วย	1.	บริษัท	เอ็น.ที.เอส.	สตีลกรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)	 (NTS)	 2.	บริษัท	 เหล็กสยาม	 (2001)	 จ�ากัด	 (บลส.)	 และ	 
3.	 บริษัท	 เหล็กก่อสร้างสยาม	 จ�ากัด	 (บกส.)	 ก�าลังการผลิตของ 
สามโรงงานอยู่ที่	 1.7	 ล้านตันต่อปี	 เป็นผู้น�าอันดับ	 1	 ในการผลิต 
เหลก็เส้น	ภายใต้แบรนด์	“ทาทา	ทสิคอน”	ทัง้นีม้ผีลติภณัฑ์หลากหลาย	
เช่น	เหลก็ชัน้คณุภาพ	SD	40	และ	SD	50,	เหลก็เส้นต้านแรงแผ่นดนิไหว,	 
เหล็กเส้นข้ึนรูปพร้อมใช้(ตัดและดัด)	 นอกจากน้ียังมีเหล็กฉาก,	 
เหล็กรางน�้า,	เหล็กปลอก	และเหล็กลวด	เป็นต้น	
	 ก�าลังการผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมตอบสนอง 
ความต้องการใช้เหล็กก่อสร้าง	และเหล็กชนิดต่าง	ๆ	เพื่ออุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ

เหล็กชั้นคุณภาพ SD 50 ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
	 การขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0	ต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านคมนาคมขนส่งรองรับทั้งทางถนน	 ระบบราง	 
ทางอากาศและทางน�้า	 รวมทั้งงานก่อสร้างต่าง	 ๆของภาคเอกชน	 
ทาทา	สตลี	มผีลติภัณฑ์เหลก็เส้นก่อสร้างท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ดังกล่าว	ทั้งนี้เพราะสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยมีโครงสร้างหลักเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก	 เหล็กก่อสร้างจึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญ	 และ 
มีผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ

เทคโนโลยีผลิตเหล็ก
นวัตกรรมบริการของ ทาทา สตีล
สนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

สนทนา ทาทา สตีล
กองบรรณาธิการ

ก�าลังการผลิตที่เพียงพอ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก

และนวัตกรรมบริการ
ของ ทาทา สตีล

เป็นการร่วมสนับสนุน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0

คุณชัย เฉลิม บุญญานุวั ตร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-
การตลาดและการขาย บริษัท  
ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วม “สนทนา ทาทา สตลี”  
ใน “Steelinks” เ ก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์เหล็กและนวัตกรรม
บริการของ ทาทา สตีล ที่ร่วม
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

	 ดงัน้ันจึงต้องตระหนักว่า “เรือ่งเหลก็ไม่ใช่เรือ่งเลก็”	การใช้งาน 
เหล็กเส้นก่อสร้างต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ	5	ประการ	ได้แก่	1.	ต้องมี 
ย่ีห้อ	 ขนาด	 ระบุบนเหล็กเส้น	 2.	 ผิวเหล็กกลมต้องเรียบเกล้ียงไม่เบี้ยว	 
ไม่มรีอยปรแิตก	ส่วนเหลก็ข้ออ้อยต้องมบีัง้ระยะเท่ากัน	สม�า่เสมอตลอดเส้น	 
3.	เส้นผ่าศนูย์กลางและน�า้หนักต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	4.	เมือ่ดดัโค้ง	งอ	 
ต้องไม่ปริแตก	หัก	 ง่าย	5.	 เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก	 
เมื่อเหล็กเส้นมีคุณสมบัติครบ	 5	 ประการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหล็กที ่
มีมาตรฐาน	มีคุณภาพดี
	 ทาทา	 สตีล	 ได้ตีตราย่ีห้อ	 TATA	 TISCON	 ลงในเน้ือเหล็ก	
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบเหล็กเส้นของตนเองทุกเส้นว่ามีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานบงัคบั	เพ่ิมทางเลอืกสร้างความมัน่ใจในความมัน่คงปลอดภัย
ของอาคาร	สิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	ว่า	ต้องใช้เหล็กที่มียี่ห้อ
	 ทาทา	 สตีล	 ผลิตเหล็กชั้นคุณภาพ	 SD	 50	 ตอบสนอง 
ความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ต่าง	ๆ	 และงานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	เหล็ก	SD	50	มีคุณสมบัติรับน�้าหนักได้มากขึ้น	 
ช่วยให้ประหยัดเหล็กเส้นก่อสร้าง	 ด�าเนินการก่อสร้างได้สะดวกมากขึ้น	 
ทาทา	สตีล	ผลิตเหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
งานก่อสร้างในพ้ืนท่ีเสีย่งภัยแผ่นดนิไหว	เช่น	ภาคเหนือ	ภาคตะวันตก	ภาคใต้	 
รวมถึงกรุงเทพฯปริมณฑล	นอกจากน้ี	ทาทา	สตีล	 ยังมีนวัตกรรมบริการ 
เหลก็เส้นขึน้รปูพร้อมใช้	ตดัและดัด	(Cut	and	Bend)	บริการน้ีช่วยให้ประหยัด
เหล็กก่อสร้าง	 ประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง	 ท�างานได้เร็วมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น	ได้ผลงานโครงการก่อสร้าง	ที่แข็งแรง	ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

4
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หมู่ตึกผีเสื้อ
	 ศุภาลัย	 เวลลิงตัน	 1	 ได้รับการขนานนามจากแวดวงตลาดคอนโดมิเนียมรวมท้ัง 
สื่อสารมวลชนว่าเป็น	 “หมู่ตึกผีเสื้อ”	ที่มาคือทุกตึกในโครงการออกแบบให้แต่ละห้องได้วิวท่ีโล่ง 
ไม่บังกัน	 ท�าให้รูปทรงหรือ	 Layout	 ของตึกดูคล้ายปีกผีเสื้อ	 การตกแต่งอาคารห้องโถงและ 
ภูมิสถาปัตย์	เน้นธีมอารมณ์	Modern English เพื่อสร้างอารมณ์แนวหรูหราสง่างาม	เวลลิงตัน	1	 
มี	9	ตึก	ล้อมอาคาร	3	ชั้น	สองอาคาร	ที่จัดเป็นที่จอดรถ	ฟิตเนส	และสระว่ายน�้า	คอนโดมิเนียม
แต่ละตึกสูง	 19	 ชั้น	 จ�านวนห้องแต่ละชั้นคือ	 8	 ห้อง	 4	 ห้อง	 และ	 2	 ห้อง	 การใช้เหล็ก	SD 50  
ในการก่อสร้างท�าให้โครงสร้างส่วนคอลมัน์	เสา	คาน	กะทัดรัด	แต่รบัน�า้หนักได้ตามข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	 
ทางวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป็นหมู่ตึก	“ผีเสื้อสีขาว”	กระพือปีกริมถนนเทียมร่วมมิตร
	 ศุภาลัย	 เวลลิงตัน	 1	 ก ่อสร ้างเสร็จมีการเข ้าอยู ่อาศัยแล้ว	 ทางด้านหน้าติด 
ถนนเทยีมร่วมมติรเป็นอาคารพาณิชย์	มร้ีานสะดวกซือ้	ร้านอาหารจนี	ร้านอาหารเกาหล	ีร้านผลไม้	
ร้านนวดแผนไทย	เป็นต้น	มองสูงไปยอดตึกทั้ง	9	มีมงกุฎตัวหมากรุกฝรั่งคิงส์และควีนสลับกันไป

หมู่ตึกสีขาว ใส่มงกุฎ
	 ข้ามคลองเล็ก	ๆ	 เป็นโครงการศุภาลัย	 เวลลิงตัน	2	คอนโดมิเนียมสูง	14	ชั้น	7	อาคาร	
ล้อมอาคารจอดรถ	 ฟิตเนส	 และสระว่ายน�้าเหมือนเวลลิงตัน	 1	 ออกแบบอาคารและภูมิสถา
ปัตย์สไตล์	Modern English	และมีมงกุฎบนดาดฟ้าอาคารเช่นกัน	เวลลิงตัน	2	ใช้เหล็ก SD 50  

‘ศุภาลัย 
เวลลิงตัน’ 
หมู่ตึกผีเสื้อ 
ใช้เหลก็ SD 50

โครงการ ดี เด่น ดัง
กองบรรณาธิการ

หมู่ตึกผีเสื้อ
ศุภาลัย เวลลิงตัน 1 

ใช้เหล็ก SD 50 
ในส่วนงานคอลัมน์ 
เสา คาน เอื้อต่อการ

ก่อสร้างตามการออกแบบ
ให้ทุกห้องในแต่ละตึก

ไม่บังวิวกัน

5

“Steelinks” สนทนากับ คณุจรรยา สว่างจติร ประธาน-
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ากัด (มหาชน) 
มีตัวอย่างโครงการที่ใช้เหล็ก SD 50 หลายโครงการ  
รวมทั้งคอนโดมิเนียมของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) 
“ศภุาลยัเป็นลกูค้าของ พ.ีโอเวอร์ซีส์ฯ มานาน คอนโดมเินยีม
หลายโครงการซ้ือเหลก็ SD 50 ไปใช้งาน โครงการเวลลงิตนั 
ก็ใช้เหล็ก SD 50” คุณจรรยากล่าว และขยายความว่า 
“เหล็ก SD 50 ส่วนใหญ่ใช้ในงานโครงสร้าง งานคอลมัน์ 
เสา คาน เป็นต้น”

ในงานโครงสร้างเสา	และคานเช่นกัน	โครงการนี้ 
ผู้ซื้อทยอยเข้าอยู่อาศัย
	 มองแต่ไกล	 ศุภาลัย	 เวลลิงตัน	 1	
และ	2	เป็นหมู่ตึกสีขาวใส่มงกุฎ	อยู่ไม่ห่างจาก
สถานีศูนย์วัฒนธรรมของรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	
สถานีแห่งน้ีเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 
บางขุนนนท์-สุวินทวงศ์	 (ปัจจุบันด�าเนินการ
ก่อสร้างช่วงศูนย์วัฒนธรรม-สุวินทวงศ์)
	 ในอนาคตถนนเทียมร่วมมิตร	4	ช่อง 
จราจร	 วันเวย์	 ทางกทม.	 มีโครงการปรับปรุง
เป็นถนน	 6	 ช่องจราจรและให้รถว่ิงสองทาง	 
ท� า ให ้การ เดินทางไป ยังสถานี รถไฟฟ ้ า	 
ห้างสรรพสนิค้า	และสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่	ๆ 	 
ในย่านใกล้เคียงดีขึ้น
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Cut & Bend
กองบรรณาธิการ

ในสถานการณ์ที่แรงงานพื้นฐานไม่เพียงพอ  
สถานที่ก ่อสร ้างหลายแห ่ง ไม ่กว ้างขวาง 
เอื้ออ�านวยในการตัดและดัดเหล็กเส้นท่ีไซต์ 
งานก่อสร้าง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) มีบริการเหล็กเส้นข้ึนรูป 
พร้อมใช้ตัดและดัด (Cut and Bend) เพื่อ 
เพิม่ประสทิธภิาพงานก่อสร้าง ประหยดัต้นทุนเหลก็  
ลดต้นทนุรวม ช่วยให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก�าหนดเวลา

ประจักษ์พยานจากผู้ใช้
	 บมจ.	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 
มีบริการเหล็กเส้นข้ึนรูปพร้อมใช้	 ตัดและดัด	
(Cut and Bend)	 สนับสนุนผู้รับเหมาก่อสร้าง
อย่างมปีระสทิธิภาพ	ท�าให้ผูร้บัเหมาทีใ่ช้บรกิาร
ตัดและดัด	มั่นใจได้ว่า	 ได้มาตรฐานตามแบบ
ต้องการ	ไม่มีเศษเหล็ก	สามารถลดต้นทุน	เวลา	
แรงงาน	และร่วมยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในอนาคต	ตัวอย่างโครงการส�าคัญ	ๆ	
เช่น	 สะพานข้ามอ่างเก็บน�้าล�าปาว,	 ส่วนงาน	
Segment Concrete	 สนามบินสุวรรณภูมิ,	
“Girder” Southern Ring Road	อาคาร	โรงแรม
แชงกรีล่า,	คอนโดมิเนียม	แปซิฟิก	 เจนเนอรัล,	 
ราชด�าริ	 ทาวเวอร์,	 มิลเลนเนียม	 เรสซิเดนซ์	 
ทาวเวอร์,	 โครงการ	 แมกโนเลียส์	 ราชด�าริ,	
โครงการ	 ลุมพินี 	 คอนโด	 ทาวน ์ 	 ชลบุรี ,	 
อาคารเรียนเสนาธิการทหารบก	เป็นต้น

ขั้นตอนบริการ Cut & Bend

เหล็กเส้นขึ้นรูป 
ตัดและดัด 
บริการพร้อมใช ้
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อสร้าง

6
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เพื่อใชในอาคารตานแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว
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อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นพันธมิตร
ธุรกิจระหว่างกัน พัฒนายกระดับไปด้วยกัน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหล็กช่วยสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมอตุสาหกรรมก่อสร้าง ขณะเดยีวกัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นตลาดที่รองรบัระดับพัฒนาการ
ผลิตของอุตสาหกรรมเหล็ก ท้ังนี้มี “ยี่ปั ้ว” ตัวแทน
จ�าหน่าย ตลอดจนร้านค้าปลกี เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างสอง
อุตสาหกรรมนี้ คุณจรรยา สว่างจิตร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ากัด (มหาชน) ได้ชี้
ให้เห็นจุดเชื่อมต่อที่ส�าคัญดังกล่าวใน “Steelinks” ฉบับนี้

งานก่อสร้างภาครัฐผลักดันตลาดเหล็กก่อสร้าง
	 คุณจรรยา	สว่างจิตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	 พี.โอเวอร์ซีส์	 สตีล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เล่าให้ฟังว่า	 
ในช่วงปี	 2557-2559	ยอดขายของ	 พี.โอเวอร์ซีส์ฯ	 เติบโต
อย่างต่อเนื่องเพราะว่างานก่อสร้างภาครัฐขยายตัว	
โครงการเมกะโปรเจกต์ต่าง	 ๆ	 เริ่มต้นก่อสร้าง	 เช่น	 งาน
มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายไประยอง	มอเตอร์เวย์บางปะอิน-
โคราช	งานก่อสร้างรถไฟทางคู	่จนถึงผลการประมลูรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนสีต่าง	ๆ 	การลงทุนเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ท�าให้
วัสดุก่อสร้างคึกคักมากขึ้น
	 เรามีลูกค้าที่ท�างานเมกะโปรเจกต์	 ตัวเลขด้านน้ี 
โตขึ้นราว	 50%	 เพราะรับงานล่วงหน้าตลอด	 ผู้รับเหมา
ก่อสร้างท่ีเข้าประมูลงานเจ้าหลัก	 ๆ	 ส่วนมากเป็นลูกค้า
ของ	พี.โอเวอร์ซีส์ฯ	กันมาต่อเนื่องมากกว่า	20	ปี	บางรายก็
เกือบ	30	ปี	มคีวามเชือ่ใจกัน	มัน่ใจเหลก็ทีเ่ราขาย	เพราะเรา 
ขายเหล็กจาก	4-5	โรงเองเป็นเหล็กโรงใหญ่ทั้งหมด

ตลาดเหล็ก SD 50 ขยายตัว
	 ยอดขายเหล็กของเราในปัจจุบันปีละกว่าหมื่น
ล้านบาทแล้ว	เป็นเพราะในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	เราเติบโต
ประมาณ	 50%	 ส่วนหน่ึงมาจากลูกค้าซื้อเหล็ก	 SD 50  
เพ่ิมข้ึน	เพราะว่าเหลก็	SD 50	สามารถทดแทนเหล็ก	SD 40 
ได้อย่างด	ีตวัอย่างเช่น	ใช้	SD 40	เป็นพันตนั	เมือ่เปล่ียนมาใช้	 
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

ยกระดับการผลิต
ตึกสูง - เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ
ใช้เหล็ก SD 50 เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างไทยดันอุตสาหกรรมเหล็ก

จรรยา สว่างจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ากัด (มหาชน)

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ
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40 ปี เครือ พี.โอเวอร์ซีส์ฯ
เครือธุรกิจ	 พี.โอเวอร์ซีส ์	 สตีล	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.	 2520	ตั้งอยู่ที่
ย่านดาวคะนองในชื่อ	บริษัท	สงวนเจริญ	
เม็ททัล	 จ�ากัด	 ธุรกิจในช่วงแรกคือการ 
ขายวัสดกุ่อสร้างและเหลก็ชนดิต่าง	ๆ 	ต่อมา 
ได้ขยายกิจการอีกหลายบริษัท	สินค้าหลัก
ที่เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายคือ	 เหล็กเส้น
ก่อสร้าง	เหลก็รปูพรรณทุกชนิด	ปนูซเิมนต์	
ในเครอื	พี.โอเวอร์ซส์ี	สตลี	จ�ากดั	(มหาชน)	
และประสบความส�าเร็จในการขายอย่าง
ต่อเน่ือง	 โครงการก่อสร้างต่าง	 ๆ	 ใช้	 
พี.โอเวอร์ซีส์ฯ	 เป็นผู้ซัพพลายเหล็ก	 อาทิ	
ดอนเมืองโทลล์เวย์,	 ทางด่วนบางนา-
บางปะกง,	โครงการรถไฟฟ้า	ร.ฟ.ม.,	งานก่อสร้าง	
กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงวิทยาศาสตร	์
งานก่อสร้างตกึสงูหรอืโครงการขนาดใหญ่	 
เช่น	 เอส.ซี.บี.ปาร์ค,	 แฟชั่นไอส์แลนด	์
เซ็นทรัลเฟสติวัล	 ภูเก็ต	 และการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมของศุภาลัย	หลายโครงการ	
ปัจจบุนั	พี.โอเวอร์ซส์ี	สตลี	จ�ากัด	(มหาชน)	
มียอดขายต่อปีมากกว่าหมื่นล้านบาท

ราคาเหล็กตรงน้ี	 และเจรจาตกลงรายละเอียด
เรือ่งการช�าระเงนิให้สอดคล้องกับความผนัผวน
ของราคาเหล็ก
	 คิดดูจากเมื่อประมาณต้นป ี 	 60	 
ราคาเหลก็	14	บาท	ณ	วันนี	้(สงิหาคม)	ประมาณ	
18	 บาท	 แล้ว	 ขึ้นมา	 4	 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว	 
ก่ีเปอร์เซน็ต์ละ	(28.5%)	และอาจไม่อยู่	อาจเป็น	 
19	บาท	ขึน้มาทเีกือบ	30%	เหน็	ๆ 	เราบอกลกูค้า
ตลอดถ้าจะซื้อ(เหล็ก)	 ก็ซื้อให้จบไปเลย	 วัสดุ
ก่อสร้างอืน่	ๆ 	เวลาขึน้ราคาไม่น่ากลวัเหมอืนกับ 
เหลก็	อย่างปนูซเิมนต์ก็ยังไม่น่ากลวั	เมือ่ซือ้ให้จบ 
ก็แน่นอนในการบริหารต้นทุน	 ต ้องดีลกับ
ซัพพลายเออร์ท่ีเช่ือมั่น	 เช่ือได้	 หากเชื่อไม่ได	้
เมื่อไปดีล	 บางทีถึงเวลาเหล็กไม่มี	 เหล็กช็อต 
ก็ไม่มีของให้นะ	งานก่อสร้างก็เสียหาย

เหล็กเส ้นขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด  
เพิ่มความสะดวกการก่อสร้าง
	 ลูกค้าของ	 พี.โอเวอร์ซีส์ฯ	 ที่ซื้อเหล็ก	
SD 50	และ	SD 40	พร้อมขอรบับรกิารตดัและดัด	 
(Cut and Bend) 	 มีมากขึ้น	 คุณจรรยา	 
ขยายความว่า	 บริการตัดและดัดท�าให้ลูกค้า
ประหยัดต้นทนุ	และมคีวามรวดเรว็ในงานก่อสร้าง	 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ	นัน้	ถ้าไปเช่าเพ่ือท�างาน
ตัดและดัดหน้าไซต์งานก็แพง	 เมื่อให้โรงงาน 
ถอดแบบ	ตดัและดดัท�าให้เสรจ็ถึงเวลามาส่งแล้ว
ประกอบใช้เลย	ก็ประหยัดค่าใช้จ่าย	การท�างาน 
ก็ง่าย	 แต่ตัวน้ีโรงงานต้องท�าตลาดมากขึ้น
เพราะคนยังรู้น้อย	 เมื่อโรงงานเริ่มมีบริการ
ตัดและดัด	 เชื่อว่าเขากะท�าตลาดที่ใหญ่ขึ้น	 
ตรงน้ีเห็นด้วยเพราะที่ในเมืองแพง	 เช่าท่ีก็แพง	 
คุณไปเช่าที่นอกเมืองกว่าจะขนส่งเข ้ามา	 
ค่าใช้จ่ายก็มี	 ปัญหาการจราจรก็มี	 เมื่อให้ทาง
โรงงานท�าเลยคดิว่าคุม้นะ	มาถึงประกอบใช้เลย	 
ติดตั้งเลย	 ประหยัดค่าแรง	 สถานที่ 	 เวลา	 
การก่อสร้างยุคใหม่คนเริ่มหันมามองตรงนี้

“ความซื่อสัตย์” หลักประกันความส�าเร็จ
	 บทสนทนาสุดท้าย	คุณจรรยากล่าว
ถึงหลักการแนวทางบริหารจัดการธุรกิจของ 
พี.โอเวร์ซส์ีฯ	ว่า	ยึดถือเรือ่ง	“สนิค้าด ีมีคุณภาพ 

บริการเลิศ มีความซื่อสัตย์”	 จุดส�าคัญคือ	 
ความซื่อสตัย์ทีท่�าให้เกดิทกุอย่าง	ถ้าไมซ่ื่อสตัย์
ต่อลูกค้าอยู่ได้ไม่นาน	คุณต้องมีความซื่อสัตย์	 
ไม่หมกเมด็	ทกุคนไม่อยากขายของขาดทนุหรอก	 
แต่เราต้องมีจรรยาบรรณ	 ไม่ใช่ว ่าขาดทุน
แล ้วจะเอาเหล็กอะไรมาให ้ เขา	 โกงเขา	 
เพราะจริง 	 ๆ	 แล ้วเป ็นการขาดทุนก�าไร	 
ท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการ	 และ
ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าท่ีมีความเชื่อมั่น
ไว้วางใจต่อกัน	 เราท�าธุรกิจด้วยหลักการเช่นนี้ 
ประกอบกับได้รับความเช่ือถือมายาวนาน	 
ผู ้รับเหมาที่เป็นลูกค้าของเราจึงได้แนะน�า 
ลูกค้าใหม่ให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	

ยอดขายที่เลยหลักหมื่นล้านบาทต่อปีนี้
เป็นเพราะในช่วงทีเ่ราเตบิโตประมาณ 50% น้ัน 
ลูกค้ามาซื้อเหล็ก SD 50 เพิ่มขึ้น

	 ยอดขายเหล็กเส ้นก ่อสร ้างของ 
พี.โอเวอร์ซีส์	ในส่วนเหล็ก	SD 40	และ	SD 50 
มีสัดส่วน	70	:	30	ลูกค้ายังซื้อ	SD	40	มากกว่า	
แต่ในส่วนของ	SD 50 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 
เรื่องน้ีอยู่ท่ีการออกแบบ	 และความเข้าใจว่า	 
SD 50 ประหยัดกว่านะ	 ตอนน้ีลูกค้าใช้งาน 
ผสมกันคือใช้ทั้ง	SD 40	และ	SD 50	โดยเหล็ก	
SD 50	ใช้ในส่วนงานคอลัมน์	เสา	คาน

พี.โอเวอร์ซีส์ฯ หลักประกันเหล็กก่อสร้าง
ไม่ขาดมือ
	 คณุจรรยา	เล่าว่า	พี.โอเวอร์ซส์ีฯ	ยึดมัน่ 
ท�าตามสัญญากับลูกค้า	ตอนที่เหล็กขาดตลาด	
เรายืนหยัดซัพพลายให้ลูกค้า	 เพราะเขาต้อง 
แข่งกับเวลา	หากว่างานก่อสร้างช้าสกัอาทติย์หน่ึง 
เขาก็มีปัญหาแล้ว	 หมายถึง	 ท้ังดอกเบี้ย	 และ 
การโอน	ฉะน้ันเวลาเขาซือ้วัสดกุ่อสร้าง	เช่นเหลก็	 
ต้องมีความมั่นใจว่ามีของใช้ตามก�าหนดเวลา
ที่ต้องการ
	 ลูกค้าส่วนมากของเราไม่ไปไหนเลย	
ใช้ของเราแล้วก็ใช้ไปตลอด	 เพราะว่าท่ีผ่านมา	 
ไม่ว่าเป็นจงัหวะทีเ่หลก็ขาดตลาด	บางทขีึน้ราคา	 
คิดเป็นกิโลกรัมขึ้นจาก	20	บาท	 เป็น	40	บาท	 
จาก	 12	 บาท	 เป ็น	 18	 บาทก็มี 	 แต ่บาง 
จังหวะเวลาลงจาก	14	บาท	เหลือ	12	บาทก็มี	 
พี.โอเวอร์ซีส์ฯ	 แบกรับดูแลความผันผวนของ
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รายงานพิเศษ
กองบรรณาธิการ

15 ปี ทาทา สตีล
สูค่วามส�าเรจ็ของลูกค้า

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�ากัด (มหาชน) ปี 2560 ครบรอบ 15 ปี รายงานพิเศษ “Steelinks”  

ฉบับนี้ น�าเสนอบทบาทของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก 
และอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

ยกระดับการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง
	 ทาทา	สตลี	ผลติเหลก็ในชือ่ย่ีห้อ	“ทาทา	ทิสคอน”	ประกอบด้วย	

เหลก็เส้นก่อสร้าง	ชัน้คณุภาพ	SD 40, SD 50,	เหลก็เส้นต้าน
แรงแผ่นดนิไหว	หรอื	ทาทา	ทสิคอน	เอส	ซปุเปอร์	ดัก๊ไทล์,	

เหลก็ฉาก,	เหลก็รางน�า้,	เหลก็ลวด	และเหลก็ปลอก	
นอกจากน้ียังมบีรกิารเหลก็เส้นข้ึนรปูพร้อมใช้	
ตดัและดดั	(Cut and Bend)

	 การผลิตเหล็กเส้น	และเหล็กชนิดต่าง	ๆ	
ของ	ทาทา	สตีล	 เป็นการผลิตป้อนตลาด	Made to 

Stock	 เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้	 ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	และเจ้าของบ้านพักอาศัย

	 การยกระดับผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของ	 ทาทา	สตีล	 ท่ีส�าคัญ
คือ	 ผลิตเหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว	ปัจจุบันพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

แผ่นดนิไหว	เช่น	โครงการก่อสร้างตกึสงู	ๆ 	ในเชยีงใหม่	และเชยีงราย	ทีส่ร้างในระยะ	 
2-3	 ปีทีผ่่านมา	 เกือบ	70%	 เลอืกใช้เหลก็เส้นต้านแรงสัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหว	 เช่น	 

มายฮปิ	คอนโด,	ลฟิว่ิงฮลิล์	คอนโด,	เดอะแซฟไฟร์,	ปาล์มสปรงิ	คอนโด,	เดอะนิมมานห์,	
เดอะยูนคิ	คอนโด,	ฮโินกิ	คอนโด,	เดอะแชปเตอร์	คอนโด,	โรงพยาบาลเชยีงรายอนิเตอร์	เป็นต้น
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จึงได้ใช้ย่ีห้อ	 “ทาทา	 ทิสคอน”	 กับผลิตภัณฑ์
เหล็กของบริษัท	 เพ่ือให้ผู้ซื้อมั่นใจได้เมื่อเลือก
จากย่ีห้อเพราะเป็นการประกาศอย่างชดัเจนว่า
ผลิตจากโรงงานของ	ทาทา	สตีล	ที่มีเทคโนโลยี
การผลติระดบัโลก	ผลติเหลก็เตม็ตามมาตรฐาน	
มอก.	มีนวัตกรรมบริการให้ผู้ใช้งาน
	 นอกจากนี้	ทาทา	สตีล	ได้ลงทุนสร้าง
คลังสินค้าตามภูมิภาคต่าง	 ๆ	 เพ่ือรับประกัน
ว่ามีเหล็กเส้นตอบสนองความต้องการของ 
ผูใ้ช้	ไม่ขาดตอนในการก่อสร้าง	เช่น	ที	่เชยีงราย	
อุดรธานี	 และสุราษฎร์ธานี	 การมีคลังสินค้า
ดังกล่าวท�าให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างต่าง	ๆ 	มคีวามมัน่ใจว่าสามารถใช้เหลก็	
ทาทา	ทิสคอน	 ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง	 รวมทั้ง
ช่วยให้ผู้แทนจ�าหน่ายมีความคล่องตัวในการ
บริหารสต็อคสินค้า

เสริมตลาดค้าปลีก
	 การอ�านวยความสะดวกของผู ้ใช ้
เหล็กเส้นก่อสร้าง	ทาทา	ทิสคอน	อีกประการ
หนึ่งคือ	 การซื้อจากร้านค้าปลีกท่ีกระจายอยู่
ทกุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ	ร้านค้าปลกีดงักล่าวรวมท้ัง 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท่ัวไป	 และร้านค้าวัสดุ
ก่อสร้างแบบโมเดิร์นเทรด	ทาทา	สตีล	 ได้ติด 
สายรัดเหล็กเส้นก่อสร้างให้ผู ้ซื้อเห็นย่ีห้อ	 
ทาทา	ทิสคอน	อย่างชัดเจน	รวมทั้งมีแคมเปญ
การตลาดร่วมกับค้าร้านปลีกตามพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	
เป็นระยะ	 ๆ	 เพ่ือสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์	 
ทาทา	 ทิสคอน	 ให้เข้าถึง	 ผู้รับเหมา	 เจ้าของ

โครงการ	 และเจ้าของบ้านให้มากที่สุด	 ไม่ว่า
เป็นการสร้างใหม่	 การต่อเติม	 หรือซ่อมแซม	
อาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ

ยกระดับการผลิตอีกก้าวใหญ่
	 ในปัจจุบันหลายประเทศในโลกใช้
เหล็ก	SD 50	ในการก่อสร้างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์	
เช่น	สงิคโปร์,	ออสเตรเลยี,	อนิเดยี	ขณะเดยีวกัน 
มีหลายประเทศในโลกได้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง
ชั้นคุณภาพ	 SD 60	 ในภูมิภาคอาเซียนคือ	
สิงคโปร์ใช้เหล็ก	SD 50	 และ	SD 60	 ในงาน
ก่อสร้างเท่าน้ัน	ปัจจบุนั	ทาทา	สตลี	ได้ประสาน
งานกับส�านักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม	(สมอ.)
เพ่ือจัดท�ามาตรฐานเหล็กเส ้นชั้นคุณภาพ	 
SD 60	ทัง้นีก้ารผลติเหลก็ชัน้คณุภาพ	SD 60	นัน้	 
กลุ ่มทาทา	 สตีล	 มีความพร ้อมทางด ้าน
เทคโนโลยีรองรับแล้ว	 เม่ือระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องประกาศใช้	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	
สามารถผลิตออกมาได้ทันที	คาดการณ์ว่าอาจ
ใช้เวลาราว	2	ปีที่มาตรฐาน	สมอ.	ส�าหรับเหล็ก 
ชัน้คณุภาพ	SD 60	ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
	 เรือ่งราวทัง้หมดนียื้นยันว่า	ทาทา	สตีล	 
(ป ระ เทศไทย ) 	 มุ ่ ง มั่ นยกระดับ พัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็ก	 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
ความส�าเร็จของผู้รับเหมาก่อสร้าง	และเจ้าของ
โครงการเมื่อเลือกใช้เหล็กเส้น	ทาทา	ทิสคอน

ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ระดับโลก

	 การผลิต เหล็ ก เส ้ นชั้ นคุณภาพ	 
SD 50	 นั้น	 ท�าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและ
เจ้าของโครงการขนาดใหญ่สามารถเลือก
เหล็กเส้นก่อสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ออกแบบงานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเด่น	ๆ 	ท่ีใช้ 
เหลก็	SD 50	เช่น	สนามบนิสวุรรณภูม	ิโครงการ
รถไฟฟ้า	BTS	 เส้นทางรถไฟฟ้าสม่ีวง,	สนี�า้เงนิ,	 
สแีดง,	สเีขยีว	รวมถึงศูนย์การค้า	อาคารขนาดใหญ่	 
ตึกสงู	เช่น	โรบนิสนั	เพชรบรุ,ี	โกดงัคอลเกต	ปาล์ม
โอลฟี	ชลบรุ,ี	คอนโด	ไอดโีอ,	พราวด์เรสซเิดนซ์,	
เดอะนชิ,	พลมัคอนโด,	อาคารชนิวัตร	4	เป็นต้น

นวัตกรรมงานบริการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้รับเหมา
	 ทาทา	 สตีล	 มีนวัตกรรมงานบริการ 
ที่ส�าคัญคือ	 บริการเหล็กเส้นข้ึนรูปพร้อมใช	้ 
ตดัและดดั	(Cut and Bend)	จดัท�าตามรายการ	
Bar Cut List	ของผู้รับเหมาก่อสร้าง	ช่วยให้งาน
ก่อสร้างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน	ลดต้นทุนเหล็ก	
และต้นทุนรวม	 ปัจจุบัน	 ทาทา	 สตีล	 มีก�าลัง 
การผลิตส�าหรับบริการตัดและดัดเดือนละ	
10,000	ตัน	 และพร้อมลงทุนติดตั้งเครื่องจักร
เพ่ิมเพ่ือขยายก�าลังการผลิตในพ้ืนท่ีโรงงานท่ีมี
พร้อมอยู่แล้ว	หากการใช้ก�าลังการผลิตตัดและ
ดัดถึงระดับร้อยละ	 70-75	 ท้ังน้ีในปัจจุบันมี
ยอดบริการตัดและดัดเฉลี่ยเดือนละ	6,000	ตัน	 
ตัวอย่างโครงการท่ีใช้เหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช	้ 
ตัดและดัดคือ	 เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง,	 
สายสเีขียว,	โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า,	อาคาร
ใหม่กระทรวงกลาโหม,	แอสไพร์คอนโด,	ชวีาทัย	 
คอนโด,	 แซนคอนโด,	 แอชตัน	 จุฬา	 คอนโด,	
ไอดีโอ	 คอนโด,	 โรงเรียนเด่นหล้า	 อินเตอร์,	
ซีคอนสแควร์	ตึกใหม่,	เซ็นทรัล	โคราช	เป็นต้น
	 ทาทา	 สตีล	 ยังมีบริการต่อเหล็ก
ด้วยข้อต่อ	 (Coupler)	 ตามความต้องการของ
ลูกค้า	 และได้ผลิตเหล็กปลอกส�าเร็จรูปเพ่ือ 
ความสะดวกในการใช้งานก่อสร้าง

เพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อ
	 ผู ้ซื้อเหล็กเส ้นก ่อสร ้างต ้องการ 
เหล็กเต็มมาตรฐาน	มอก.	เพื่อความมั่นคงของ
สิ่งปลูกสร้าง	 ทาทา	สตีล	 ตระหนักดีถึงเร่ืองนี้	

คลังสินค้า และแคมเปญ
การตลาดกับร้านค้าปลีก
เพิ่มความสะดวกในการ
เลือกซื้อ ทาทา ทิสคอน
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คุณภาพเหนือกว่าด้วยเตาหลอม EAF
	 บรษิทั	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	 อยู ่ในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง	 
มีกระบวนการผลิตเหล็กเส้นด้วยกระบวน 
การหลอมในเตาอาร ์คไฟฟ ้า 	 (Electric  
arc furnace, EAF)	ออกมาเป็นผลติภัณฑ์เหลก็
ขนาดต่าง	ๆ	ภายใต้ยี่ห้อ	“ทาทา	ทิสคอน”
 EAF	 เป็นกระบวนการหลอมเหล็ก 
ท่ี ก� าจัดสิ่ งปนเป ื ้ อนได ้ดีกว ่ าการหลอม 
ด้วยกระบวนการอื่น	นอกจากนี้ในขั้นตอนด้วย
กระบวนการผลิตมีการพ่นก๊าซที่ก�าจัดมลทิน 
สิง่สกปรกในน�า้เหลก็ได้หมดจด	จงึได้น�า้เหลก็ท่ี
บรสิทุธ์ิเป็นเน้ือเดยีวกัน	ผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนท�าให้ได้
เหลก็เส้นทีม่คีวามแข็งแกร่งสงู	สม�า่เสมอเท่ากัน 
ทกุเส้น					ตรงความต้องการของผูใ้ช้งาน	และเป็นไปตาม 
มาตรฐานผลติภัณฑ์เหล็กระดบัสากล	ข้ันตอนสุดท้าย 
ผ่านระบบ Thermo Mechanical Treatment 
(T.M.T) ทีพ่่นสเปรย์ละอองน�า้แรงดนัสงู	ในอณุหภูมิ 
ทีเ่หมาะสม	ท�าให้เหลก็เส้นน้ันมคีวามแข็งแกร่ง
และความยืดหยุ่นท่ีสมดลุกันดตีามมาตรฐาน

ยี่ห้อ “ทาทา ทิสคอน” ต้องเลือกซื้อ
 เหลก็ดต้ีองมียีห้่อ ท�าไมเป็นเช่นน้ี
	 ในปัจจุบันแม้ว ่าผลิตภัณฑ์เหล็ก
ต้องท�าตามมาตรฐานบังคับ	มอก.	 	 ผู้ค้าเหล็ก
ต้องจ�าหน่ายเหลก็ท่ีได้มาตรฐาน	มอก.	 เท่าน้ัน 
นัน่คอื	เหลก็แต่ละเส้นต้องประทบัตวันูนบนเนือ้เหลก็	 
ประกอบด้วย	ข้อมลูชือ่ผูผ้ลติ/ตราสนิค้า	ประเภท	
ขนาด	ชัน้คณุภาพ	และกระบวนการผลติ	ในกรณี 
เหล็กที่ผลิตจากกระบวนการ	 EAF	 เมื่อดูที่ 
เน้ือเหลก็ต้องมตีวัหนังสอื	EF	บนเนือ้เหลก็

เรื่องเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็ก
กองบรรณาธิการ

อยู่ดีมีสุขเรียกหา ทาทา ทิสคอน
จากโรงงานเตาหลอม EAF

สู่ยี่ห้อเหล็กเส้นอันดับ 1 ของไทย

โรงงานเตาหลอม EAF 
ผลิตเหล็กไร้สิ่งปนเปื้อน 

มาตรฐานสูง 
แสดงตนด้วยยี่ห้อ 

ทาทา ทิสคอน

คุณภาพของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ นั้น ปัจจัยก�าหนดที่ส�าคัญคือ 
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง คุณภาพของเหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางเป็นพื้นฐาน
แห่งคุณภาพในอุตสาหกรรมเหล็กข้ันปลาย อุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องและอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง

	 แต่มีวิธีที่สะดวกและง่ายส�าหรับ
การเลือกซื้อเลือกใช้	นั่นคือ	การเลือกเหล็ก
จากย่ีห้อ	 เพราะย่ีห้อนั้นระบุชัดถึงโรงงาน 
ผูผ้ลติ	กระบวนการผลติ	มาตรฐานการผลิต	 
รวมถึงบริการหลังการขาย	 นั่นคือความ 
รับผิดชอบของโรงงานผู้ผลิต
	 เมื่อผู้ซื้อ-ผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง
เลือกเหล็ก	 “ทาทา	 ทิสคอน”	 จึงได้เหล็ก
ท่ีผลิตด้วยกรรมวิธี	 EAF	 ได ้เหล็กเต็ม
มาตรฐาน	มอก.	และได้บริการหลังการขาย
ต่าง	ๆ	ที่ดี	ทั้งนี้เพราะเหล็ก	ทาทา	ทิสคอน	 
ผลิ ตด ้ วยกร รม วิ ธี 	 E A F 	 เ หล็ กจึ งม ี
ความแข็งแรงสูง	 ยืดหยุ่นดี	 เหมาะกับงาน
ก่อสร้างทุกประเภท
	 เหลก็เส้นใช้ในการก่อสร้างในส่วน
งานโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างต่าง	 ๆ	
เช่น	คอนโดมเินียม	อาคารส�านักงาน	บ้านพัก
อาศัย	ทางด่วน	ถนน	สะพาน	อโุมงค์	สนามบนิ	
และอืน่	ๆ 	การเลอืกใช้เหลก็เส้น	ทาทา	ทสิคอน	
ท่ีผลติด้วยกระบวนการ	EAF	ท�าให้ได้เหลก็ 
ท่ีดไีม่มสีิง่ปนเป้ือนโครงสร้างของสิง่ปลกูสร้าง
จงึแขง็แรงปลอดภัย	 เหมอืนการรบัประทาน
อาหารท่ีไม่เพียงต้องครบห้าหมู	่ที่ส�าคัญต้อง
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนร่างกายถึงจะแข็งแรง
มีสุขภาพพื้นฐานดี
	 กินดีต้องเลือกบริโภค	 อยู่ดีมีสุข	
เรียกหาและเลือกใช้	ทาทา	ทิสคอน	ยี่ห้อที่ 
รับประกันการผลิตเหล็กจากโรงงาน 
เตาหลอม	 EAF	 ย่ีห้อท่ีมีบริการต่อเน่ือง 
ต่าง	ๆ 	ให้ผูร้บัเหมาและเจ้าของสิง่ปลกูสร้าง
มีความมั่นใจในโครงการของตนเอง
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Live well and get well,
turn to Tata Tiscon 
From EAF Furnace Plant to
Thailand’s No. 1 rebar’s brand

EAF furnace plant 
produces the steel 

without impurity. It 
reaches high standards 

and is represented itself 
as Tata Tiscon 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,  
produc t ion process ,  produc t ion  
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,  airports,  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. 

 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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	 บมจ.	 ทาทา	 สตีล	 (ประเทศไทย)	 ร่วมกับ	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 
จัดสัมมนา “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการออกแบบและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือ
ต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของการเกิดแผ่นดนิไหวอย่างถูกวิธี	รวมถึงแนวคดิในการออกแบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วงการก่อสร้างของประเทศไทยมีการพัฒนาและ 
เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
ในอนาคต	แก่ผูเ้ก่ียวข้อง	ทัง้วิศวกรผูอ้อกแบบ	หน่วยงานราชการ	เอกชน	และผู้ประกอบการ 
ในพื้นที่	จ.สุราษฎร์ธานี	และใกล้เคียง	
	 ครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	 คุณธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขาภาคใต้	 1	 
จ.สุราษฎร์ธานี	 วสท.	 เป็นประธานเปิดงาน	 ร่วมด้วย	 วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ	 อาทิ	 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการ	สาขาวิศวกรรม
โครงสร้างเหลก็	วสท.	บรรยายเรือ่ง	“แนวคดิและทิศทางของมาตรฐานการออกแบบอาคาร

บรรยากาศภายในงาน 

TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ
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ทาทา สตีล 
ร่วมกับ วสท. จัดสัมมนา 

“เหล็กเสริมคอนกรีต
กับการออกแบบอาคาร

ต้านแรงแผ่นดินไหว” 
ต้านทานแผ่นดนิไหวส�าหรบัประเทศไทย” ดร.ทรงเกียรติ มธพุยนต์ Senior Project Manager	บจก.	ซวีลิแอนด์สตรคัเจอรลั	เอน็จเินยีร์ส	 
(CASE) บรรยายเร่ือง	 “ใช้เหล็กเสริมคอนกรีตก�าลังสูงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” และคุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร	ผู้จัดการส่วน
อาวุโส	บรกิารลกูค้า-เทคนิคและพัฒนาผลติภัณฑ์	บมจ.	ทาทา	สตลี	(ประเทศไทย)	บรรยายเรือ่ง	“นวตักรรมเหลก็ก่อสร้างในยคุ 4.0”  
ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูเ้ก่ียวข้องร่วมงานสมัมนาจ�านวนมาก	ณ	ห้องมรกต	โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า	สรุาษฎร์ธาน	ีเมือ่	25	สงิหาคม	2560	
 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความส�าคัญและต้องการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกผู้เก่ียวข้อง  
จึงได้ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนาทั้ง 5 ภาคทั่วไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ในหัวข้อที่น่าสนใจทันยุคสมัย เพื่อยกระดับและประโยชน์สู่วงการก่อสร้าง 



Steel talk : Digital Decode Disruption 
in construction industry

ร่วมยินดี “เมกาโฮม” สาขาล�าดับที่ 12 จ.เชียงราย
	 คุณนพชัย	 เทโพธ์ิ	 ตัวแทนฝ่ายบริหารการตลาดและการขาย	 บมจ.	 ทาทา	 สตีล	 
(ประเทศไทย)	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเหล็กเส้น	 “ทาทา	 ทิสคอน”	 เหล็กเส้นยอดนิยมอันดับ	 1	 
ร่วมแสดงความยินดีกับ	 คุณกวินนาถ	 วรกาญจนนท์	 ผู้จัดการท่ัวไป	 เนื่องในโอกาสเปิดตัว	 
“เมกาโฮมเชยีงราย”	นบัเป็นสาขาล�าดบัที	่12	ทีเ่ปิดให้บรกิารในโซนภาคเหนอืของ	บจก.	เมกาโฮม	
เซ็นเตอร์	พร้อมกันนี้	ทาทา	สตีล	ได้ร่วมออกบูธภายในงานเปิดตัวสาขา	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	ทีมการตลาดและการขาย	กลุ่มบริษัท	ทาทา	สตีล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(มหาชน)	จัดกิจกรรมภายใน	Steel talk	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดวิสัยทัศน์มุมมองของ
คนรุ่นใหม่ทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรคนดัง	คุณไผท	ผดุงถิ่น	
Principle/Evangelist	แห่ง	BUILK ASIA	เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการบรรยายพิเศษในหวัข้อเรือ่ง	 
“ปฏิวัติวงการก่อสร้าง	3D” 1. Digitize	 การเข้าสู่ยุคดิจิตอล	2. Decode	 การถอดรหัสธุรกิจ 
ยุคดิจิตอล	3. Disrupt Construction Industry	อุปสรรคในธุรกิจก่อสร้าง	
	 อนึ่ง	Steel talk	 เป็นกิจกรรมสุดพิเศษ	 ส�าหรับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	 ของ	 
ทาทา	สตีล	เพ่ือให้เกิดการรบัรู้ข่าวสารพร้อมข้อมลูอพัเดทเทรนด์ธุรกจิวงการก่อสร้างในยุคสมยั
ที่เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่ความท้าทายในยุคสังคมดิจิตอล	

มาตรฐาน มอก. บัง คับให ้ เหล็ก

แต่ละเส้นต้องประทับตัวนูนประกอบ

ด ้วยข ้อมูล ช่ือผู ้ผลิต /ตราสินค ้า  

ประเภท และขนาด ชั้นคุณภาพ และ

กระบวนการผลิต ในกรณีเหล็กท่ีผลิต

จากกระบวนการ EAF เม่ือดท่ีูเน้ือเหลก็

ต้องมีตัวหนังสือใดบนเนื้อเหล็ก?

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

ส่งค�าตอบของท่านมาได้ท่ี 
Line ID : @tiscon / ไลน์สแกน -> Add Friend หรือ 
พิมพ์ค้นหา @tiscon ระบุค�าตอบ พร้อมแจ้ง ชื่อ-สกุล  
เบอร์โทร. ท่ีอยู่ในการจัดส่ง  
ตั้งแต่วันน้ี - 6 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ี
www.tatasteelthailand.com, 
www.consmag.com
วันที่ 12 ตุลาคม 2560

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

ทาทา ท้าประลอง

คนเก่งตอบถูก 5 ท่านแรก 
รับรางวัล

Movie Gift Voucher SF
จ�านวน 5 รางวัล ส่งถึงบ้าน

(รางวัลละ 2 ใบ)



คุณภาพ ระดับโลก โดย บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

ประหยัด
เหล็กเสน 36%

เหล็กเสนกอสรางกำลังสูง

SD 50
แกรง ทน เหนือกวา

มอก. 24-2548

เหล็กเสนกอสรางกำลังสูง

SD 50
แกรง ทน เหนือกวา

มอก. 24-2548

*ประหยัดสูงสุด 36% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 30

ประหยัดสูงสุด 16% เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสน SD 40
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