
ฉบับ 32 วารสารมกราคม - มีนาคม 2560

TATA MOVEMENT

วารสารเหล็กก่อสร้าง ทีม่ผู้ีอ่านสงูสดุ
อนัดบั 1 กว่า 6,000 ฉบับ ทั่วไทย

สัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์พิเศษ

เพิ่มความปลอดภัยสิ่งปลูกสร้างพื้นที่เสี่ยง
ใช้เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

นายแพทย์วชัระ เตชะธีราวฒัน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชรศิริเวช จ�ากัด

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ 
มั่นใจความพร้อมทั่วด้าน
หมอ อุปกรณ์การแพทย์ และตัวอาคารรับภัยแผ่นดินไหว

CUT & BEND ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
นวัตกรรมจากโรงเหล็กสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ไพโรจน์ ทุ่งทอง ยิ่งศักดิ์ พงษ์ช้าง 
ประธานบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จ�ากัด

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ภทัรไพล์ลิง่ จ�ากดั
บรษิทั พงษ์ภทัร เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากดั

ภทัรนิทร์ คุม้ทกุทศิ
ผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ไทย โอบายาชิ

ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภญิโญ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หัวหน้าหน่วยวจิยั CONTECH มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ทาทา ทิสคอน
เหล็กเตม็ มอก.
แจกโชค
ชาวใต้

เหล็กเส้น
ยอดนิยมสูงสุด

และมีการใช้งานมากที่สุด
ในประเทศไทย 

ทาทา ทิสคอน 
ชื่อเดียว ที่เชี่ยวชาญ

เรื่องเหล็ก
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บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) จัดเคมเปญ “ทาทา ทิสคอน 
เหล็กเต็ม มอก. แจกโชคชาวใต้” คืนก�าไรให้กับลูกค้าที่ซื้อเหล็กเส้น “ซื้อทุกตัน 
ลุ้นรางวัลทุกเส้น” เมื่อซื้อครบทุกๆ 2,000 บาท ได้สิทธิ์ลุ้นรับโชค มูลค่ารวม 
กว่า 470,000 บาท โดยได้รบัเกียรติจาก คณุราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จดัการใหญ่  
และคุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาดและ
การขาย เป็นผู้จับรางวัลมอบโชคให้พี่น้องชาวใต้ในครั้งน้ี ณ บมจ. ทาทา สตีล  
(ประเทศไทย) อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เมื่อเร็ว ๆ น้ี

“ประกาศรายชือ่ผู้โชคด ีกิจกรรมชงิโชค ทาทา ทสิคอน เหล็กเต็ม มอก. แจกโชคชาวใต้” 
เพิม่เติม ทาง www.tatasteelthailand.com

ทาทา ทิสคอน
เหล็กเตม็ มอก.

แจกโชค
ชาวใต้

“ประกาศรายชือ่ผู้โชคด ีกิจกรรมชงิโชค 
ทาทา ทิสคอน เหล็กเต็ม มอก. 

แจกโชคชาวใต้”

รางวัลทองค�า มูลค่า 100,000 บาท 1 รางวัล 
1. คุณนงนภัส สาระผล จ.พังงา

รางวัลทองค�า หนัก 1 บาท 6 รางวัล 
1. คุณสุดิง มามะ จ.ยะลา
2. คุณยศกร มีล่าม จ.กระบี่
3. คุณศิริรัตน์ จันทร์ชู จ.พัทลุง
4. คุณเอ๋ วงศ์กระจ่าง จ.ยะลา
5. คุณชยพล เอี่ยมโอภาส จ.ภูเก็ต
6. คุณวาริณี ขุนธิต จ.พัทลุง

รางวัลทองค�า หนัก 1 สลึง 20 รางวัล 
1. คุณกัญญา ดวงแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี 
2. คุณประกายกานต์ จ.ยะลา
3. คุณจรัน หนูกันยันต์ จ.สุราษฎร์ธานี
4. คุณสมพร ศรีสวัสดิ์ จ.พังงา 
5. คุณสัณหณัฐ เธียรเงิน จ.สุราษฎร์ธานี
6. คุณมกุฎ เธียรชุมา จ.กระบี่
7. คุณเมธี เสรีประเสริฐ จ.ยะลา
8. คุณสมาน อินทร์สอน จ.กระบี่
9. คุณทิวาภรณ์ อุ่ยยก จ.ยะลา
10. คุณเนตรฤดี บุญเชนทร์ จ.สุราษฏร์ธานี
11. คุณจันทร์หอม สีสุดใจ จ.ภูเก็ต
12. คุณอัมพร กะโด จ.ยะลา
13. คุณบุญเดียง ศรีสวัสดิ์ จ.พัทลุง
14. คุณวีรยุทธ จันทร์อักษร จ. พัทลุง
15. คุณนิยดา นพคุณ จ.สุราษฏร์ธานี
16. คุณสมบูรณ์ทัศน์ สุริยะ จ.พัทลุง
17. คุณวิภา ศิริรัตน์พงษ์ จ.สุราษฏร์ธานี
18. คุณธนิดา โรจนนาวิน จ.ภูเก็ต
19. คุณซียะ สาและ  จ.ยะลา
20. คุณปรเมศ บัววงศ์ จ.ชุมพร
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ท�ำให้กำรยึดเหน่ียวดีขึ้น จนมีกำรเปลี่ยนมำใช้
เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภำพ SD 40 และ SD 50 
เพ่ือเลอืกใช้ก�ำลงัท่ีสงูมำกขึน้ รวมถึงมทีำงเลือก 
ใช้เหล็กต้ำนแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ท้ังน้ี
กำรเสริมเหล็กให้กับชิ้นส่วนโครงสร้ำงนั้น  
เป็นส่วนทีส่�ำคญัท่ีสดุเพ่ือให้โครงสร้ำงสำมำรถ
ในกำรต้ำนทำนแรงแผ่นดินไหวได้ดี ควบคุม 
กำรแตกร้ำวในขณะเกิดแผ่นดินไหวให้อยู่ใน
ระดบัต�ำ่และรกัษำให้โครงสร้ำงไม่พังทลำยทนัที
ในเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรง โดยเฉพำะ
เหล็กที่มีก�ำลังสูงและมีควำมเหนียวเพียงพอ
 “กำรเลือกใช้เหล็กที่มีก�ำลังสูงนั้น 
ลดปริมำณเหล็กลงเมื่อต้องกำรก�ำลังรับแรง 
เท่ำกัน ผลดคีอืช่องว่ำงระหว่ำงเหลก็เพ่ิมมำกขึน้  
ท�ำให้เกิดปัญหำกำรเทคอนกรีตแล้วเป็นโพรง
ลดลง กำรใช้ทฤษฎีออกแบบด้วยวิธีก�ำลังน้ัน 
มีควำมพร้อมในกำรน�ำวัสดุที่มีก�ำลังสูงมำใช้ 
ทัง้น้ีเมอืงไทยจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรงุอำคำรเก่ำ
ให้แขง็แรง และสร้ำงอำคำรใหม่ท่ีมปีระสทิธิภำพ 
ท�ำให้อำคำรทุก ๆ หลงัมคีวำมแขง็แรงปลอดภัย
เพ่ือรองรบัแผ่นดินไหวทีอ่ำจเกิดขึน้ในอนำคต”

เพิม่ความพร้อม
ด้านบคุลากรและส่งเสรมิ

การใช้วัสดกุ่อสร้างส�าหรบั
อาคารต้านแรงแผ่นดนิไหว

สัมภาษณ์พิเศษ
กองบรรณาธิการ

ประเทศไทยมีหลายจังหวัดท่ีเสี่ยงภัยจากแรง 
สัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหว นัน่คอื พืน้ทีใ่กล้รอยเลือ่น 
ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง และ
ล�าพูน บริเวณเฝ้าระวัง ได้แก่ กระบี่ ชุมพร 
พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และ สุราษฎร์ธานี 
รวมทั้งบริเวณดินอ่อนได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พื้นที่
ดังกล่าวกฎหมายบังคับให้ต้องก่อสร้างอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างให้มีความสามารถต้านแรง 
สัน่สะเทอืนแผ่นดนิไหว (ดรูายละเอยีด กฎกระทรวง
ก�าหนดการรับน�า้หนกั ความต้านทาน ความคงทน 
ของอาคารและพื้นดิน ท่ีรองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  
พ.ศ. 2550)

สร้างความพร้อมให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง
 ผศ.ดร. ชยำนนท์ หรรษภิญโญ  
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์วิศวกรรมโครงสร้ำง หัวหน้ำ
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หัวหน้ำหน่วยวิจัย 
เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำง และวศิวกรรมแบบย่ังยืน 
(CONTECH) ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมรู ้  
ควำมช�ำนำญกำรออกแบบอำคำรต้ำนแผ่นดิน 
ในเมืองไทยว่ำ แนวคิดกำรออกแบบอำคำร 
ต้ำนแรงแผ่นดินไหวนัน้ แตกต่ำงไปจำกกำรออกแบบ 
เพ่ือรับแรงท่ัวไป สิ่งท่ีต้องท�ำคือกำรจัดอบรม
หลักสูตรพิเศษ ป ัจจุบันวิศวกรรมสถำน 
แห่งประเทศไทย (วสท.) ได้ด�ำเนนิกำรส่วนนีอ้ยู่  
ส่วนวศิวกรท่ัวไปท่ีจบระดบัปรญิญำตร ีไม่ได้เรยีน 
กำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนแรงแผ่นดินไหว 
เพรำะไม่เป็นวชิำบงัคบัให้เรยีน แต่เลอืกเรยีนเป็น
วิชำเลอืกได้ในบำงสถำบนักำรศกึษำ ทัง้นีก้ำรน�ำ
มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำรต้ำนทำนแรง 
แผ่นดินไหว มำใช้ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ต้อง
ครอบคุมท้ังสถำปนิกผู ้ออกแบบ ผู ้คุมงำน  
ผูต้รวจสอบทีเ่ป็นกลุม่วิศวกร และเจ้ำของอำคำรด้วย

ใช้ความพร้อมด้านวัสดุก่อสร้าง
ให้เกิดประโยชน์
 ควำมพร้อมทำงด้ำนวัสดุก่อสร้ำง
และระบบกำรก่อสร้ำงเพ่ือต้ำนแรงสั่นสะเทือน 
แผ่นดนิไหวน้ัน ผศ.ดร. ชยำนนท์ ให้ควำมเห็นว่ำ  
ระบบโครงสร้ำงท่ีใช้คอนกรีตร่วมกับเหล็กเส้น
ในกำรก่อสร้ำงน้ันเป็นระบบกำรก่อสร้ำงท่ี 
ผูรั้บเหมำบ้ำนเรำคุน้เคยกันเป็นอย่ำงด ี ในส่วน
เหลก็เสรมิมคีวำมเปลีย่นแปลงพัฒนำ เช่น เปลีย่น 
กำรใช้เหล็กกลม (RB) เป็นเหล็กข้ออ้อย (DB) 

เพิ่มความปลอดภัย
สิ่งปลูกสร้างพื้นที่เสี่ยง

ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภญิโญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิวกรรมโครงสร้าง 
หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
หัวหน้าหน่วยวจิยั CONTECH มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ใช้เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว
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สัมภาษณ์พิเศษ
กองบรรณาธิการ

ประชาชนที่เดินทางมารับบริการด้าน- 
การแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
ย่อมต้องการความม่ันใจว่า ได้รับการดแูลรักษา 
ให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และไม่เกิด
ปัญหาอื่นใดเพิ่มเติม กรณีพิเศษส�าหรับ 
โรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งภัยแผ่นดนิไหว 
ใกล้รอยเลือ่น อย่างเช่น จังหวดัเชียงราย 
จ�าเป็นต้องเพิ่มหลักประกันความปลอดภัย
ด้วยการสร้างอาคารให้สามารถรับแรง 
สัน่สะเทือนจากแผ่นดนิไหวได้ เพือ่สวสัดภิาพ
ของผู้มาใช้บริการและบคุลากรด้านต่าง ๆ  ของ 
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลทีพ่ร้อมรบัภยัแผ่นดนิไหว
 นำยแพทย์วัชระ เตชะธีรำวัฒน์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั วัชรศริเิวช จ�ำกัด  
ทีด่�ำเนินกิจกำรโรงพยำบำลเชยีงรำยอนิเตอร์ 
กล่ำวว่ำ เน่ืองจำกจงัหวัดเชยีงรำยอยู่ในเขต 
ป้องกันภัยจำกแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว  
เพรำะอยู ่ใกล ้รอยเลื่อนอีกทั้ งจังหวัด
เชยีงรำยเคยเกิดเหตแุผ่นดนิไหวรุนแรงดงัท่ี-

รับรูกั้น กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงพยำบำลเชยีงรำย-
อินเตอร์ จึงออกแบบให้สำมำรถต้ำนแรง- 
สั่นสะเทือนแผ่นดินไหวตำมกฎหมำยก�ำหนด

ตัง้แต่ต้น จำกนัน้เมือ่วิศวกรได้แนะน�ำ เหลก็เส้น  
ทำทำ ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ด๊ักไทล์ ของ 
ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นเหล็กที่ 
ผลติขึน้มำเพ่ือป้องกันแรงสัน่สะเทอืนแผ่นดินไหว 
ทำงบรษิทัฯ จงึตดัสนิเลอืกใช้ เหล็กเส้น ทำทำ  
ทิสคอน เอส ซุปเปอร์ ดั๊กไทล์ ในกำรก่อสร้ำง
ท้ังหมด เป็นกำรเพ่ิมควำมมั่นใจอีกระดับหน่ึง
จำกกำรออกแบบให้อำคำรต้ำนแรงส่ันสะเทอืน 
แผ่นดนิไหว อำคำรโรงพยำบำลเชยีงรำยอนิเตอร์
จงึสร้ำงควำมรูส้กึมัน่คงปลอดภยัให้ผูม้ำใช้บริกำร 
และบคุลำกรด้ำนต่ำง ๆ ของโรงพยำบำล

โรงพยาบาลของกลุม่แพทย์เชยีงราย
 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท วัชรศิริเวช 
จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ โรงพยำบำลเชยีงรำยอนิเตอร์
เกิดขึน้จำกกำรรวมตัวกันของกลุม่แพทย์จงัหวัด
เชยีงรำย ประกอบด้วยตนเอง แพทย์หญิงวรนำฏ 
เตชะธีรำวัฒน์ และนำยแพทย์พีระ ตรรกพฤฒิพันธุ์  
ทัง้นีไ้ด้ร่วมลงทุนก่อตัง้ บรษิทั วัชรศริเิวช จ�ำกัด 

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
ม่ันใจความพร้อมท่ัวด้าน
หมอ อุปกรณ์การแพทย์ และตัวอาคารรับภัยแผ่นดินไหว

มัน่ใจในความปลอดภัย
จากแรงส่ันสะเทอืนแผ่นดนิไหว 
โรงพยาบาลเชยีงรายอินเตอร์

ใช้เหล็กเส้น 
ทาทา ทสิคอน เอส 
ซุปเปอร์ ดัก๊ไทล์ 
ก่อสร้างทัง้หมด

4
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ข้ึนมำเมือ่ พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบยีนเร่ิมต้น  
72 ล้ำนบำท โดยมวัีตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ
หลกัคอื โรงพยำบำลเชยีงรำยอนิเตอร์ และเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงกลุ ่ม 
ผูถื้อหุน้ได้ตกลงเพ่ิมเงนิทุนจดทะเบยีนเป็น 100 
ล้ำนบำท
 “กลุ ่มแพทย ์ที่ ร ่ วมลงทุนกัน น้ัน 
มีประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนกำรแพทย์ท่ีจังหวัด
เชียงรำย และเป็นคนเชียงรำย เรำมองเห็น
ศักยภำพในกำรสร ้ำงโรงพยำบำลเอกชน 
ขึน้ใหม่เพ่ือรองรบัควำมต้องกำรทำงด้ำนนี ้ในชือ่ 
โรงพยำบำลเชียงรำยอินเตอร์ ก่อสร้ำงในพ้ืนท่ี
กว่ำ 1 ไร่ ริมถนนพหลโยธินสำยใน สร้ำงเป็น
อำคำรทรงยำวสูง 5 ชั้น เป็นโรงพยำบำลขนำด 
60 เตียง มีห้องผ่ำตัด 2 ห้อง ห้องคลอด ห้อง 
ไอซยูี ห้องพักฟ้ืน มแีผนกผูป่้วยนอก ห้องฉกุเฉนิ 
กำยภำพบ�ำบัด กำรตรวจเลือด และอื่น ๆ 
เหมอืนโรงพยำบำลมำตรฐำนทัว่ไป มศีกัยภำพ
ในกำรรองรับผู้ป่วยได้วันละประมำณ 200 คน”

แผนการขยายตัวในอนาคต
 น ำ ย แ พ ท ย ์ วั ช ร ะ  
กล่ำวว ่ำ จังหวัดเชียงรำย
นอกจำกมี โ รงพยำบำล
ข อ ง ภ ำ ค รั ฐ แ ล ้ ว  ยั ง ม ี
โรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง 
เป็นโรงพยำบำลขนำด 240 
เตียง และขนำด 120 เตยีง 
ทั้งสองโรงพยำบำลมีกำร 
ใช้บรกิำรอย่ำงคบัคัง่ บำงคร้ัง
ต้องมเีตียงเสรมิ และเปิดบรกิำร
มำร่วม 17 ปี ส่วนในปี 2560 มโีรง
พยำบำลเปิดบรกิำรเพ่ิมคอื โรงพยำบำล-
กรงุเทพ และโรงพยำบำลเชยีงรำยอนิเตอร์ กลุม่ 
ผูใ้ช้บรกิำรทีม่ำใช้งำนโรงพยำบำลเอกชน นอกจำก
คนในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชยีงรำยแล้ว ยังมคีนไข้จำกพม่ำ 
และลำว มำใช้บรกิำรด้วย ทัง้น้ีเพรำะเศรษฐกิจลำว
และพม่ำขยำยตวัเพ่ิมข้ึนท�ำให้ประชำชนมรีำยได้ 
สงูขึน้มำใช้บรกิำรโรงพยำบำลเอกชนได้
 “มูลค่ำกำรลงทุนสร้ำงโรงพยำบำล
เชียงรำยอินเตอร์ประมำณ 200 ล้ำนบำท  
โดยมธีนำคำรทหำรไทยสนับสนุนกำรลงทุน กำร
ก่อสร้ำงโรงพยำบำลใช้พ้ืนทีไ่ปประมำณ 1.5 ไร่
จำกพ้ืนท่ีรวม 16 ไร่ ดังน้ันมคีวำมพร้อมในกำร
ขยำยกำรลงทุนเพ่ิม โดยในอนำคตมแีผนลงทุน
สร้ำงโครงกำรศนูย์พักฟ้ืนผูส้งูอำยุ บรเิวณพ้ืนที่

ด้ำนหลงัของโรงพยำบำลเพ่ือรองรบัสงัคมผูส้งูอำยุทีจ่ะมจี�ำนวนเพ่ิมมำกขึน้ โดยเฉพำะ
กลุม่ชำวต่ำงชำตท่ีิพ�ำนักในประเทศไทย เช่น ผูส้งูอำยุญ่ีปุน่ และชำวยุโรป เป็นต้น”

ยดึหลักบรหิาร “กึง่ธุรกจิ-กึง่มลูนธิ”ิ
  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั วัชรศริเิวช จ�ำกัด กล่ำวว่ำ แนวทำง

กำรบรหิำรจดักำร และกำรประกอบกิจกำรของโรงพยำบำลเชยีงรำย
อินเตอร์ เป็นแบบก่ึงธุรกิจก่ึงมูลนิธิ จัดระบบบริกำรในรำคำ 

ที่เหมำะสมโดยอ้ำงอิงจำกระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข หรือ  
Disease Relate Group (DRG) ท�ำให้ค่ำรักษำพยำบำล 
ไม่สงูเกินไป กล่ำวคอืไม่มุง่เน้นกำรท�ำก�ำไร ไม่ได้ตัง้เป้ำเป็น
โรงพยำบำลระดับ 5 ดำว แต่กิจกำรต้องมีรำยได้ท่ีอยู่ได้  
มีผลตอบแทนให้คนท�ำงำนทุกส่วน ผู้เข้ำมำรับบริกำรจำก 
โรงพยำบำลไม่ต้องมค่ีำใช้จ่ำยสงู นัน้คอื win-win กันท้ังสองฝ่ำย

  “จำกข้อมลูกำรเจบ็ไข้ได้ป่วยของจงัหวัดเชยีงรำย 
ปรำกฎว่ำ ในช่วงเวลำปกต ิผูป่้วยทีเ่ข้ำโรงพยำบำลอนัดบัแรก  

ป่วยจำกโรคเก่ียวกับทำงเดินหำยใจ เช่น หวัด ปอดบวม  
อันดับต่อมำคือโรคเก่ียวกับทำงเดินอำหำร เช่น ท้องเสีย แต่ใน

ช่วงเทศกำล ผู้เจ็บป่วยจำกอุบัติเหตุมีสูง ดังที่เป็นข่ำวมำตลอด ทั้งนี ้
อำจเนื่องจำกเชียงรำยมีสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำมอยู่มำก”

5

นายแพทย์วชัระ เตชะธีราวฒัน์ 
กรรมการผู้จดัการ บรษัิท วชัรศริเิวช จ�ากัด
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เรือ่งจากปก
กองบรรณาธิการ

นวัตกรรมจากโรงเหล็กสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อุตสาหกรรมก่อสร้างมีสัดส่วนต้นทุนด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นวัสดุ
โครงสร้าง เช่น เหล็ก และปูนซิเมนต์ในสัดส่วนที่ส�าคัญ นอกจากนี้
อตุสาหกรรมก่อสร้างยงัเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานพืน้ฐานจ�านวน
มาก นวัตกรรมท่ีช่วยให้อุตสาหกรรมก่อสร้างลดต้นทุนการใช ้
เหล็กก่อสร้าง ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้าง
จึงมีความส�าคัญ หนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าวคือ บริการเหล็กเส้น- 
ขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด (Cut & Bend)

บรกิารเหลก็เส้นขึน้รปูพร้อมใช้ ตดัและดัด จากทาทา สตลี
 กระบวนกำรท�ำงำนก่อสร้ำงแบบดั้งเดิมก่อให้เกิดกำร 
สูญเสียเหล็กเส้นที่ไม่ได้ใช้ เน่ืองจำกมีกำรสั่งซื้อเผื่อไว้มำกกว่ำ 
กำรใช้งำนจริง และผู ้ปฏิบัติงำนท่ีสถำนที่ก่อสร้ำงจะตัดและ 
ดัดเหลก็เส้นตรงด้วยเครือ่งมอืเพ่ือให้ได้เหลก็ตำมรปูร่ำงและรปูแบบ 
ทีต้่องกำร ซึง่ก่อให้เกิดกำรท้ิงเหลก็ทีไ่ม่ได้ควำมยำวตำมทีต้่องกำรไป
 บรษิทั ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) มบีริกำรเหลก็เส้นขึน้รูปพร้อมใช้ ตดัและดดั เป็นหน่ึงในกำรแก้ปัญหำเบด็เสรจ็ในกำรท�ำ 
ชิน้ส่วนส�ำเรจ็รปูท่ีมุง่ช่วยยกมำตรฐำนกำรผลติในอตุสำหกรรมก่อสร้ำงเพ่ิมขึน้ โดยกำรท�ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกับผูร้บัเหมำท่ีเป็นลกูค้ำ และส่งมอบสนิค้ำ
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับแต่ละโครงกำรไม่มเีศษเหลอืท้ิง กระบวนกำรตดัและดดัด�ำเนินกำรท่ีศนูย์บรกิำรตดัและดัดของ ทำทำ สตลี จงึไม่เกิดกำรสญูเสยีเหลก็ 
ท่ีหน้ำงำน ลดควำมยุ่งยำกท่ีเกิดจำกแรงงำน
 วำรสำร “Steelinks” ฉบับน้ีได้สัมภำษณ์ ประสบกำรณ์ตรง ประสบกำรณ์จริงจำกผู้ใช้บริกำร บริกำรเหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด  
(Cut & Bend) มสีำระส�ำคญัดงัน้ี

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
CUT & BEND
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 “โครงกำรสวนลุมไนท์บำซำร์ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับโรงแรมและ
พลำซ่ำ แหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเท่ียวท้ังต่ำงชำติและคนไทย เรำมีโรงแรม  
800 ห้อง ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนำ เธียร์เตอร์ และศูนย์รวมร้ำนค้ำ โครงกำรนี้
อยู่ตดิถนนรชัดำภเิษกใกล้สีแ่ยกรชัดำ-ลำดพร้ำว มพ้ืีนท่ีรวมกว่ำ 20 ไร่ ปัจจบุนั
เปิดบริกำรแล้วทุกส่วน
 ต้ังแต่เริ่มก่อสร้ำงโครงกำรนี้ได้ใช้เหล็กของ ทำทำ สตีล ตั้งแต่
ฐำนรำก กำรใช้งำนได้รบัควำมสะดวก ปัญหำอปุสรรคก็ไม่ม ีกำรจดัส่งตรงเวลำ  
ท่ีส�ำคัญคือมีบริกำรในลักษณะของเหล็กตัดและดัดซึ่งสะดวกกับโครงกำร  
นัน่คือ ประหยัดในเรือ่งกำรใช้เหลก็ต่ำง ๆ  ในกำรตดัและดดันัน้ประหยัดเศษเหลก็ 
ไม่ต�ำ่กว่ำ 10% ของกำรก่อสร้ำงท้ังหมด และช่วยให้กำรก่อสร้ำงแล้วเสรจ็รวดเรว็
ตำมก�ำหนดเวลำ ประหยัดค่ำแรง ไม่เหลือเศษเหล็ก ไม่เกิดควำมสกปรกต่ำง ๆ  
ในไซต์งำน
 ข้อควรระวังในกำรใช้บริกำรตัดและดัด Cut & Bend น่ันคือต้อง 
วำงแผนงำนให้ดีมรีำยละเอยีดครบถ้วน ในเรือ่งน้ีเรำมตีวัแทนจ�ำหน่ำยท่ีด ีเรำได้รับ 
ค�ำแนะน�ำจำก บรษิทั 39 แมททเีรยีล ซึง่ได้อ�ำนวยควำมสะดวกสอนวิธีกำรค�ำนวณ 
กำรท�ำรำยละเอยีด กำรวำงแผน เลอืกเวลำเตรยีมงำนและกำรเตรียมควำมพร้อม
ตำมระยะเวลำทีต้่องใช้ Cut & Bend เพ่ือให้สำมำรถสัง่ขนำดและรปูแบบตำมที่
ต้องกำรใช้ และสำมำรถเตรยีมงำนทีไ่ซต์งำนไว้รองรบัล่วงหน้ำ กำรตัดและดดัน้ัน
ผูร้บัเหมำหรอืวิศวกรของโครงกำรนัน้ต้องมกีำรค�ำนวณเป็นอย่ำงด ี ไม่ท�ำให้เกิด
ควำมผดิพลำดและจ�ำนวนทีไ่ม่เหมำะสม อย่ำงเช่น ในส่วนเสำอำคำรต้องค�ำนวณ
วำงแผนรำยละเอียดว่ำจะตัดและดัดช่วงไหนต้องต่อช่วงไหน เพ่ือให้ประหยัด 
ในกำรก่อสร้ำง เพ่ือไม่ให้เหลอืเศษเหลก็ และท�ำให้กำรขนส่งสะดวกขึน้

เมือ่ใช้ Cut & Bend
แล้วมคีวามประหยดั 

สะดวก รวดเรว็

สวนลุมไนท์บาซาร์ “ใช้ Cut & Bend ทั้งโครงการ“

สะดวกรวดเร็วด้วย Cut & Bend

ไพโรจน์ ทุ่งทอง 
ประธานบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จ�ากัด

โกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท 39 แมททีเรียล จ�ากัด

 “ในฐำนะตวัแทนจ�ำหน่ำย เหลก็ ทำทำ  
ทิสคอน ของ ทำทำ สตีล เรำได้น�ำเสนอเร่ือง
กำรใช้บริกำรเหลก็ตดัและดดั Cut & Bend ซึง่
เป็นบริกำรเหล็กเส้นข้ึนรูปตำม Bar Cut List  
อันเป็นรำยละเอียดจำกทำงโครงกำรก่อสร้ำง 
ส่วนประโยชน์ท่ีลูกค้ำของเรำหรือผู้ใช้บริกำร 
จะได้รับน้ันเห็นได้ชัดเจนด้วยกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงกำรใช้เหลก็เส้นตรงทัว่ไปในงำนก่อสร้ำง
กับกำรใช้บรหิำร เหลก็ Cut & Bend นัน่คอื เมือ่ใช้ 
Cut & Bend แล้วมคีวำมประหยัด สะดวก รวดเรว็
 กำรตัดและดัดมีมำตรฐำนเพรำะ
ใช้เคร่ืองจักรทันสมัยในกำรตัดและดัดขึ้นรูปท่ี
โรงงำน นอกจำกนี้ยังช่วยลดปัญหำเหล็กเส้น 
สูญหำย หรือเสียหำยจำกกำรตัดและดัดที ่
หน้ำไซต์งำนแล้วมคีวำมผดิพลำดเกิดขึน้

 กำรตดัและดดัน้ันได้ค�ำนวณตำมแบบ
ที่แม่นย�ำและลดต้นทุนกำรก่อสร้ำง เพ่ิมควำม
สะดวกรวดเร็วแม่นย�ำรองรับกำรก่อสร้ำงใน 
แต่ละข้ันตอนได้อย่ำงดี”
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 “ภทัรไพล์ล่ิง และพงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ ก่อตัง้ปี 2521 เริม่ต้นจำกพงษ์ภทัร เอนเตอร์ไพรส์ ท�ำเสำเขม็ กับคอนกรตีอดัแรง และต่อมำเพ่ิม 
โปรดักส์เป็นเกอร์เดอร์ต่ำง ๆ เรำขยำยตลำดมำสูต่ลำดรำชกำร โดยท�ำมำประมำณ 20 ปีแล้ว จนปัจจบุนัเรำก้ำวเข้ำมำท�ำงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ 
มำประมำณ 6 ปี โดยเริม่ทีถ่นนวงแหวนตะวันตกตอนใต้ จำกบำงพลข้ีำมเจ้ำพระยำทีพ่ระประแดงมำจนบรรจบถนนพระรำม 2 ปีท่ีแล้วท�ำงำนอโุมงค์ 
ลอดถนนให้รถยนต์ผ่ำน งำนซบัวอลล์ ก�ำแพงกันดนิ ท�ำท่ีมำบตำพุด มอเตอร์เวย์สำย 7 เป็นต้น

Cut & Bend ได้ประโยชน์หน้างานและบริหารการเงิน

ยิ่งศักดิ์ พงษ์ช้าง 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ภทัรไพล์ล่ิง จ�ากดั

บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

ชัยพร สุรังสิมันต์กุล 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จ�ากัด

บริษัท พงษ์ภัทร เอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

 “เรำใช้เหลก็เส้นจำก ทำทำ สตลี มำนำน 
ในกำรผลติสนิค้ำต่ำง ๆ  ปัจจบุนัเรำมงีำนก่อสร้ำง 
เรำได้ใช้บริกำร Cut & Bend ของทำทำ สตีล 
โครงกำรแรกทีป่ำกช่อง ในกำรสร้ำงมอเตอร์เวย์
บำงปะอนิ-โครำช ช่วงปำกช่อง เมือ่ได้ใช้งำนไป
สกัระยะหน่ึงผลออกมำค่อนข้ำงด ีกำรประสำน
งำนด ีกำรบรกิำรในกำรช่วงลงของ และน�ำไปใช้ 
รำบร่ืนดี
 ผลตอบรบัทีไ่ด้ คอืควำมสะดวกรวดเรว็
ในกำรท�ำงำน เรำไม่จ�ำเป็นต้องมทีีมตดัและดดั 
ที่หน้ำงำน ไม่จ�ำเป็นต้องใช้คนในกำรตัดดัด  
ไม ่ต ้องมี เครื่องไม ้ เครื่องมือในกำรตัดดัด  
เรำสำมำรถประหยัดแรงงำน และลดพ้ืนที่กำร
ท�ำงำนไปได้ ผลตำมมำข้ำงเคียง เรำไม่ต้องห่วง
เรือ่งเศษเหลก็ เรำไม่ต้องมกีำรบรหิำรรำยละเอยีด
ในกำรตดัดดัหน้ำงำน
 ในอดตีเมือ่ใช้เหลก็เส้น ต้องมสีโตร์แคมป์ 
งำนที่ใหญ่ข้ึน ต้องมีกำรจัดเก็บ ต้องมีคนดูแล 

เครือ่งจกัรยกเหลก็ จำกกอง ส่งให้หน่วยตดัดดั 
ยกเหลก็ท่ีตดัดดัแล้วออกมำ เพ่ือใส่รถขนส่งไปที่
หน้ำไซต์ก่อสร้ำง คนงำนท่ีต้องท�ำงำนตดัและดดั 
มปีระมำณ 10 คน เมือ่เพ่ิมคนงำนก็ต้องเพ่ิมคอร์ส 
ในกำรบริหำรคนงำนอกี ถ้ำใช้บริกำร Cut & Bend 
ไม่ต้องมีปัญหำน้ี กำรใช้บริกำร Cut & Bend 
สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำ บริหำรกำรจัดส่งให ้
ท่ีหน้ำงำนสอดคล้องกับควำมคบืหน้ำของงำน”

สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนไซต์งาน

 ตอนนีร้บังำนมอเตอร์เวย์สำยบำงปะอนิ-โครำช เรำรบัช่วง 
28 แถวล�ำตะคอง สญัญำมอเตอร์เวย์สำยบำงใหญ่-บ้ำนโป่ง สญัญำ 
19 แถว ๆ  กำญจนบรุ ีคำดว่ำเซน็สญัญำกุมภำพันธ์ 2560
 เรำเป็นลูกค้ำของทำทำ สตีล มำนำน 
เมื่อเรำเริ่มท�ำงำนก่อสร้ำงได้ลองใช้บริกำร  
Cut & Bend ประโยชน์ทีเ่ห็นชดัเจนคอื หน่ึง 
ไม่เสยีเศษเหลก็ สอง ผมว่ำประหยัดแรงงำน
คนงำน ได้ประโยชน์ท่ีหน้ำงำน ท�ำงำน
สะดวกสบำยพอสมควร เหล็กทุกเส้นท่ี 
เข้ำไปใช้ได้หมด ใช้งำนได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ 
 นอกจำกนี้ยังมีข ้อดีเรื่อง กำร
สต็อคเหล็ก เรื่องต้นทุน มีผลมำกเหมือน
กัน เดิมทีใช้เหล็กเส้นต้องมีสต็อค 60 วัน  
เมือ่ใช้ Cut & Bend เทอมกำรช�ำระเงนิบรหิำรง่ำยขึน้ 
ช่วยประหยัดเรือ่งดอกเบีย้และสอดคล้องกับกำรท�ำงำน
รำชกำรทีเ่รำต้องส่งงำนทุก ๆ สิน้เดอืน”

บรกิาร Cut & Bend ท�าให้
ไม่ต้องมสีโตร์และแคมป์งาน
ทีใ่หญ่ เหล็กตดัและดดัแล้ว 

ส่งถงึหน้างาน
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และได้ประโยชน์เรือ่งระยะเวลำ ขัน้ตอนท�ำงำน
บำงส่วนหำยไป ไปท�ำที่โรงงำน Cut & Bend 
ขั้นตอนงำนตัด ดัด ณ ไซต์งำนไม่มี จึงได้เวลำ
ท�ำงำนกลับมำ
 นอกจำกน้ียังมีประโยชน์ด้ำนบริหำร
จัดกำรภำยในไซต์งำน เช่น เรื่องพ้ืนท่ี เรำต้อง 
จดัเตรยีมพ้ืนทีก่องเหลก็เส้นลดลง ลดกำรใช้พ้ืนที่
สำมำรถน�ำพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น ๆ ได้ 
ทัง้น้ีงำนก่อสร้ำงในเมอืงส่วนมำกเป็นพ้ืนทีแ่คบ
อยู่แล้ว เมือ่ใช้ Cut & Bend จงึได้ควำมสะดวก
สบำยเพ่ิมขึน้
 ข้อด้อย Cut & Bend ต้องมีแบบ
สมบูรณ์พร้อมส�ำหรับกำรท�ำงำน บำงครั้งอำจ
ติดขัดอยู่บ้ำง ท�ำให้กำรเตรียมงำนต้องใช้เวลำ 
แต่ก็ยังอยู่ในส่วนที่รับได้ เพรำะกำรเตรียมงำน
ต้องท�ำอยู่แล้วให้พร้อมมำกทีส่ดุ”

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนท�างาน ลดการใช้พื้นที่

 “บรษิทัเริม่ต้ังมำปี 2507 (ค.ศ.1964 )  
ตอนนั้นใช้ชื่อว่ำ บริษัท โอบำยำชิ หลังจำกนั้น
อีก 10 ปี คือปี 2517 (ค.ศ. 1974) มีหุ้นส่วนกับ
คนไทย โดยตำมกฎหมำยร้อยละ 51 เป็นหุ้นส่วน 
คนไทยและหุ้นส่วนต่ำงประเทศร้อยละ 49 มำ
จนบัดน้ี 43 ปีแล้วท่ีอยู่ในชื่อ บริษัท นันทวัน  
จ�ำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation  
Limited งำนเด่น ๆ  ทีเ่คยท�ำมำเช่น สร้ำงโรงแรม
ดุสิตธำนี เมื่อปี 2509 (ค.ศ. 1976) ผลงำน 
ต่อ ๆ มำ ตึก ESSO ถนนพระรำม 4 สะพำน
พระปิ ่นเกล้ำ SCB ปำร์ค สยำมพำรำกอน  
ตอนนี้งำนที่ท�ำอยู่แถว ๆ หลังสวน โครงกำร 
Langsuan Parkview ก่อสร้ำงอำคำรสูง 
โปรเจค็ต์หลำยปี เรว็ ๆ  น้ีได้รบังำนใหม่สำมย่ำน 
มิทร์ทำวน์ (SAMYAN MITRTOWN)
 วัสดุก่อสร้ำงหลักส่วนใหญ่คมุเหลก็เส้น  
คอนกรีต และเหล็กโครงสร้ำง วัสดุหลักในกำร
ก่อสร้ำง เหล็กเส้นเรำมีกำรใช้เยอะตำมงำน 
ทีเ่รำม ีเช่น ปี 2556 (ค.ศ.2013) เรำใช้เหลก็เส้น 
1.8 หมื่นตัน ปี 2557 (ค.ศ.2014) ใช้เหล็กเส้น 
2.3 หมื่นตัน ปี 2558 (ค.ศ. 2015) ใช้เหล็กเส้น 
2.8 หม่ืนตัน และปีท่ีแล้ว 2559 (ค.ศ. 2016)  
ใช้เหลก็เส้น 4.4 หมืน่ตนั ปรมิำณเหลก็เส้นท่ีซือ้
ส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรกับ ทำทำ สตีล เป็นหลัก

ทุกโปรเจ็คต์ที่เป็นตึกสูงใช้ Cut & Bend

ภัทรินทร์ คุ้มทุกทิศ
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทย โอบายาชิ

ปิยะ กลิ่นประยงค์ 
ผู้จัดการ Procurement Department

บริษัท ไทย โอบายาชิ

 “ปี 2559 (ค.ศ. 2016) ท่ีผ่ำนมำ  
ไทย โอบำยำชิ ส่วนใหญ่ท�ำงำนอำคำรสูง ซึ่ง 
ส่วนมำกมกีำรเลอืกใช้ Cut & Bend ถ้ำดูตำม
ตัวเลข ปีท่ีผ่ำนมำซื้อเหล็ก 4 หมื่นกว่ำตัน  
ในจ�ำนวนนี้เป็นทำทำ สตีล ที่เรำใช้บริกำร 60 
เปอร์เซน็ต์หรอืรำว 2 หมืน่กว่ำตนั ถึงสำมหมืน่ตนั 
ในจ�ำนวนนีเ้ป็น เหลก็ Cut & Bend อยู่ประมำณ
เกือบ ๆ หมืน่ตัน ประมำณ 20 เปอร์เซน็ต์ของ
ท้ังหมด
 ตัวเลขท่ีผ่ำนมำเมือ่เทยีบกับปีก่อน ๆ  
สูงข้ึน สำเหตุท่ีสูงขึ้นเพรำะ หนึ่งเรำได้รับงำน
ส่วนใหญ่เป็นงำนอำคำรสูง และงำนอำคำรสูง
ส่วนมำกเรำสำมำรถสร้ำงแบบที่มีรำยละเอียด
ส�ำหรับตัดและดัดพร้อมส�ำเร็จรูปมำท�ำงำน
ได้เลย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงมำก ท่ีแน่ ๆ คือ 
ควำมสูญเสียเหล็กลดลง จนกระท่ังไม่มีเลย 
ในบำงโครงสร้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น เสำ ฟุตติ้ง 

ซึ่งกำรซื้อกับทำง ทำทำ สตีล ประมำณ 60-70 
เปอร์เซ็นต์ของยอดที่กล่ำวมำ
 นอกจำกใช้เหลก็เส้น normal size แล้ว
เรำยังใช้เหล็กที่มีกำรตัดและดัด Cut & Bend  
ทำทำ สตีล เป็นผู ้ให้บริกำรเร่ืองน้ีอย่ำงดี 
โครงกำรใหญ่ ๆ ทุก ๆ โปรเจ็คต์ที่เป็นตึกสูงใช้ 
Cut & Bend รวมท้ังปัจจุบันด้วย ประโยชน์
ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับซื้อเหล็กเส้น นั่นคือเหล็ก  
Cut & Bend ควบคุมเรื่องกำรสูญเสียได้มำก 
เพรำะท�ำจำกโรงงำน เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้
ประหยัดเรื่องต้นทุน และเศษเหล็กแทบไม่มี  
แต่มีข้อจ�ำกัดนิดหน่ึง เพรำะเรำไม่ได้ท�ำเฉพำะ 
ตึกสูง เรำท�ำงำนสร้ำงโรงงำนมีมำก อำคำร
โรงงำนท�ำ Cut & Bend ไม่ค่อยคุม้เพรำะมนัมี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละชัน้ เป็นอำคำรแนวรำบ  
Cut & Bend ส่วนใหญ่ใช้กับตกึสงูเพรำะประหยัด
ค่อนข้ำงมำก
 ด้ำนแรงงำน ลดกำรใช้แรงงำนไป
ได้เยอะ เพรำะเรำไม่ต้องมำตัด มำดัด เมื่อใช้  
Cut & Bend มำถึงก็จบัต่อขนัคอปเปอร์เข้ำไป 

ก็จบแล้ว ส่วนใหญ่ง่ำยขึน้ ประหยัดแรงงำนได้ 
เอำแรงงำนไปท�ำอย่ำงอืน่ดกีว่ำ”



10

Together
Strong

Partnership
2017

ทาทา สตลี
มอบของทีร่ะลกึ 

ให้กบั บจก. เจ แอนด์ 
เอ สตลี

บมจ. ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จัดงำน “Together Strong Partnership 2017” น�ำโดย  
คุณรำจีฟ มังกัล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้กล่ำวต้อนรับ ลูกค้ำกลุ่มเหล็กเส้น และเหล็กลวด 
พร้อมบรรยำยในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกจิโลก และทิศทำงกำรบริหำรงำน ของ บมจ. ทำทำ สตลี  
(ประเทศไทย) จำกปัจจุบันสู่อนำคต” นอกจำกน้ี คุณชัยเฉลิม บุญญำนุวัตร ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู ้จัดกำรใหญ่-กำรตลำดและกำรขำย ยังได้บรรยำยในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทย  
และอุตสำหกรรมเหล็กของประเทศไทย ในปี 2560” พร้อมทั้งชี้แจงกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรตลำด
และกำรขำย ของ บมจ. ทำทำ สตีล (ประเทศไทย) จำกปัจจุบันสู่อนำคต เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันนับจำกน้ี และรับประทำนอำหำรร่วมกัน ในบรรยำกำศอบอุ ่น 
เป็นกันเองแบบครอบครัว ณ ห้องลำดพร้ำว สวีท ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัล 
พลำซ่ำลำดพร้ำว กรุงเทพฯ

TATA MOVEMENT
กองบรรณาธิการ
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บรรยากาศภายในงาน “Together Strong Partnership 2017” กลุ่มลูกค้าเหล็กลวด วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 

บรรยากาศภายในงาน “Together Strong Partnership 2017” กลุ่มลูกค้าเหล็กเส้น วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 

คุณรำจฟี มงักลั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยเหลก็ทรงยำวรำยใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 
มอบของที่ระลึก ให้กับ บจก. เจ แอนด์ เอ สตีล ผู้ผลิตตะแกรงลวดเหล็กคุณภำพ โดย คุณธนภัทร ประเทืองนพคุณ ประธำนบริษัทฯ 
เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกำสที่ ทำทำ สตีล ส่งมอบสินค้ำเหล็กลวดอุตสำหกรรม ครบจ�ำนวน 150,000 ตัน และเพื่อเป็นกำรขอบคุณที่ 
บจก. เจ แอนด์ เอ สตีล เป็นลูกค้ำผู้ให้กำรสนับสนุน ทำทำ สตีล ด้วยดีเสมอมำ เมื่อเร็ว ๆ นี้



เหล็กเส้น 
ทาทา ทิสคอน ประเทศไทย

ร่วมงาน 

“KBank Presents 

CONSTRUCTION UNITED 2017” 

SMART SUPPLY CHAIN

เหลก็เส้น ทำทำ ทิสคอน ประเทศไทย ร่วมกับพันธมติรวงกำรก่อสร้ำงกว่ำ 20 แบรนด์ ท้ังผู้ผลติสินค้ำ 
ช่องทำงจ�ำหน่ำย และธนำคำรกสกิรไทย ร่วมสนบัสนุนส่งเสรมิ นโยบำยภำครฐั ไทยแลนด์ 4.0 น�ำพำ
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงไทย ขนำดเลก็และกลำง กว่ำ 18,000 บรษิทั ให้เตบิโตอย่ำงมปีระสทิธิภำพต่อไป 
ด้วยกำรท�ำงำนผ่ำนเทคโนโลยีดจิติอล ของ builk.com ภำยในงำน KBank Presents CONSTRUC-
TION UNITED 2017” SMART SUPPLY CHAIN ท้ังนี ้เหลก็เส้น ทำทำ ทสิคอน ได้ให้ควำมส�ำคัญและ
สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ อำท ิสมัมนำ กำรอบรม อนัเป็นประโยชน์สูก่ำรยกระดับ กำรเติบโตก้ำวหน้ำ
ของคนวงกำรก่อสร้ำงอย่ำงมคีณุภำพมำอย่ำงต่อเน่ือง อนึง่ งำน “KBank Presents CONSTRUC-
TION UNITED 2017” SMART SUPPLY CHAIN เป็นงำนชมุนมุใหญ่ประจ�ำปีของคนวงกำรก่อสร้ำง 
จดัข้ึน ณ โรงละครเคแบงก์สยำมพิฆเนศ ชัน้ 7 สยำมสแควร์วัน เมือ่เรว็ๆ นี้ 

โครงการก่อสร้างใด / บริษัทรับเหมาก่อสร้างใด ที่ใช้บริการ
เหล็กเส้นขึ้นรูปพร้อมใช้ ตัดและดัด (cut & bend) ?
1.  โครงการสวนลุมไนท์บาซาร์-รัชดาภิเษก
2.  บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จ�ากัด
3. บริษัท ไทย โอบายาชิ
4. ถูกทุกข้อ

ส่งค�าตอบของท่านมาได้ที่ 
E-mail : silaplus4cons@gmail.com (ระบคุ�าตอบ พร้อมพมิพ์ ชือ่-สกุล เบอร์โทร. ท่ีอยู่ในการจัดส่ง) ตัง้แต่วนัน้ีถึง  

20 เมษายน 2560 ประกาศรายชือ่ผูโ้ชคด ีwww.tatasteelthailand.com, www.consmag.com วนัท่ี 28 เมษายน 2560

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์ 081 357 0895
E-mail: silaplus4cons@gmail.com 
ตดิตำมวำรสำร Steelinks ฉบบัออนไลน์และข่ำวสำร
วงกำรก่อสร้ำงเพ่ิมเติมท่ี www.consmag.com 
และ www.facebook.com/consmagazine

คนเก่งตอบถูก

5 ท่านแรก รับรางวัล 

Thumb Drive 

จ�านวน 5 รางวัล 

ส่งถึงบ้าน

ทาทา ท้าประลอง

1. คุณวิทยา บูรณะวัฒนากูล จ.สงขลา 
2. คุณนันทวุฒิ จินาสุ่น จ.สุราษฎร์ธานี 
3. คุณอชิรญา ตันชัชวาล กรุงเทพฯ 
4. คุณณฤดี ดีสังข์ จ.สุโขทัย 
5. คุณน�้าฝน แจกจันทร์ จ.ตรัง

ประกาศรายชือ่ผู้โชคดี
Steelinks ฉ. 31
คนเก่งตอบถูก 5 ท่านแรก 
รับรางวัล Thumb Drive

ทาทา สตลี
มอบของทีร่ะลกึ 

ให้กบั บจก. สนิธานี
อตุสาหกรรม

บมจ. ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยเหลก็ทรงยำวรำยใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย โดย 
คุณชัยเฉลิม บุญญำนุวัตร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่-กำรตลำดและกำรขำย มอบของท่ีระลึก  

ให ้ กับ บริษัท สินธำนีอุตสำหกรรม 
จ�ำกัด โดยมี คุณไพโรจน์ กำนตำนันทะ  
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ เป็นผู ้ รับมอบ  
เน่ืองในโอกำสท่ี ทำทำ สตลี ส่งมอบสนิค้ำ 
เหล็กลวดอุตสำหกรรมครบจ�ำนวน 
150,000 ตนั เมือ่เรว็ ๆ นี้
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*เปรียบเทียบกับเหล็กเกรด SD 40 ทั่วไป

ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร ดั๊กไทล

เหล็กเสน มอก. โรงใหญ

เหล็กตานแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหว

ปองกัน ชีวิต และทรัพยสิน กอนสรางบาน

ออกแบบบานเรือนอาคารใหแข็งแรง

ใชวัสดุกอสรางตานแรงแผนดินไหว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 555 อาคารรสาทาวเวอร 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 66-2937-1000 แฟกซ 66-2937-1646-47    www.tatasteelthailand.com  facebook : ทาทา ทิสคอน ประเทศไทย

แกรง ทน เหนียวกวา

โครงการที่ใชเหล็กเสน ทาทา ทิสคอน เอส ซุปเปอร ดั๊กไทล

My Hip Condo จ.เชียงใหมLiving Hills Condo จ.เชียงใหมPalm Springs Nimman จ.เชียงใหมโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร
จ.เชียงราย

มอก. 24-2548
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