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CFO :
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IRO :
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Company Background

Key Development of Company

ปี 2009
ปี 2010
ปี 2011
ปี 2013

ปี 2014

ปี 2015
Q1/2016

- เริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 1 ด้วยกาลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี
- เริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 2 ด้วยกาลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี ทาให้มกี าลัง
การผลิตสูงสุดรวมทัง้ สิน้ 730,000 ตันต่อปี
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน
- ลงทุนในธุรกิจขนส่งทางบก เพือ่ ช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์
- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- จัดตัง้ บริษทย่อย Chow International (CI) และ Premier Solution (PSCL) เพื่อขยายธุกจิ ไปสู่พลังงาน
ทดแทนทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ กระจายความเสีย่ งทางธุรกิจ และสร้างความเติบโตของรายได้ทม่ี ั ่นคง
และยั ่งยืน
- โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศในญี่ป่ ุนโครงการแรก (เกียวแทงโก) ขนาดกาลังการผลิต 4.019
MW เริม่ จาหน่ ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ ซึง่ ถือเป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของคนไทย
อย่างเป็ นทางการในประเทศญีป่ ่ ุน
- จัดตัง้ บริษทย่อย Chow Energy (CE) เพือ่ เป็ นการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุม่ บริษทั ย่อยของบริษทั
สาหรับกลุม่ ธุรกิจพลังงานทดแทน
- โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศในญีป่ ่ ุนจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์เพิม่ เติมอีก 6 โครงการ (โออิตะ,
อิบารากิ, โนงะตะ, โคเรียว, ชิบูช ิ และฮามาดะ 1) ขนาดกาลังการผลิตรวม 18.96 MW
- บริษทั มีแผนนาบริษทั ย่อย CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

Revenue Breakdown

โครงสร้างรายได้
1.รายได้จากการขายและบริ การ
- รายได้จากการจาหน่ายเหล็ก
- รายได้จากการลงทุนและให้
คาปรึกษาโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ทดแทน
2.รายได้อื่น
รายได้รวม

Statistics (22/06/2016)
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114.11
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11.15
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1.68
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152.55
2,397.11

6.36
100

43.16
4,199.31

1.03
100

2015
800.00
800.00
1.00
3,888
4.86
-0.14

2014
800.00
800.00
1.00
5,960
7.45
800.00
0.06

P/BV Div.Yield
3.02
N/A
2.19
1.68
1.32
3.49
3.13
1.63
1.83
3.34

Recent Research

CG Report Score

ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อนาไปผลิต
ต่อด้วยการรีดเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็ นต้น โดย
ใช้เศษเหล็ก (Scrap) เป็ นวัตถุ ดบิ ในการผลิตเหล็กแท่งยาว และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบ
เหนี่ยวนากระแสไฟฟ้ า (Electric Induction Furnace : EIF) โรงงานผลิตเหล็กแท่งยาวตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุร ี มีกาลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตันต่อปี

ปี 2005
ปี 2008

YTD
800.00
800.00
1.00
3,824
4.78
800.00
0.06

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share) 800.00
4.80 (B.)
EPS
333

THSI List

Shareholder Structure (16/03/2016)

Shareholder
กลุม่ จิรธรรมศิร ิ
นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์
นายอุ
3-4 อักนฤษฎ์
ดับแรก
ตัณฑเสถียร
รายย่อย

จานวนหุ้น (M.)
529.02
27.20
26.26
217.52

%
66.12
3.40
3.28
27.20

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
Capital Structure

3M/2016 3M/2015
-3.46
-0.47
2.33
1.23
6.55
3.21
9.33
12.89
6.84
-1.90
3.78
-2.61

2015 2014
-8.82 3.67
1.18 2.97
5.61 2.58
6.44 5.74
3.09 2.83
-4.51 1.14

(MB)
3M/2016 3M/2015
2015 2014
Current Liabilities
5,529.49 3,852.21 5,023.98 3,334.15
Non-Current Liabilities 2,763.45 275.05 1,756.05 15.57
Shareholders’ Equity 1,266.64 1,287.48 1,207.71 1,295.94
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Business Plan

จากภาวะอุตสาหกรรมเหล็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเข้ามาทุ่มตลาดของเหล็กจาก
ต่างประเทศ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทีย่ งั คงชะลอตัว แต่ดว้ ยวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษทั ทีก่ า้ วเข้าสูธ่ ุรกิจพลังงานทดแทนทีม่ แี นวโน้มเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ จึงเป็ นทิศทางทีโ่ ดดเด่นทีช่ ่วยเสริม
ศักยภาพของบริษทั ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน บริษทั จึงมีแผนธุรกิจ ดังนี้
 บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพ บริษทั มีแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับ
คาสั ่งซือ้ มากทีส่ ุด ซึง่ ต้องเริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนวางแผนการผลิต การจาหน่าย และการจัดเก็บสินค้าคง
คลังให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทัง้ นี้เพือ่ ลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาเหล็ก ซึง่
จะช่วยให้ควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีแ่ ข่งขันได้
 มุ่งลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริษทั ยังเดินหน้ าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องทัง้
โครงการในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการต่างประเทศปั จจุบนั มีประเทศญี่ป่ ุนเป็ นตลาดหลัก
เนื่องจากยังต้องการใช้ไฟฟ้ าจากโครงการพลังงานทดแทนอีกเป็ น จานวนมาก และบริษทั มีศกั ยภาพ
ในการขยายธุรกิจเป็ นอย่างดี โดยสามารถเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการแบบครบวงจร (Turnkey Solution)
ตัง้ แต่จดั หาใบรับรองและอนุ ญาต ก่อสร้าง บริหารจัดการและบารุงรักษา โดยจะดาเนินธุรกิจคู่ขนาน
กันไปทัง้ 3 รูปแบบ ทัง้ โครงการทีล่ งทุนด้วยตัวเองผ่านบริษทั ย่อย โครงการทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อขายให้กบั
พันธมิตร และโครงการทีล่ งทุนร่วมกับพันธมิตร
 Spin-off CE การนาบริษทั ย่อย CE เข้าจดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2016 เพื่อต่อ
ยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเพื่อผลประกอบการทีเ่ ติบโต
อย่างมั ่นคงและยั ่งยืน

Company Structure

Company Product

Investment Highlight






ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ดังนี้
ม.ค. 2013 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญีป่ ่ ุน มีขนาดโครงการประมาณ 18 MW
ส.ค. 2015 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญีป่ ่ ุน (ระยะที่ 2) มีขนาดโครงการประมาณ 15 MW
ส.ค. 2015 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนหลังคา(Solar Rooftop) ในประเทศไทย มีขนาดโครงการประมาณ 7 MW
ปี 2016 บริษัทมีแผนนาบริษัทย่อย CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อต่อยอดการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ ดังนี้
 ปั จจัยความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ซึง่ บริษทั ใช้เศษเหล็กเป็ นวัตถุดบิ หลักสัดส่วน
ร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิต โดยราคาจะอ้างอิงตามราคาขายเศษเหล็กในตลาดโลก ซึง่ ถ้าราคา
ผัน ผวน และบริษัท ไม่ ส ามารถปรับ ราคาขายให้ส อดคล้อ งกับ ต้น ทุ น ได้ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงมีนโยบายสารองปริมาณเศษเหล็กประมาณ
1- 2 เท่าของความต้องการใช้ในการผลิต และสั ่งซื้อเศษเหล็กเมื่อได้รบั คาสั ่งซื้อจากลูกค้า รวมทัง้
เพิ่ม มาตรการในการติด ตามการเปลี่ย นแปลงของราคาเหล็ก อย่างใกล้ชิด ทาให้ก ารคาดการณ์
สถานการณ์ กาหนดราคาขายสอดคล้องกับต้นทุนขาย และเกิดความยืดหยุ่ นต่อสภาวะตลาดและ
วางแผนผลิตได้อย่างเหมาะสม
 ปั จ จัย ความเสี่ย งด้า นความผัน ผวนของราคาเหล็ก แท่ ง ยาว ขึ้น อยู่ ก ับ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง และตามความต้ อ งการของการบริโ ภคและความสามารถในการผลิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนัน้ บริษทั บริษัทจึงมีนโยบายผลิตสินค้ าตามคาสั ่งซื้อของลูกค้า
เพือ่ กาหนดราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนขายของบริษทั และภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ รวมถึงการ
ติดตามข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ข้อมูลทีส่ อบถามจากลูกค้า เพื่อ
น ามาใช้ใ นการตัด สิน ใจวางแผนการผลิต จ าหน่ าย และจัด เก็บ เหล็ก แท่งยาวคงคลังให้ม ีค วาม
เหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการ เพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวให้ลดน้อยลง

Awards

ก.ย. 2015 บริษทั ได้รบั รางวัลในโครงการ CSR-DIW Award
2015 (Standard for Corporate Social Responsibility และ
Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้มกี ารพัฒนา ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

