


 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ชื่อยอ CHOW เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิต
และจำหน�ายเหล็กแทงยาวใหแกโรงรีดเหล็กภายในประเทศและตางประเทศ
เพ่ือนำไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว (Long Products)
ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็กลวดเปนตน โดยใชเศษเหล็ก
(Scrap) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต และใชเทคโนโลยีการหลอมเหล็ก
ดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหน��ยวนำกระแสไฟฟา (Electric Induction
Furnace: EIF) ภายในโรงงานของบริษัทซึ�งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรม
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 ปจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเหล็กแทงยาวสูงสุด 730,000 ตันตอป

à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃÒ
ABOUT US

2

CREATING
A BETTER

TOMORROW

 CHOW Steel Industries Public Company Limited “CHOW” is
a Stock Exchange of Thailand listed company, manufacture and
distribute steel billets to rolling mills, both domestically and overseas,
for further rolling into long products such as round bar, deformed bar,
and wire rod, etc. Scrap is used as major raw material in the manu-
facturing process applying the electric induction furnace (EIF)
technology. Its factory is located in Kabinburi Industrial Estate,
Prachinburi.
 At present, the Company has maximum billet production capacity
of 730,000 tons per year.
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 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน�ายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยมี

เศษเหล็ก (Scrap) เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเหล็กแทงยาว ทั้งน�้

บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่นำเขาจาก

ตางประเทศ และเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

เหล็กแทงยาวของบริษัทมี 3 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก

ข้ันตอนการหลอมเศษเหล็กดวยเตาแบบเหน��ยวนำกระแสไฟฟา (Electric

Induction Furnace:  EIF) และปรุงแตงสวนผสมเหล็กเพ่ือใหไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานและตรงกับความตองการของลูกคา และข้ันตอนการหลอน้ำ

เหล็กเปนเหล็กแทงยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมเหล็ก

แบบเหน��ยวนำกระแสไฟฟาจะใชวิธีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหกลายเปน

พลังงานความรอนสำหรับการหลอมเหล็ก ท้ังน� ้การใชพลังงานไฟฟาแทน

การเผาไหมของเชื้อเพลิงจะชวยลดตนทุนการผลิตและลดผลกระทบตอ

สิ�งแวดลอม หลังจากน้ัน ลูกคาจะนำเหล็กแทงยาวไปผลิตตอดวยการรีด

เปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และ

เหล็กลวด เปนตน ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเหลาน�้เปนวัสดุหลักที่ใชใน

อุตสาหกรรมการกอสรางขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย

และงานกอสรางทั�วไป รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ สวนประกอบยานยนต

และชิ้นสวนตางๆ เปนตน และในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญที่

ตองการเหล็กแทงยาวท่ีมีความแข็งแรงสูง เพ่ือใชในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่ีตองการความแข็งแรงและคงทน เชน สะพาน เข่ือน ทางดวน งานกอสราง

ที่ตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง เปนตน
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¤Ø³ÀÒ¾ ISO9001:2008 ¨Ò¡ Bureau Vetitas
Certification áÅÐ ºÃÔÉÑ·ä Œ́à¢ŒÒà»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§
London Metal Exchange (LME) «Öè§à»š¹
µÅÒ´«×éÍ¢ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÃÐ´ÑºâÅ¡ à¾×èÍà¾ÔèÁâÍ¡ÒÊ
áÅÐª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂáÅÐÊ‹§ÍÍ¡àËÅç¡á·‹§ÂÒÇ
ä»ÂÑ§µÅÒ´µ ‹Ò§»ÃÐà·È

We have obtained ISO9001:2008
certification from The Bureau Vertitas
Certification and the company
has become a member of 
The London Metal Exchange (LME),
a world leading futures market,
allowing for its exports of products
to the global market.
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 Chow Steel Industries Public Company Limited (“CHOW” or
“the Company”) engages in production and distribution of steel
 billets using scrap as major raw material. CHOW has employed
imported production technology well accepted globally.  Steel
billet production process encompasses three steps:  First, scrap
is prepared.  Second, the scrap is then melted in the electric
induction furnace (EIF) with required elements added to enhance 
the characteristics and quality of the steel according to customers’ 
demand.  Last, the steel is cast into billet.  The EIF technology
will transform electricity energy into heat to melt iron and steel. 
 The advantage of the induction furnace is a clean, energy-
efficient and well-controllable melting process compared to most 
other means of metal melting.  The Company’s customers use
billet to manufacture round bar, deformed bar, and wire rod, etc. 
These long products are mainly used in small and medium 
construction works such as residential and commercial units as
well as other general construction works, including machine
tools, auto parts and other appliances and large-scale
constructions that require steel products of high strength, such
as bridges, dams, expressways, and structures that need to
tolerate high compression, as well as tall buildings.



บริษัทเปนผูผลิตและจำหน�ายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยสามารถ
ผลิตไดหลายเกรดตามความตองการของลูกคา ดวยการปรับสวนประกอบ
ทางเคมี เชน คาคารบอน คาซิลิคอน และคาแมงกาน�ส เปนตน ในระหวาง
ขั้นตอนการหลอมน้ำเหล็ก และผลิตไดหลายขนาดหนาตัดและความยาว
โดยการเปลี่ยนขนาดเบาหลอและกำหนดความยาวของแทงเหล็กดวย
เครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโรงรีดเหล็กทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั้งน�้ บริษัทจะติดเครื่องหมายและฉลากขอมูล
การผลิตบนเหล็กแทงยาวท่ีบริษัทผลิต เพ่ือทำใหสามารถตรวจสอบไดงาย 
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The Company is a producer and distributor of steel billet of several 
grades up to the customers’ needs by adjusting chemical compo-
sition, such as carbon, silicon, and manganese, etc. during the 
melting process. The Company produces several dimensions and 
lengths of products by using different sizes of casting crucible and 
has the billet cut into different lengths by automatic cutting 
machine to serve the needs of both small and large rolling mills.  
Product specifications and production details are marked on the 
products for easy tracking. 

STEEL BILLET
Size : 100x100 mm., 120x120 mm. and 150x150 mm.
Length : 6-12 meters   



 ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
สิ�งแวดลอม สังคมและชุมชนซึ�งถือเปนหนาท่ีสำคัญ
ที่ตองดำเนินการควบคูไปดวยกันอยางจริงจังและ
ตอเน��อง

 CHOW operates its business with awareness
of responsibility for the environment, society, and
the community or CSR as an integral part in
business operations, which must be taken
rigorously and continuingly.

EDUCATION

SOCIAL RELIGIONENVIRONMENT
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CSR

HEALTH & SAFETY

SPORT
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Chow Steel Industries Public Company Limited
สำนักงานใหญ 209/1 เคเทาวเวอร ชั้น 18, ยูนิต 3 ซอยสุขุมวิท 21(อโศก), คลองเตยเหน�อ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Head office 209/1 K. Tower, 18th Floor, Unit 3, Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 02-260-3101-8, Fax: 02-260-3100 e-mail: info@chowsteel.com website์: www.chowsteel.com 


