สิงทีส่งมาด้ วย 6
สารสนเทศเกียวกับการนํา บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตามทีบริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“CE”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีความประสงค์จะเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี 4เรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE จะดําเนินการเพิม
ทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
34,846,302 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น หลังจากนัน4 CE จะ
ดํ า เนิ น การแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และเพิ มทุ น จดทะเบี ย นจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น
760,000,000 บาท พร้ อมทัง4 เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.10 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
1,900,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เสนอขายให้ แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริ ษัท (Pre-emptive Rights) ซึงการเสนอขายให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท
ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามทีมี
การแก้ ไขเพิมเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 รวมทังมาตรา
4
89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 19.94 ของกําไรสุทธิรวม
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ 4นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงเป็ นขนาดรายการทีมีขนาดมากกว่าร้ อยละ
15 แต่ตํากว่าร้ อยละ 50 ทําให้ บริ ษัทมีหน้ าทีต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีกําหนด และส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี 4 บริ ษัทจะนํา
แผนการนํา CE เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิมทุนจดทะเบียนเพือเสนอขายหุ้นให้ แก่
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพือ
พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป ซึงรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ ดงั นี 4
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
การนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ 4นภายหลังจากที CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง
ผู้ขายหลักทรัพย์
ผู้ซื 4อหลักทรัพย์

:
:

บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“CE”)
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และขนาดของรายการ
ในการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10
บาท โดยจัดสรร ดังนี 4
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1) จํานวน 475,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 1,425,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท และหุ้นทีเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทังนี
4 4 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นสามัญของ CE ภายหลังเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้ อยละ 76.67 เหลือร้ อยละ 57.50 ของทุนชําระแล้ ว
จํานวน 760,000,000 บาท หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00
อนึง เมือพิจารณาการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที ทจ. 20/2551 รวมทังมาตรา
4
89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของ
รายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 19.94 ของกําไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ 4นสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทัง4 4
เกณฑ์ ดังนี 4
เกณฑ์ ทีใช้ ในการคํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์

2. เกณฑ์กําไรสุทธิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

การคํานวณ
% ของ NTA ของ CE ตามสัดส่วนทีจําหน่ายไป
NTA ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
% ของกําไรสุทธิของ CE ตามสัดส่วนทีจําหน่ายไป
กําไรสุทธิของบริ ษัทและบริษัทย่อย
มูลค่าขาย
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อย
จํานวนหุ้นทีออก
จํานวนหุ้นทีออกและชําระแล้ วของบริ ษัท

ขนาดของรายการ (ร้ อยละ)
= ((76.67% - 57.50%)* 105.67) /
1,256.69
= 1.61%
= ((76.67% - 57.50%)* 49.49) /
47.57
= 19.94%
= (1,900.00 * 0.101/) / 4,728.33
= 4.02%
ไม่ ส ามารถคํ า นวณได้ เนื องจาก
บริ ษัทไม่ได้ ออกหุ้นในกรณีนี 4

หมายเหตุ: 1/ เนืองจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ในกรณีนี 4 จึงคํานวณขนาดของรายการโดยอ้ างอิงตามราคาตามมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ทังนี
4 4 ขนาดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 19.94 ซึงเป็ น
ขนาดรายการทีมีขนาดมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํากว่าร้ อยละ 50 ทําให้ บริ ษัทมีหน้ าทีต้ องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีกําหนด และส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
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รายละเอียดเบือ6 งต้ นของสินทรัพย์ ทีจําหน่ ายไป
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นของ CE
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย

มูลค่าทีตราไว้
ราคาเสนอขาย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิมทุนของ CE
: จํานวน 1,900,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี 4
1) จํานวน 475,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 1,425,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท และหุ้นที
เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทัง4 นี 4 ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที ประธานกรรมการบริ ห าร
มอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิมทุนของ CE
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดผู้ได้ รับสิทธิ
ดังกล่าว ให้ ทราบในภายหลัง
: 0.10 บาทต่อหุ้น
: ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนด ทั ง4 นี 4 ประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลที ประธาน
กรรมการบริ หารมอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากํ าหนดราคาเสนอขาย ซึงจะ
เกิดขึ 4นภายหลังจากที CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.
: ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนด ทั ง4 นี 4 ประธานกรรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลที ประธาน
กรรมการบริ หารมอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึงจะ
เกิดขึ 4นภายหลังจากที CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดของ CE
ชือบริ ษัท
ทีตังสํ
4 านักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างเงินทุน

สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน CE

: บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (“CE”)
: เลขที 209/1 อาคารเค.ทาวเวอร์ ชัน4 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
: ธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอืน (Holding Company) ซึงประกอบธุรกิจทีเกียวข้ อง
กับการลงทุน การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานประเภทต่างๆ
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : CE จะมีทนุ จด
ทะเบียน 570,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 5,700,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 760,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 7,600,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : บริ ษัทถือหุ้นใน
CE ร้ อยละ 76.67
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : บริ ษัทถือ
หุ้นใน CE ร้ อยละ 57.50
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บริ ษัทย่อย

: CE ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอืน โดยปั จจุบนั CE ถือหุ้นร้ อยละ
100 ในบริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด (“PSCL”) และบริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน
แนล จํากัด (“CI”)
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื 4อขายไฟฟ้ า สัญญาเช่าหรื อซื 4อทีดิน
และซื อ4 ขายโครงการให้ แ ก่ ผ้ ูป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยพลัง งาน
แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึงปั จจุบนั CI มีการลงทุนในโครงการทีพัฒนาโดย PSCL และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยของ PSCL เท่านัน4
: ณ วันที 9 ธันวาคม 2557 มีคณะกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดังนี 4
1. นายสมิทธิl พนมยงค์
2. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
3. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
4. นายสงวนเกียรติl ลิวมโนมนต์
5. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
6. นางสาวคู เมน ไว

คณะกรรมการ

ข้ อมูลทางการเงินของ CE
หน่ วย : ล้ านบาท

2557
1,233.71
1,088.80
221.54
48.96
144.91
76.02
26.53
49.49

สินทรัพย์รวม
หนี 4สินรวม
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กําไรสุทธิ
หมายเหตุ : CE จัดตังบริ
4 ษัทในวันที 9 ธันวาคม 2557
4. มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน

CE จะเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับ
การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง4 แรก (IPO) ซึงปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคา ทังนี
4 4 CE จะกําหนดราคาเสนอขายที
แน่นอนภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นของ CE
5. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทีจําหน่ ายไป
เนืองจากปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดังนัน4 มูลค่าของสินทรัพย์ทีจําหน่ายไป จึงคํานวณได้ จาก มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท คูณกับจํานวนหุ้นสามัญทังหมดที
4
CE เสนอขายจํานวน 1,900,000,000 หุ้น ซึงจะได้ มลู ค่าของ
สินทรัพย์ทีจําหน่ายไปจํานวน 190,000,000 บาท
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6. ผลประโยชน์ ทีคาดว่ าบริษัทจะได้ รับ
1) ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจทีเกียวข้ องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
- ลดภาระในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพิมทุนใน CE ของบริ ษัท การคํ 4าประกัน การ
จัดหาแหล่งเงินกู้ การให้ เงินกู้ยมื เป็ นต้ น
- ทําให้ บริ ษัทสามารถรับรู้มลู ค่ากิจการของ CE ตามราคายุติธรรม
- รับรู้ผลกําไรทีเกิดขึ 4นในกรณีทีบริ ษัทจําหน่ายเงินลงทุนใน CE
3) ประโยชน์ตอ่ CE
- เพิมช่องทางในการระดมทุนให้ กบั CE
- CE มีเงินทุนทีเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิมในบริษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมใดๆ และ/หรื อ เพือ
ใช้ ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรื อสําหรับสํารองไว้ เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CE
- เพิมความแข็งแกร่ง และส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ แก่ CE
- เพิมมูลค่าและสภาพคล่องให้ แก่ห้ นุ สามัญของ CE
7. ผลกระทบทีเกิดขึน6 ในการนํา CE เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,900,000,000 หุ้น จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทลดลงจากร้ อยละ
76.67 เหลือร้ อยละ 57.50 หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00 ซึงจะส่งผลให้ สว่ นแบ่งกําไร และสิทธิออกเสียงของบริ ษัท
ใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพือเป็ นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของ CE จํานวน 475,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของหุ้นสามัญ
ทีเพิมทุนเสนอขายจํานวน 1,900.000,000 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Pre-emptive
Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง4 แรก (IPO)
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)
หุ้นทีเสนอขายเป็ นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท อย่างไรก็ดี การลด
สัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กําไรของบริ ษัทใน CE
8. แผนการใช้ เงินทีได้ รับจากการเสนอขาย IPO
CE จะนําเงินทีได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และประชาชน ไปใช้ สาํ หรับการขยายกิจการลงทุน
เพิมในบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมใดๆ และ/หรื อ เพือใช้ ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรื อ สํารองเพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของ CE
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9. เงือนไขของการทํารายการ
1) ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการ
เพิมทุนเพือเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) ทีประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมตั ิการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิมทุนเพือเสนอขายหุ้น
ให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
4) CE ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights)
5) ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ งรวมถึ ง กรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การเข้ า ทํ า รายการในครั ง4 นี 4 เป็ นรายการที
สมเหตุสมผลต่อบริ ษัท โดยเป็ นการเพิมความแข็งแกร่งให้ กบั CE ให้ มากขึ 4น เพิมความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE
รวมทัง4 เพือให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี 4 ยังเป็ นการเพิมมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของ
บริ ษัทให้ มากขึ 4น
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัททีแตกต่ างจากคณะกรรมการบริ ษัทตาม
ข้ อ 10
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษัท และไม่มีกรรมการบริ ษัทท่านใดมีความเห็น
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี 4 จํากัด (มหาชน) ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศเกียวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริ ษัท
และขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวมีความถูกต้ องครบถ้ วน ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ทังนี
4 4 สารสนเทศฉบับนี 4จัดทําขึ 4นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงสารสนเทศเท่านัน4 ไม่ได้ ทําขึ 4นเพือเป็ นการเชิญชวนหรื อเป็ นคํา
เสนอเพือให้ ได้ มาหรื อจองซื 4อหลักทรัพย์
13. คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีมีสาระสําคัญ ซึงอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ในปี ทีผ่านมา บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันสิ 4นงวดบัญชีลา่ สุด
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14. รายการกับบุคลลและบริษัททีเกียวข้ องกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย บุคคลและบริ ษัททีเกียวข้ องกันมี
ดังนี 4
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัท เออี โซลาร์ จํากัด
บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั เจแปน จํากัด
บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั เยอรมัน จํากัด
บริ ษัท ซัน เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท โซล เพาเวอร์ จํากัด

บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ76.67และกรรมการร่วมกัน
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่ วม
บริ ษัท โอเวอร์ ซี กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท อาร์ ไอซีไอ อินเตอร์ เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิวมโนมนต์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษัท ศรี ธนเทพ จํากัด
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์

ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริ ษัทย่อย
นโยบายราคา
อัตราดอกเบี 4ยร้ อยละ 12 ต่อปี
อัตราดอกเบี 4ยร้ อยละ 12 ต่อปี
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาทีตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงร่วมกันตามสัญญา
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เงินให้ ก้ ยู ืม
เงินกู้ยืม
จําหน่ายทรัพย์สนิ
รายได้ คา่ เช่า
ค่าขนส่ง
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
การคํ 4าประกัน
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14.2 ยอดคงเหลือระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อยบุคคลและบริษัททีเกียวข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย บุคคลและบริ ษัทเกียวข้ องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ2556 มี
ดังนี 4
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนีอ6 นื (หมายเหตุ 10)
บริ ษัทย่อย
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสัน6
บริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิมขึ 4นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ 4นปี
เจ้ าหนีอ6 นื (หมายเหตุ 19)
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
เงินกู้ยมื ระยะสัน6
บริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิมขึ 4นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ 4นปี
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิมขึ 4นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ 4นปี
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิมขึ 4นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ 4นปี
รวมทังสิ
4 4น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

-

-

34,327,260

644,703

-

-

37,225,800
1,177,547,745
(193,746,862)
1,021,026,683

37,225,800
37,225,800

-

-

778,175
10,500
788,675

1,676,159
1,676,159

-

10,370,816
(10,370,816)
-

395,158
395,158

10,000,000
10,000,000
350,000
(350,000)
10,000,000
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-

-

-

-

350,000
350,000
350,000

-

-

บาท
งบการเงินรวม
หนีส6 นิ หมุนเวียนอืน
บริ ษัทย่อย
ขายสินทรัพย์
บริ ษัทย่อย

งบการเงินรวม

2557

2556

-

-

108,560

63,560

-

-

-

24,800

2557

2556

14.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษัทกับบริษัททีเกียวข้ องกัน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันสําหรับปี สิ 4นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี 4
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษัทย่อย
ดอกเบีย6 รับ
บริ ษัทย่อย

-

-

969,224

464,224

-

-

34,904,395

-

-

-

61,947,994

76,774,169

503,200

161,000

503,200

161,000

384,658
384,658

-

259,128
259,128

-

10,409,212

10,645,785

ค่ าขนส่ ง
บริ ษัทย่อย
ค่ าทีปรึกษาทางกฏหมาย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทย่อย
บริ ษัททีเกียวข้ องกัน
รวม
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

11,309,212

11,425,785

ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริ หาร
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