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สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

สารสนเทศเกี
ยวกับการนํา บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ยี
 จาํกดั  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 
 

ตามที�บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (“CE”) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี 4เรียกว่า “ตลาดหลกัทรัพย์”) โดย CE จะดําเนินการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน 
34,846,302 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื�อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสดัสว่นการถือหุ้น หลงัจากนั 4น CE จะ
ดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
760,000,000 บาท พร้อมทั 4งเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.10 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 
1,900,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ซึ�งการเสนอขายให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท
ดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 20/2551 รวมทั 4งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบวา่ มีขนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์กําไรสทุธิ เท่ากบั ร้อยละ 19.94 ของกําไรสทุธิรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งเป็นขนาดรายการที�มีขนาดมากกว่าร้อยละ 
15 แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าที�ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที�กําหนด และสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัที�เปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี 4 บริษัทจะนํา
แผนการนํา CE เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื�อ
พิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป ซึ�งรายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดงันี 4 
 
1. วัน เดือน ปีที
เกดิรายการ 

การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ 4นภายหลงัจากที� CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) 

 
2. คู่สัญญาที
เกี
ยวข้อง 

ผู้ขายหลกัทรัพย์  : บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (“CE”)  
ผู้ซื 4อหลกัทรัพย์ : ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
3. ลักษณะโดยทั
วไปของรายการได้มาซึ
งสินทรัพย์และขนาดของรายการ 

 ในการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ CE จะดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็น
ทนุจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,900,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท โดยจดัสรร ดงันี 4 
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1) จํานวน 475,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน 1,425,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และหุ้นที�เหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  
 

ทั 4งนี 4 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,900,000,000 หุ้น จะสง่ผลให้บริษัทมีสดัสว่นการถือ
หุ้นสามญัของ CE ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 76.67 เหลือร้อยละ 57.50 ของทนุชําระแล้ว 
จํานวน 760,000,000 บาท หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 

 

อนึ�ง เมื�อพิจารณาการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนที�  ทจ. 20/2551 รวมทั 4งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของ
รายการสงูสดุตามเกณฑ์กําไรสทุธิ เทา่กบั ร้อยละ 19.94 ของกําไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบการเงินรวมสิ 4นสดุ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทั 4ง 4 
เกณฑ์ ดงันี 4 

เกณฑ์ที
ใช้ในการคาํนวณ การคาํนวณ ขนาดของรายการ (ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ % ของ NTA ของ CE ตามสดัสว่นที�จําหนา่ยไป 
NTA ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

= ((76.67% - 57.50%)* 105.67) / 
1,256.69 
= 1.61% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ % ของกําไรสทุธิของ CE ตามสดัสว่นที�จําหนา่ยไป 
กําไรสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

= ((76.67% - 57.50%)* 49.49) / 
47.57 
= 19.94% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมสิ�งตอบแทน มลูคา่ขาย 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

= (1,900.00 * 0.101/) / 4,728.33 
= 4.02% 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ จํานวนหุ้นที�ออก 
จํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื�องจาก
บริษัทไมไ่ด้ออกหุ้นในกรณีนี 4 

 

หมายเหต:ุ 1/ เนื�องจาก ณ ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ในกรณีนี 4 จึงคํานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 

ทั 4งนี 4 ขนาดของรายการดงักลา่วข้างต้น มีขนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์กําไรสทุธิ เท่ากบั ร้อยละ 19.94 ซึ�งเป็น
ขนาดรายการที�มีขนาดมากกวา่ร้อยละ 15 แตต่ํ�ากวา่ร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าที�ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที�กําหนด และสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยรายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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รายละเอียดเบื 6องต้นของสินทรัพย์ที
จาํหน่ายไป 

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นของ CE 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ�มทนุของ CE 
จํานวนหุ้นที�เสนอขาย : จํานวน 1,900,000,000 หุ้น โดยจดัสรร ดงันี 4 

1) จํานวน 475,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน 1,425,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และหุ้นที�
เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  

ทั 4ง นี 4 ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ประธานกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของ CE 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อกําหนดผู้ ได้รับสิทธิ
ดงักลา่ว ให้ทราบในภายหลงั 

มลูคา่ที�ตราไว้ : 0.10 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : ยังมิ ไ ด้ กําหนด ทั 4ง นี 4 ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ประธาน

กรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึ�งจะ
เกิดขึ 4นภายหลงัจากที� CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมิ ไ ด้ กําหนด ทั 4ง นี 4 ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที�ประธาน
กรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ�งจะ
เกิดขึ 4นภายหลงัจากที� CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 
รายละเอียดของ CE 
 

ชื�อบริษัท : บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (“CE”) 
ที�ตั 4งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 209/1 อาคารเค.ทาวเวอร์ ชั 4น 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21(อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) ซึ�งประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้อง

กบัการลงทนุ การผลติ และจําหนา่ยไฟฟ้าจากพลงังานประเภทตา่งๆ   
โครงสร้างเงินทนุ : ก่อนการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทนุจด

ทะเบียน 570,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 5,700,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 760,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 7,600,000,000  หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน CE : ก่อนการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน 
CE ร้อยละ  76.67 
 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือ
หุ้นใน CE ร้อยละ  57.50 
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บริษัทยอ่ย : CE ดําเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น โดยปัจจุบนั CE ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลชูั�น จํากดั (“PSCL”) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั�น
แนล จํากดั (“CI”) 
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจดัหาสญัญาซื 4อขายไฟฟ้า สญัญาเช่าหรือซื 4อที�ดิน 

และซื 4อขายโครงการให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2. CI : ประกอบธุรกิจลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
ซึ�งปัจจุบนั CI มีการลงทุนในโครงการที�พัฒนาโดย PSCL และ/หรือ 
บริษัทยอ่ยของ PSCL เทา่นั 4น 

คณะกรรมการ : ณ วนัที� 9 ธนัวาคม 2557 มีคณะกรรมการจํานวน 6 ทา่น ดงันี 4 
1. นายสมิทธิl พนมยงค์ 
2. นายจิติพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
3. หมอ่มหลวงดิศปนดัดา ดิศกลุ 
4. นายสงวนเกียรติl ลิ�วมโนมนต์ 
5. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
6. นางสาวค ูเมน ไว 

ข้อมลูทางการเงินของ CE 

หน่วย : ล้านบาท 2557 

สนิทรัพย์รวม 1,233.71 
หนี 4สนิรวม 1,088.80 
ทนุที�ออกและชําระแล้ว 221.54 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 48.96 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 144.91 
รายได้รวม 76.02 
คา่ใช้จ่ายรวม 26.53 
กําไรสทุธิ 49.49 
หมายเหต ุ:  CE จดัตั 4งบริษัทในวนัที� 9 ธนัวาคม 2557 
 
4. มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน 

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกบั
การเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครั 4งแรก (IPO) ซึ�งปัจจบุนัยงัมิได้มีการกําหนดราคา ทั 4งนี 4 CE จะกําหนดราคาเสนอขายที�
แนน่อนภายหลงัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิการเสนอขายหุ้นของ CE 
 
5. มูลค่าของสินทรัพย์ที
จาํหน่ายไป 

เนื�องจากปัจจบุนัยงัมิได้มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดงันั 4น มลูค่าของสินทรัพย์ที�จําหน่ายไป จึงคํานวณได้จาก มลู
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คณูกบัจํานวนหุ้นสามญัทั 4งหมดที� CE เสนอขายจํานวน 1,900,000,000 หุ้น ซึ�งจะได้มลูค่าของ
สนิทรัพย์ที�จําหนา่ยไปจํานวน 190,000,000 บาท 
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6. ผลประโยชน์ที
คาดว่าบริษัทจะได้รับ 

1) ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

-  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสทิธิการจดัสรรหุ้นสามญัของ CE ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทนุในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัพลงังานแสงอาทิตย์โดยตรง  
 

2) ประโยชน์ตอ่บริษัท 

-  ลดภาระในการให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินตา่งๆ แก่ CE เช่น การเพิ�มทนุใน CE ของบริษัท การคํ 4าประกนั การ
จดัหาแหลง่เงินกู้  การให้เงินกู้ยมื เป็นต้น 

-  ทําให้บริษัทสามารถรับรู้มลูคา่กิจการของ CE ตามราคายตุิธรรม 

-  รับรู้ผลกําไรที�เกิดขึ 4นในกรณีที�บริษัทจําหนา่ยเงินลงทนุใน CE 
 

3) ประโยชน์ตอ่ CE 

-  เพิ�มช่องทางในการระดมทนุให้กบั CE 

-  CE มีเงินทนุที�เพียงพอสาํหรับการขยายธุรกิจ การลงทนุเพิ�มในบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื�อ
ใช้ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือสาํหรับสาํรองไว้เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ CE  

-  เพิ�มความแข็งแกร่ง และสง่เสริมภาพลกัษณ์ให้แก่ CE 

-  เพิ�มมลูคา่และสภาพคลอ่งให้แกหุ่้นสามญัของ CE 
 

7. ผลกระทบที
เกดิขึ 6นในการนํา CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

1) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) และสทิธิออกเสยีง (Control Dilution) 

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,900,000,000 หุ้น จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 
76.67 เหลอืร้อยละ 57.50 หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 ซึ�งจะสง่ผลให้สว่นแบง่กําไร และสทิธิออกเสยีงของบริษัท
ใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื�อเป็นการชดเชยผลกระทบดงักลา่ว CE จึงนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ CE จํานวน 475,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามญั
ที�เพิ�มทุนเสนอขายจํานวน 1,900.000,000 หุ้น  เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive 
Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครั 4งแรก (IPO) 

2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (Price Dilution)  

หุ้นที�เสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดวา่จะไมเ่กิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท อย่างไรก็ดี การลด
สดัสว่นการถือหุ้นใน CE จะสง่ผลตอ่สดัสว่นการรับรู้กําไรของบริษัทใน CE  

 
8. แผนการใช้เงนิที
ได้รับจากการเสนอขาย IPO 

 CE จะนําเงินที�ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สาํหรับการขยายกิจการลงทนุ
เพิ�มในบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพื�อใช้ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือ สํารองเพื�อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของ CE 
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9. เงื
อนไขของการทาํรายการ 

1) ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทมีมติอนมุตัิการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการ
เพิ�มทนุเพื�อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

2) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของ CE มีมติอนมุตัิการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการเพิ�มทนุเพื�อเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4) CE ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights) 

5) ตลาดหลกัทรัพย์ อนญุาตรับหลกัทรัพย์ของ CE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทซึ�งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครั 4งนี 4 เป็นรายการที�
สมเหตสุมผลตอ่บริษัท โดยเป็นการเพิ�มความแข็งแกร่งให้กบั CE ให้มากขึ 4น เพิ�มความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจของ CE 
รวมทั 4ง เพื�อให้ CE สามารถระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี 4 ยงัเป็นการเพิ�มมลูค่าเงินลงทนุใน CE ของ
บริษัทให้มากขึ 4น  
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที
แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตาม
ข้อ 10 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท และไมม่ีกรรมการบริษัททา่นใดมีความเห็น
แตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที
มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี 4 จํากดั (มหาชน) ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ ด้วยความระมดัระวงั ในฐานะกรรมการบริษัท 
และขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วมีความถกูต้องครบถ้วน ไมทํ่าให้ผู้ อื�นสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
ทั 4งนี 4 สารสนเทศฉบบันี 4จัดทําขึ 4นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อแสดงสารสนเทศเท่านั 4น ไม่ได้ทําขึ 4นเพื�อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคํา
เสนอเพื�อให้ได้มาหรือจองซื 4อหลกัทรัพย์ 

 

13. คดีหรือข้อเรียกร้องที
มีสาระสาํคัญ ซึ
งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

 ในปีที�ผา่นมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที�อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์มากกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิ 4นงวดบญัชีลา่สดุ 
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14. รายการกับบุคลลและบริษัทที
เกี
ยวข้องกัน   
     14.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา  

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บคุคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนัมี
ดงันี 4 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัทย่อย  

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี� จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ76.67และกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์เซอร์วิส จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูั�น จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เออี โซลาร์ จํากดั  ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูั�น เจแปน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูั�น เยอรมนั จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ซนั เอ็นเนอร์ยี� จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท โซล เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษัทร่วม  

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี� จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั�นแนล อินเวสต์เมนต์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 
บริษัทที
เกี
ยวข้องกนั  

บริษัท สาํนกักฎหมาย ลิ�วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ศรีธนเทพ จํากดั กรรมการร่วมกนั 

บุคคลที
เกี
ยวข้องกนั  
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
นายธนชาต เผา่พงษ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทยอ่ย 
  

 นโยบายราคา 

เงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี 4ยร้อยละ 12 ต่อปี 
เงินกู้ยืม อัตราดอกเบี 4ยร้อยละ 12 ต่อปี 
จําหนา่ยทรัพย์สนิ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
รายได้คา่เชา่ ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ขนสง่ ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
การคํ 4าประกนั ไมค่ิดคา่ธรรมเนียม 
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14.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยบุคคลและบริษัทที
เกี
ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บคุคลและบริษัทเกี�ยวข้องกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ2556 มี
ดงันี 4 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี 6อื
น (หมายเหตุ 10)     

บริษัทยอ่ย - - 34,327,260 644,703 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั 6น     
บริษัทยอ่ย     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - 37,225,800 - 
บวก เพิ�มขึ 4นระหวา่งปี - - 1,177,547,745 37,225,800 

หกั ลดลงระหวา่งปี - - (193,746,862) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ 4นปี - - 1,021,026,683 37,225,800 

เจ้าหนี 6อื
น (หมายเหตุ 19)     
บริษัทยอ่ย - - 778,175 1,676,159 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 395,158 - 10,500 - 

รวม 395,158 - 788,675 1,676,159 

เงนิกู้ยมืระยะสั 6น     
บริษัทยอ่ย     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - - - 
บวก เพิ�มขึ 4นระหวา่งปี - - 10,370,816 - 

หกั ลดลงระหวา่งปี - - (10,370,816) - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ 4นปี - - - - 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี - - - - 

บวก เพิ�มขึ 4นระหวา่งปี 10,000,000 - - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ 4นปี 10,000,000 - - - 

บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั     
ยอดคงเหลอื ณ วนัต้นปี 350,000 - - - 
บวก เพิ�มขึ 4นระหวา่งปี - 350,000 - - 

หกั ลดลงระหวา่งปี (350,000) - - - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิ 4นปี - 350,000 - - 

รวมทั 4งสิ 4น 10,000,000 350,000 - - 
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14.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที
เกี
ยวข้องกัน 
รายได้และคา่ใช้จ่ายระหวา่งบริษัทกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกนัสาํหรับปีสิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี 4 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

รายได้ค่าเช่า     

บริษัทยอ่ย 
- - 969,224 464,224 

ดอกเบี 6ยรับ     

บริษัทยอ่ย - - 34,904,395 - 

ค่าขนส่ง   
  

บริษัทยอ่ย - - 61,947,994 76,774,169 

ค่าที
ปรึกษาทางกฏหมาย     

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 503,200 161,000 503,200 161,000 

ต้นทุนทางการเงนิ     
บริษัทยอ่ย - - 259,128 - 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 384,658 - - - 

รวม 384,658 - 259,128 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
11,309,212 11,425,785 10,409,212 10,645,785 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
  

                                  ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ) 
                                                                                          ประธานกรรมการบริหาร 

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 

หนี 6สนิหมุนเวียนอื
น     

บริษัทยอ่ย - - 108,560 63,560 

ขายสินทรัพย์     

บริษัทยอ่ย - - - 24,800 


