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สารสนเทศเกี่ยวกบัการนํา บริษัท  เชาว์ เอน็เนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ  ตลาดหลักทรัพย์ เอ ็ม เอ  ไอ   
 
 

ตามท่ีบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE จะดําเนินการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
122,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจํานวน 367,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท (Pre-emptive Rights) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท และช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากการท่ีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE 
ลดลง ทัง้นีก้ารดงักล่าวเข้าขา่ยเป็นรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสดุตามเกณฑ์กําไรสทุธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกําไรสทุธิรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นขนาดรายการท่ีมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15  แต่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีกําหนด และส่ง
หนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทจะนําแผนการนํา CE เข้าจด
ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนมุติัต่อไป ซึง่รายละเอียดของ
สารสนเทศสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. วัน เดอืน  ปีท ี่เกดิรายการ  

การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น  (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึน้ภายหลังจากท่ี  CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้ นจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) 

2. คู่สัญญาที่เก ี่ยวข้อง 

ผู้ขายหลกัทรัพย์  : บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) (“CE”)  
ผู้ซือ้หลกัทรัพย์ : ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซ ึ่งสนิทรัพย์และขนาดของรายการ  

ในการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 490,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย
จดัสรร ดงันี ้
1)   จํานวน 122,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-

emptive Rights)  
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2)   จํานวน 367,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  

 

ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นสามญั
ของ CE ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุนชําระแล้ว จํานวน 
815,000,000 บาท หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 

 

อนึ่ง เม่ือพิจารณาการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี  
ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบวา่ มีขนาดของรายการสงูสดุตาม
เกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45 ของกําไรสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่มีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดงันี ้

หมายเหตุ: /1 เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีนี ้จึง

คํานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ในกรณีท่ีคํานวณมลูคา่รายการจําหน่ายไปโดยอ้างอิงจากมลูคา่
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินตรวจสอบลา่สดุโดยผู้สอบบญัชี จะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 1.70 
 

ทัง้นี ้ขนาดของรายการดงักล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑ์กําไรสทุธิ เท่ากับ ร้อยละ 20.45% ซึ่งเป็นขนาด
รายการท่ีมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ทําให้บริษัทมีหน้าท่ีต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีกําหนด และส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์ 
 

4. รายละเอ ียดเบือ้งต้นของสนิทรัพย์ท ี่จาํหน่ายไป 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ CE 
จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย : จํานวน 490,000,000 หุ้น โดยจดัสรร ดงันี ้

1) จํานวน 122,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน  367,500,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท และหุ้ นท่ี
เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ น 
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  

หลักเกณฑ์ สูตรการคาํนวณ ขนาดรายการ   (ร้อยละ) 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ 
(NTA) 

(NTA ของบริษัทท่ีจําหน่ายไป x สดัสว่นท่ีได้มา) 
NTA ของบริษัท 

NTA ของบริษัทท่ีจําหน่ายติดลบ 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ (กําไรสทุธิของบริษัทท่ีจําหน่ายไป x สดัสว่นท่ีได้มา) 
กําไรสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

20.45% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ
แทน 

มลูคา่รายการจําหน่ายไป/1 
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

1.85% 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ จํานวนหุ้นทนุท่ีบริษัทออกเพ่ือจําหน่ายไป 
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วของบริษัท 

ไมมี่การออกหุ้น 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะเป็น
ผู้ พิจารณากําหนดอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของ CE ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดผู้ ได้รับสิทธิดงักล่าว ให้ทราบใน
ภายหลงั 

มลูค่าท่ีตราไว้ : 0.50 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : ยงัมิได้กําหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร

มอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ี 
CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมิได้กําหนด ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึง่จะเกิดขึน้ภายหลงั
จากท่ี CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) (“CE”) 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร์ 2 ชัน้ 10 ยนิูต 2/1006-1008 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  10110 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กบัการลงทนุ การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ   

โครงสร้างเงินทนุ : ก่อนการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท :  
CE จะมีทุนจดทะเบียน  570,000,000  บาท  แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ จํานวน 
1,140,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน1,630,000,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทใน 
CE 

: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน 
CE ร้อยละ 87.36 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือ
หุ้นใน CE ร้อยละ 61.10  

บริษัทย่อย : CE ดําเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดยปัจจบุนั CE ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั (“PSCL”) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั (“CI”) 
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจดัหาสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ สญัญาเช่าหรือซือ้ท่ีดิน 

และซือ้ขายโครงการให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการท่ีพัฒนาโดย PSCL และ/หรือ 
บริษัทย่อยของ PSCL เท่านัน้ 



สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 6 

 55 

 
คณะกรรมการ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดงันี ้

1. นายณรงค์ศกัดิ์ กํามเลศ 
2. นายสมิทธ์ิ พนมยงค์ 
3. นายจิติพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
4. หม่อมหลวงดิศปนดัดา ดิศกลุ 
5. นายสงวนเกียรต์ิ ลิ่วมโนมนต์ 
6. ดร. กนกศกัด์ิ สขุวฒันาสินิทธ์ิ 
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
8. นางสาวค ูเมน ไว 

 

ข้อมลูทางการเงินของ CE 

หน่วย : ล้านบาท  2557 2558 2559 
สินทรัพย์รวม 1,209.29 4,945.67 10,633.49 
หนีสิ้นรวม 1,110.39 4,713,11 10,118.41 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 221.54 308.65 570.00 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (31.68) (4.18) 22.05 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 98.90 232.57 515.07 
รายได้รวม 93.18 989.15 1,253.66 
คา่ใช้จ่ายรวม 104.31 871.36 1,121.11 
กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (11.14) 122.44 131.34 
กําไรสทุธิ  (31.89) 27.01 25.33 

หมายเหต ุ:  CE จดัตัง้บริษัทในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 
งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2559 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกบัการเสนอ
ขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งปัจจุบนัยงัมิได้มีการกําหนดราคา ทัง้นี ้CE จะกําหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน
ภายหลงัจากสํานกังาน กลต. อนมุติัการเสนอขายหุ้นของ CE 
 

6. มูลค่าของสนิทรัพย์ท ี่จ ําหน่ายไป 

เน่ืองจากปัจจบุนัยงัมิได้มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดงันัน้ มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีจําหน่ายไป จึงคํานวณได้จาก มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมดท่ี CE เสนอขายจํานวน 490,000,000  หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของสินทรัพย์ท่ี
จําหน่ายไปจํานวน 245,000,000 บาท 
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7. ผลประโยชน์ท ี่คาดว่าบริษัทจะได้รับ  

1) ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

-  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัของ CE ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เพื่อลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากการท่ีสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง 

-  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานแสงอาทิตย์โดยตรง  

2) ประโยชน์ต่อบริษัท 

-  ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพ่ิมทนุใน CE ของบริษัท การคํา้ประกนั การจดัหา
แหล่งเงินกู้  การให้เงินกู้ ยืม เป็นต้น 

-  ทําให้บริษัทสามารถรับรู้มลูคา่กิจการของ CE ตามราคายติุธรรม  
-  รับรู้ผลกําไรท่ีเกิดขึน้ในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายเงินลงทนุใน CE  

3) ประโยชน์ต่อ CE 

-  เพ่ิมช่องทางในการระดมทนุให้กบั CE 
-  CE มีเงินทนุท่ีเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทนุเพ่ิมในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพือ่ใช้ใน

การชําระคืนเงินกู้ ยืมของ CE และ/หรือสําหรับสํารองไว้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ CE  
-  เพ่ิมความแข็งแกร่ง และสง่เสริมภาพลกัษณ์ให้แก่ CE 
-  เพ่ิมมลูค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามญัของ CE 
 

8. ผลกระทบที่เก ิดข ึน้ในการนํา CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน  

1) ผลกระทบต่อส่วนแบง่กําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 490,000,000 หุ้ น จะทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 
87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 ซึง่จะส่งผลให้สว่นแบง่กําไร และสิทธิออกเสียง
ของบริษัทใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการชดเชยผลกระทบดงักล่าว CE จึงนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทให้จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ CE จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมทนุเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (Price Dilution)  

หุ้นท่ีเสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท อย่างไรก็ดี การลด
สดัสว่นการถือหุ้นใน CE จะส่งผลตอ่สดัสว่นการรับรู้กําไรของบริษัทใน CE  
 

9. แผนการใช้เงนิท ี่ได้รับจากการเสนอขาย IPO 

 CE จะนําเงินท่ีได้รับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สําหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มใน
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพ่ือใช้ในการชําระคืนเงินกู้ ยืมของ CE และ/หรือ สํารองเพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของ CE 
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10. เงื่อนไขของการทาํรายการ  

1) ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทมีมติอนุมติัการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการเพิ่ม
ทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

2) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ CE มีมติอนมุติัการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

4) CE ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Pre-emptive Rights) 

5) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อนญุาตรับหลกัทรัพย์ของ CE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้นี ้เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลต่อ
บริษัท โดยเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กบั CE ให้มากขึน้ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจของ CE รวมทัง้ เพ่ือให้ 
CE สามารถระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพ่ิมมลูคา่เงินลงทนุใน CE ของบริษัทให้มากขึน้  
 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทท ี่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ  11 
ไม่มี 
 
 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท ี่มีต่อสารสนเทศ 
คณะกรรมการของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบติัการของบริษัท ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ด้วยความระมดัระวงั ในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทําให้ผู้ อื่นสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ทัง้นี ้
สารสนเทศฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ทําขึน้เพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคําเสนอ
เพ่ือให้ได้มาหรือจองซือ้หลกัทรัพย์ 
 

14. ข้อมูลอ ื่นๆ   

ในการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักล่าวจะรวมถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ กรรมการ หรือผู้บริหารของ
บริษัท รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นในเบือ้งต้นมีดงันี ้

รายช่ือ 
 CE บริษัท จํานวนหุ้นท่ี

ได้รับจดัสรร 
สดัสว่นการถือหุ้นใน CE 

ตําแหน่ง การถือหุ้น จํานวนหุ้น สดัสว่น ก่อนเสนอ
ขาย 

หลงัเสนอ
ขาย 

คณุอนาวลิ จิรธรรมศริิ กรรมการ 0.00% 408,000,000 51.0% 62,475,000 0.00% 3.83% 
คณุสาวค ูแมน ไว บคุคลตาม.258 ไมมี่      40,500,000 5.06% 6,201,563 ไมมี่ 0.38% 
คณุเบญจมาศ จิรธรรมศริิ บคุคลตาม.258 ไมมี่ 10,000,000 1.25% 1,531,250 ไมมี่ 0.09% 
คณุธนชาต เผา่พงษ์ไพบลูย์ กรรมการ 12.64% 1,919,500 0.24% 293,924 12.64% 8.85% 
คณุปรียานชุ ปานะนนท์ บคุคลตาม.258 ไมมี่ 19,200,000 2.40% 2,940,000 ไมมี่ 0.18% 
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ทัง้นี ้หากสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม รายช่ือผู้ ท่ีจะได้
จดัสรร และจํานวนหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวถือหุ้นในบริษัท ในวนักําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
 

เหตุผลและความจําเป็นในการจัดสรรหุ้ นให้กับบุคคลดังกล่าว เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการท่ีสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทลดลงเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ของบริษัท บริษัทจงึเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าลงทนุในบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคา
เสนอขายให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
 

15. รายการธุรกจิกบับุคลลและบริษัทท ี่เก ี่ยวข้องกัน    

15.1  ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อย บคุคล และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้

 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัทย่อย  

บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36  และกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวอเทคโลจิสติคส์  เซอร์วิส จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท เออี โซลาร์ จํากดั  ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ เจแปน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ เยอรมนั จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท ซนั เอน็เนอร์ยี่ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท โซล เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท ซนัพาร์ทเนอร์ เจแปน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
บริษัท ซีซ ีฮามาดะ โซลาร์  จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 100 
 
การร่วมค้า  

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาร์ไอซีไอ อนิเตอร์เนชัน่แนล อินเวสต์เมนต์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทย่อย 
 
บริษัทท ี่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษัท สํานกักฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ศรีธนเทพ จํากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
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 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทท ี่เก ี่ยวข้องกัน 
ย
อ
ด 

15.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทท ี่เก ี่ยวข้องกัน  
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บคุคล และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 8)     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - 1,464,238 - - 

ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 149,996,911 145,682,583 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 288,900 910,000 - - 

รวม 288,900 910,000 149,996,911 145,682,583 

เงนิให้กู้ยืม     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี - - 1,826,779,332 1,021,026,683 
บวก เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี - - 6,520,858,385 3,987,001,338 
หกั ลดลงระหวา่งปี - - (5,106,506,696) (3,162,811,263) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 
    ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(18,437,426) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี - - 3,241,131,021 1,826,779,332 

 
 

    

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย 
นายปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการของบริษัท 

 

 
นโยบายราคา 

เงินให้กู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี 
เงินกู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี 
รายได้จากการให้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
จําหน่ายทรัพย์สิน ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
รายได้คา่เช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ขนส่ง ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
การคํา้ประกนั ไม่คิดคา่ธรรมเนียม 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจ้าหนีก้ารค้า (หมายเหต  ุ19) 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - 645,541 - 

เจ้าหนีอ้ ื่น (หมายเหต  ุ19)     
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - 14,945 - 
บริษัทย่อย - - 13,119,895 879,611 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 686,263 489,787 97,900 - 

รวม 686,263 489,787 13,232,740 879,611 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้     
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 2,000,000 10,000,000 - - 
บวก เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี - 2,000,000 - - 
หกั ลดลงระหวา่งปี (2,000,000) (10,000,000) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี - 2,000,000 - - 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 2,000,000 - - - 
บวก เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี - 2,000,000 - - 
หกั ลดลงระหวา่งปี (2,000,000) - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี - 2,000,000 - - 

รวมทัง้สิน้ - 4,000,000 - - 

หนีส้นิหมุนเวียนอ ื่น     
บริษัทย่อย - - 107,019 108,560 

15.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทท ี่เก ี่ยวข้องกัน 
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บคุคล และบริษัทเก่ียวข้องกนั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 มีดงันี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการให้บริการ      

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - 1,368,447 - - 

 
 
 
รายได้ค่าเช่า 
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 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

บริษัทย่อย - - 1,643,624 1,284,222 

ดอกเบีย้รับ     

บริษัทย่อย - - 242,354,426 146,407,344 

ต้นท ุนขาย     

บริษัทย่อย - - - 541,234 

ค่าขนส่ง     

บริษัทย่อย - - 29,484,433 22,165,576 

ค่าท ี่ปรึกษาทางกฏหมาย     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 3,632,169 1,382,802 1,575,719 1,302,752 

ต้นท ุนทางการเงนิ     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 210,233 377,096 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  18,525,766 11,817,291 8,917,266 9,337,978 

 

         

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 


