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สารสนเทศเกี่ย วกับ การนํา บริษัท เชาว์ เอ็น เนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน)
เข้ าจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย หรือ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ
ตามที่บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีความประสงค์จะเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี ้เรียกว่า “ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ”) โดย CE จะดําเนินการเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตาม
สัด ส่ วนการถื อหุ้น ในบริ ษั ท (Pre-emptive Rights) เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ของ บริ ษั ท เชาว์ สตี ล อิน ดัส ทรี ้ จํ า กัด (มหาชน)
(“บริ ษัท ”) ได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากการที่สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทใน CE
ลดลง ทั ้งนี ้การดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทั ้งมาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 20.45 ของกําไรสุทธิรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มีขนาดมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 50 ทําให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กําหนด และส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะนําแผนการนํา CE เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป ซึง่ รายละเอียดของ
สารสนเทศสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. วัน เดือ น ปี ที่เ กิด รายการ
การนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตาม
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Pre-emptive Rights) จะเกิ ด ขึ น้ ภายหลั ง จากที่ CE ได้ รั บ อนุ ญ าตเสนอขายหุ้ นจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่ส ัญญาที่เ กี่ยวข้ อ ง
ผู้ขายหลักทรัพย์
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์

:
:

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”)
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

3. ลัก ษณะโดยทั่วไปของรายการได้ ม าซึ่งสิน ทรัพ ย์ แ ละขนาดของรายการ
ในการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดย
จัดสรร ดังนี ้
1) จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights)
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2) จํานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทั ้งนี ้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นสามัญ
ของ CE ภายหลังเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้ อยละ 87.36 เหลือร้ อยละ 61.10 ของทุนชําระแล้ ว จํานวน
815,000,000 บาท หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 26.26
อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 รวมทังมาตรา
้
89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์ กําไรสุท ธิ เท่ากับ ร้ อยละ 20.45 ของกํ าไรสุท ธิ รวมของบริ ษั ท และบริ ษัทย่ อย ตามงบการเงิน รวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึง่ มีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามเกณฑ์การคํานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดังนี ้
หลัก เกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
(NTA)
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบ
แทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูต รการคํานวณ

ขนาดรายการ (ร้ อยละ)

(NTA ของบริ ษัทที่จําหน่ายไป x สัดส่วนที่ได้ มา)
NTA ของบริ ษัท
(กําไรสุทธิของบริ ษัทที่จําหน่ายไป x สัดส่วนที่ได้ มา)
กําไรสุทธิของบริษัทและบริ ษัทย่อย
มูลค่ารายการจําหน่ายไป/1
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริษัทย่อย
จํานวนหุ้นทุนที่บริ ษัทออกเพื่อจําหน่ายไป
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วของบริ ษัท

NTA ของบริ ษัทที่จําหน่ายติดลบ
20.45%
1.85%
ไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณี นี ้ จึง
คํานวณขนาดของรายการโดยอ้ างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในกรณีที่คํานวณมูลค่ารายการจําหน่ายไปโดยอ้ างอิงจากมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็ นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผู้สอบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 1.70

ทั ้งนี ้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 20.45% ซึ่งเป็ นขนาด
รายการที่มีขนาดมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ทําให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กําหนด และส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาด
หลักทรัพย์
4. รายละเอีย ดเบือ้ งต้ น ของสิน ทรั พ ย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ CE
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย
: จํานวน 490,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี ้
1) จํ า นวน 122,500,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํ า นวน 367,500,000 หุ้ น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.50 บาท และหุ้น ที่
เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
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มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย

ระยะเวลาการเสนอขาย

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบรษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายจะเป็ น
ผู้พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริษัท และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผู้ได้ รับสิทธิดงั กล่าว ให้ ทราบใน
ภายหลัง
: 0.50 บาทต่อหุ้น
: ยังมิได้ กําหนด ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร
มอบหมายจะเป็ นผู้พจิ ารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่
CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.
: ยังมิได้ กําหนด ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร
มอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลัง
จากที่ CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้ อมูลเบื ้องต้ นของบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

: บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) (“CE”)
: เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั ้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุน การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
โครงสร้ างเงินทุน
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท :
CE จะมี ทุ น จดทะเบี ย น 570,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามั ญ จํ า นวน
1,140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 815,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน1,630,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
สัด ส่วนการถื อหุ้น ของบริ ษั ท ใน : ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน
CE
CE ร้ อยละ 87.36
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : บริ ษัทถือ
หุ้นใน CE ร้ อยละ 61.10
บริษัทย่อย
: CE ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น โดยปั จจุบนั CE ถือหุ้นร้ อยละ
100 ในบริ ษัท พรีเมียร์ โซลูชนั่ จํากัด (“PSCL”) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด (“CI”)
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจัดหาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า สัญญาเช่าหรื อซื ้อที่ดิน
และซื อ้ ขายโครงการให้ แก่ ผ้ ู ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ วยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่ ง ปั จ จุ บัน CI มี ก ารลงทุ น ในโครงการที่ พั ฒ นาโดย PSCL และ/หรื อ
บริษัทย่อยของ PSCL เท่านั ้น
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คณะกรรมการ

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นายณรงค์ศกั ดิ์ กํามเลศ
2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์
3. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมน ไว

ข้ อมูลทางการเงินของ CE
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2557
1,209.29
1,110.39
221.54
(31.68)
98.90
93.18
104.31
(11.14)
(31.89)

2558
4,945.67
4,713,11
308.65
(4.18)
232.57
989.15
871.36
122.44
27.01

2559
10,633.49
10,118.41
570.00
22.05
515.07
1,253.66
1,121.11
131.34
25.33

หมายเหตุ : CE จัดตังบริ
้ ษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559

5. มูล ค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
CE จะเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอ
ขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคา ทั ้งนี ้ CE จะกําหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน
ภายหลังจากสํานักงาน กลต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นของ CE
6. มูล ค่ าของสิน ทรัพ ย์ ท่ จี ําหน่ ายไป
เนื่องจากปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดังนั ้น มูลค่าของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไป จึงคํานวณได้ จาก มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คูณ กับจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมดที่ CE เสนอขายจํานวน 490,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้ มูลค่าของสินทรัพย์ ที่
จําหน่ายไปจํานวน 245,000,000 บาท
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7. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริษัท จะได้ ร ับ
1) ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจากการที่สดั ส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE ลดลง
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ต่อบริ ษัท
- ลดภาระในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพิ่มทุนใน CE ของบริษัท การคํ ้าประกัน การจัดหา
แหล่งเงินกู้ การให้ เงินกู้ยืม เป็ นต้ น
- ทําให้ บริษัทสามารถรับรู้มลู ค่ากิจการของ CE ตามราคายุติธรรม
- รับรู้ผลกําไรที่เกิดขึ ้นในกรณีที่บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนใน CE
3) ประโยชน์ต่อ CE
- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้ กบั CE
- CE มีเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรื อบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพือ่ ใช้ ใน
การชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรือสําหรับสํารองไว้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CE
- เพิ่มความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ แก่ CE
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้ แก่ห้ นุ สามัญของ CE
8. ผลกระทบที่เ กิด ขึน้ ในการนํา CE เข้ าเป็ นบริษัท จดทะเบีย น
1)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน 490,000,000 หุ้น จะทํ าให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษั ทลดลงจากร้ อยละ
87.36 เหลือร้ อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 26.26 ซึง่ จะส่งผลให้ สว่ นแบ่งกําไร และสิทธิออกเสียง
ของบริ ษัทใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE จํานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ซึ่งคิด
เป็ นร้ อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนเสนอขายทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)

2)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท (Price Dilution)
หุ้นที่เสนอขายเป็ นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท อย่างไรก็ดี การลด
สัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กําไรของบริ ษัทใน CE

9. แผนการใช้ เ งิน ที่ไ ด้ ร ับ จากการเสนอขาย IPO
CE จะนําเงินที่ได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และประชาชน ไปใช้ สําหรับการขยายกิจการลงทุนเพิ่มใน
บริ ษั ท ย่ อยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มใดๆ และ/หรื อ เพื่ อใช้ ในการชํ า ระคื น เงิน กู้ยื ม ของ CE และ/หรื อ สํ า รองเพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุน
หมุนเวียนของ CE
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10. เงื่อ นไขของการทํารายการ
1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมตั ิการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพือ่ เสนอขายหุ้นให้ แก่
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
4) CE ได้ รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Pre-emptive Rights)
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CE เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11. ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้ าทํารายการในครัง้ นี ้ เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลต่อ
บริ ษัท โดยเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่ งให้ กบั CE ให้ มากขึ ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE รวมทัง้ เพื่อให้
CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนใน CE ของบริ ษัทให้ มากขึ ้น
12. ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แ ตกต่ างจากคณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 11
ไม่มี
13. ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่ม ีต่ อ สารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริ ษัท ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรอง
ว่า ข้ อ มูล ดังกล่ าวมี ค วามถูก ต้ องครบถ้ ว น ไม่ ทํ า ให้ ผ้ ู อื่น สํ าคัญ ผิ ด หรื อ ไม่ ข าดข้ อ มูล ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ในสาระสํ า คัญ ทัง้ นี ้
สารสนเทศฉบับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั ้น ไม่ได้ ทําขึ ้นเพื่อเป็ นการเชิญชวนหรื อเป็ นคําเสนอ
เพื่อให้ ได้ มาหรือจองซื ้อหลักทรัพย์
14. ข้ อ มูล อื่น ๆ
ในการเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวจะรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรื อผู้บริ หารของ
บริ ษั ท รวมถึ งผู้ที่ เกี่ ย วข้ องของบุค คลดังกล่ า ว ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อ ง การจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผู้บริ หาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นในเบื ้องต้ นมีดงั นี ้
รายชื่อ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ
คุณสาวคู แมน ไว
คุณเบญจมาศ จิรธรรมศิริ
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์
คุณปรี ยานุช ปานะนนท์

ตําแหน่ง

CE
การถือหุ้น

บริษัท
จํานวนหุ้น
สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ได้ รับจัดสรร

กรรมการ
บุคคลตาม.258
บุคคลตาม.258
กรรมการ
บุคคลตาม.258

0.00%
ไม่มี
ไม่มี
12.64%
ไม่มี

408,000,000
40,500,000
10,000,000
1,919,500
19,200,000

62,475,000
6,201,563
1,531,250
293,924
2,940,000
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51.0%
5.06%
1.25%
0.24%
2.40%

สัดส่วนการถือหุ้นใน CE
ก่อนเสนอ
หลังเสนอ
ขาย
ขาย
0.00%
3.83%
ไม่มี
0.38%
ไม่มี
0.09%
12.64%
8.85%
ไม่มี
0.18%
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ทังนี
้ ้ หากสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการ หรื อผู้บริ หาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ จํานวนหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้ วย อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่จะได้
จัดสรร และจํานวนหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรจะเป็ นไปตามรายชื่อและจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท ในวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
เหตุผ ลและความจํ า เป็ น ในการจัด สรรหุ้น ให้ กับ บุค คลดัง กล่ าว เนื่ อ งจากบุค คลดังกล่าวเป็ น ผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ท ซึ่ง ได้ รับ
ผลกระทบจากการที่สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท ในบริ ษัทลดลงเช่นเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ของบริ ษัท บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เข้ าลงทุนในบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อ Pre-emptive Right โดยเสนอขายในราคาเดียวกับราคา
เสนอขายให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)
15. รายการธุร กิจ กับ บุค ลลและบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน
15.1 ลัก ษณะความสัมพัน ธ์ แ ละนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ย่ อ ย
บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เวอเทคโลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท พรีเมียร์ โซลูชนั่ จํากัด
บริ ษัท เออี โซลาร์ จํากัด
บริ ษัท พรีเมียร์ โซลูชนั่ เจแปน จํากัด
บริ ษัท พรีเมียร์ โซลูชนั่ เยอรมัน จํากัด
บริ ษัท ซัน เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษัท โซล เพาเวอร์ จํากัด

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 87.36 และกรรมการร่วมกัน
บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100

บริ ษัท ซันพาร์ ทเนอร์ เจแปน จํากัด
บริ ษัท ซีซี ฮามาดะ โซลาร์ จํากัด
การร่ วมค้ า
บริ ษัท โอเวอร์ ซี กรีน เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษัท อาร์ ไอซีไอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกัน
บริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท ศรี ธนเทพ จํากัด
บริ ษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
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ถือหุ้นร้ อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นร้ อยละ 40 โดยบริ ษัทย่อย

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
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ลักษณะความสัมพันธ์
บุค คลที่เ กี่ย วข้ อ งกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์
นายปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์

15.2

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการของบริ ษัท

นโยบายราคา
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
เงินให้ ก้ ยู ืม
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
เงินกู้ยืม
รายได้ จากการให้ บริ การ
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
จําหน่ายทรัพย์สิน
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
รายได้ คา่ เช่า
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่ยอดคงเหลื
าขนส่ง อ ระหว่ างบริษัท กับ บริษัท ย่ อ ย บุค คล และบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่ยาใช้ จ่ายในการบริหาร
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
อ ้าประกัน
การคํ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ด
ยอดคงเหลือ ระหว่ างบริษัท กับ บริษัท ย่ อ ย บุคคล และบริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริ ษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2558

2559

2559

2558

-

-

ลูก หนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 8)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูก หนีอ้ ่ นื (หมายเหตุ 8)
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

1,464,238

-

-

รวม
เงิน ให้ ก้ ยู ืม
บริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี

288,900

910,000

149,996,911
-

288,900

910,000

149,996,911

-

-

-

-
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145,682,583
145,682,583

1,826,779,332 1,021,026,683
6,520,858,385 3,987,001,338
(5,106,506,696) (3,162,811,263)
3,241,131,021

(18,437,426)
1,826,779,332

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย 6
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 19)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนีอ้ ่ นื (หมายเหตุ 19)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
เงิน กู้ย ืม ระยะสัน้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
รวมทั ้งสิ ้น
หนีส้ นิ หมุน เวียนอื่น
บริษัทย่อย

2559

2558

-

-

645,541

-

-

879,611
879,611

-

686,263

489,787

14,945
13,119,895
97,900

686,263

489,787

13,232,740

2,000,000
(2,000,000)
-

10,000,000
2,000,000
(10,000,000)
2,000,000

-

-

2,000,000
(2,000,000)
-

2,000,000
2,000,000

-

-

-

4,000,000

-

-

-

-

107,019

108,560

15.3 รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ ายระหว่ างบริษัท กับ บริษัท ที่เ กี่ยวข้ อ งกัน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างบริ ษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริ ษัทเกี่ยวข้ องกัน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
2559
รายได้ จ ากการให้ บ ริก าร
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

รายได้ ค่ าเช่ า
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1,368,447

-

-
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บาท
งบการเงินรวม
บริ ษัทย่อย
ดอกเบีย้ รั บ
บริ ษัทย่อย
ต้ น ทุน ขาย
บริ ษัทย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษัทย่อย
ค่ าที่ป รึก ษาทางกฏหมาย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ น ทุน ทางการเงิน
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

-

-

1,643,624

1,284,222

-

-

242,354,426

146,407,344

-

-

-

-

-

3,632,169

1,382,802

210,233

377,096

18,525,766

11,817,291

ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร
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541,234

29,484,433

22,165,576

1,575,719

1,302,752

8,917,266

9,337,978

