สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5
สารสนเทศเกี่ยวกับการนํา บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ย่ ี จํากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ
ตามที่บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“CE”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีความประสงค์จะเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย CE ได้ ดําเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 570,000,000 บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จํ า นวน 34,846,302 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 10 บาท เพื่ อ เสนอขายต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของ CE ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น
หลังจากนัน้ CE จะดําเนินการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 760,000,000 บาท พร้ อมทัง้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50* บาท (*มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษั ท (Pre-emptive
Rights) ซึ่งการเสนอขายให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิ บัติการของบริ ษั ท จดทะเบี ยนในการได้ มาหรื อ จํ าหน่ายไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 และตามที่ มีการแก้ ไขเพิ่ มเติมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้ มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 2.35 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ตามงบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นขนาดรายการตํ่ากว่าร้ อยละ 15 บริ ษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยแผนการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัทรัพย์ ตามข้ อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใน CE ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของ CE นอกจากนี ้ บริษัทจะ
นําแผนการนํา CE เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่
ประชาชน และผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป ซึง่ รายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
การนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ขายหลักทรัพย์
ผู้ซื ้อหลักทรัพย์

:
:

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“CE”)
ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และขนาดของรายการ
ในการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CE จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50
บาท โดยจัดสรร ดังนี ้
1) จํานวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือ
หุ้นสามัญของ CE ภายหลังเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้ อยละ 90.93 เหลือร้ อยละ 68.20 ของทุนชําระแล้ ว
จํานวน 760,000,000 บาท หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00
อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้ มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มี ขนาดของ
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ 2.35 ของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทและบริ ษัทย่อย ตาม
งบการเงินรวมสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
เกณฑ์การคํานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดังนี ้
เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการคํานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
2. เกณฑ์กําไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน

การคํานวณ
% ของ NTA ของ CE ตามสัดส่วนที่จําหน่ายไป
NTA ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
% ของกําไรสุทธิของ CE ตามสัดส่วนที่จําหน่ายไป
กําไรสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
มูลค่าขาย
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
จํานวนหุ้นที่ออก
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัท

ขนาดของรายการ (ร้ อยละ)
= ((90.93% - 68.20%)* -7.57) / 965.05
= -0.18%
= ((90.93% - 68.20%)* 29.24) / -109.21
= -6.09%
= (380.00 * 0.501/) / 8,092.36
= 2.35%
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่ องจากบริ ษัท ไม่ได้
ออกหุ้นในกรณีนี ้

หมายเหตุ: 1/ เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ในกรณีนี ้ จึงคํานวณขนาดของรายการโดยอ้ างอิงตามราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ทังนี
้ ้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้ างต้ น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้ อยละ
2.35 ซึง่ เป็ นขนาดรายการตํ่ากว่าร้ อยละ 15 บริษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีหน้ าที่
เปิ ดเผยแผนการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัทรัพย์ ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนการลงทุนใน CE ซึง่
เป็ นบริษัทย่อยเกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของ CE
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รายละเอียดเบือ้ งต้ นของสินทรั พย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นของ CE
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นที่เสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย

ระยะเวลาการเสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE
: จํานวน 380,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี ้
1) จํานวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
2) จํานวน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือ
จากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights) เสนอขายให้ แก่ประชาชน
ทั ง้ นี ้ ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธานกรรมการบริ ห าร
มอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผู้ได้ รับสิทธิ
ดังกล่าว ให้ ทราบในภายหลัง
: 0.50 บาทต่อหุ้น
: ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนด ทั ง้ นี ้ ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
กรรมการบริ ห ารมอบหมายจะเป็ น ผู้พิ จารณากํ า หนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะ
เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.
: ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนด ทั ง้ นี ้ ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ป ระธาน
กรรมการบริหารมอบหมายจะเป็ นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึง่ จะ
เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ CE ได้ รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดของ CE
ชื่อบริษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างเงินทุน

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน CE

: บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“CE”)
: เลขที่ 209/1 อาคารเค.ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
: ธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุน การผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : CE จะมีทนุ จด
ทะเบี ยน 570,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,140,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 760,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,520,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
: ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : บริ ษัทถือหุ้นใน
CE ร้ อยละ 90.93
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท : บริ ษัทถือ
หุ้นใน CE ร้ อยละ 68.20
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บริ ษัทย่อย

: CE ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น โดยปั จจุบนั CE ถือหุ้นร้ อยละ
100 ในบริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ จํากัด (“PSCL”) และบริ ษัท 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 วยพลัง งาน
แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น CI มี ก ารลงทุ น ในโครงการที่ พั ฒ นาโดย PSCL และ/หรื อ
บริษัทย่อยของ PSCL เท่านัน้

คณะกรรมการ

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นายณรงค์ศกั ดิ์ กํามเลศ
2. นายสมิทธ์ พนมยงค์
3. นายจิติพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ์ ลิว่ มโนมนต์
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
กําไรสุทธิ
หมายเหตุ : CE จัดตังบริ
้ ษัทในวันที่ 9 ธันวาคม 2557

2557
1,209.29
1,110.39
221.54
(31.68)
98.90
93.18
125.07
(31.89)

2558
5,035.99
4,801.19
308.65
(1.96)
234.79
1,062.26
1,033.02
29.24

4. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
CE จะเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับ
้ ้ CE จะกําหนดราคาเสนอขายที่
การเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึง่ ปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคา ทังนี
แน่นอนภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นของ CE
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5. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ จี าํ หน่ ายไป
เนื่องจากปั จจุบนั ยังมิได้ มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดังนัน้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่จําหน่ายไป จึงคํานวณได้ จากมูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท คูณ กับจํานวนหุ้นสามัญ ทัง้ หมดที่ CE เสนอขายจํานวน 380,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้ มูลค่าของ
สินทรัพย์ที่จําหน่ายไปจํานวน 190,000,000 บาท
6. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริษัทจะได้ รับ
1) ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
- ลดภาระในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CE เช่น การเพิ่มทุนใน CE ของบริษัท การคํ ้าประกัน การ
จัดหาแหล่งเงินกู้ การให้ เงินกู้ยืม เป็ นต้ น
- ทําให้ บริษัทสามารถรับรู้มลู ค่ากิจการของ CE ตามราคายุติธรรม
- รับรู้ผลกําไรที่เกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทจําหน่ายเงินลงทุนใน CE
3) ประโยชน์ตอ่ CE
- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้ กบั CE
- CE มีเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรื อบริษัทร่วมใดๆ และ/หรื อ เพื่อ
ใช้ ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรื อสําหรับสํารองไว้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CE
- เพิ่มความแข็งแกร่ง และส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ แก่ CE
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้ แก่ห้ นุ สามัญของ CE
7. ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในการนํา CE เข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น จะทํ าให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นของบริ ษั ทลดลงจากร้ อยละ
90.93 เหลือร้ อยละ 68.20 หรื อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 25.00 ซึง่ จะส่งผลให้ สว่ นแบ่งกําไร และสิทธิออกเสียงของบริษัท
ใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE จึงนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CE จํานวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของหุ้นสามัญ
ที่เพิ่มทุนเสนอขายจํานวน 380.000,000 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)
หุ้นที่เสนอขายเป็ นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท อย่างไรก็ดี การลด
สัดส่วนการถือหุ้นใน CE จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กําไรของบริษัทใน CE
8. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการเสนอขาย IPO
CE จะนําเงินที่ได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้ สําหรับการขยายกิจการลงทุน
เพิ่มในบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมใดๆ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการชําระคืนเงินกู้ยืมของ CE และ/หรื อ สํารองเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของ CE
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9. เงื่อนไขของการทํารายการ
1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิยืนยันการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และการเพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายหุ้น ให้ แ ก่ ป ระชาชน และผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Pre-emptive
Rights)
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CE มีมติอนุมตั ิยืนยันการนํา CE เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)
3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ 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 ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การเข้ า ทํ า รายการในครั ง้ นี ้ เป็ น รายการที่
สมเหตุสมผลต่อบริ ษัท โดยเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ กบั CE ให้ มากขึ ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CE
รวมทัง้ เพื่อให้ CE สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CE ของ
บริษัทให้ มากขึ ้น
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทที่แตกต่ างจากคณะกรรมการบริ ษัทตาม
ข้ อ 10
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริ ษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็น
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
12. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริ ษัท
และขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวมีความถูกต้ องครบถ้ วน ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ทังนี
้ ้ สารสนเทศฉบับนีจ้ ดั ทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ ทําขึน้ เพื่อเป็ นการเชิญชวนหรื อเป็ นคํา
เสนอเพื่อให้ ได้ มาหรื อจองซื ้อหลักทรัพย์
13. คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสําคัญ ซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ในปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันสิ ้นงวดบัญชีลา่ สุด
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14. รายการกับบุคลลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย บุคคล และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันมี
ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่ อย
บริ ษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริษัท เวอเทคโลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ จํากัด
บริษัท เออี โซลาร์ จํากัด
บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ เจแปน จํากัด
บริ ษัท พรี เมียร์ โซลูชนั่ เยอรมัน จํากัด
บริษัท ซัน เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริษัท โซล เพาเวอร์ จํากัด
บริษัท ซันพาร์ ทเนอร์ เจแปน จํากัด

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 76.67 และกรรมการร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่อย ร้ อยละ 100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้ อยละ 100

บริษัทร่ วม
บริษัท โอเวอร์ ซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษัท อาร์ ไอซีไอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท ศรี ธนเทพ จํากัด
บริ ษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์
นายปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์
เงินให้ ก้ ยู ืม
เงินกู้ยืม
รายได้ จากการให้ บริการ
จําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้ คา่ เช่า
ค่าขนส่ง
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
การคํ ้าประกัน
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ถือหุ้นร้ อยละ 40 โดยบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นร้ อยละ 40 โดยบริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการของบริ ษัท
นโยบายราคา
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 7.75 - 12 ต่อปี
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

14.2 ยอดคงเหลือระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อย บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทเกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2557
2558
2557
2558
ลูกหนีก้ ารค้ า(หมายเหตุ 7)
1,464,238
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีอ้ ่ ืน (หมายเหตุ 7)
บริษัทย่อย
145,682,583
34,327,260
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
910,000
รวม
145,682,583
34,327,260
910,000
เงินให้ ก้ ูยืม
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
1,021,026,683
37,225,800
3,987,001,338 1,177,547,745
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
(3,162,811,263) (193,746,862)
หัก ลดลงระหว่างปี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
(18,437,426)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
1,826,779,332 1,021,026,683
เจ้ าหนีอ้ ่ ืน (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย
879,611
778,175
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
395,158
10,500
489,787
รวม
395,158
879,611
788,675
489,787
เงินกู้ยืมระยะสัน้
บริ ษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี

-

-

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

-

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

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันต้ นปี
บวก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
รวมทังสิ
้ ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย

2,000,000
2,000,000
4,000,000

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

-

-

-

108,560

108,560

14.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ และค่าใช้ จ่ายระหว่างบริ ษัทกับกับบริ ษัทย่อย บุคคล และบริษัทเกี่ยวข้ องกัน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2557
2558
2557
2558
รายได้ จากการให้ บริการ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษัทย่อย
ดอกเบีย้ รั บ
บริษัทย่อย
เงินปั นผลรั บ
บริษัทย่อย
ต้ นทุนขาย
บริษัทย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริษัทย่อย
ค่ าที่ปรึกษาทางกฏหมาย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

1,368,447

-

-

-

-

1,284,222

969,224

-

-

146,407,344

34,904,395

-

-

-

-

-

541,234

-

-

22,165,576

61,947,994

1,302,752

503,200

1,382,802
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-

503,200

3,200,000
-

บาท
งบการเงินรวม
2557
2558
ต้ นทุนทางการเงิน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

377,096

384,658

-

259,128
-

377,096

384,658

-

259,128

11,817,291

11,309,212

รวม
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริ หาร
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9,337,978

10,409,212

