สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
สารสนเทศเกี่ยวกับการนา บริ ษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามทีบ่ ริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“CEPL”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั มีความประสงค์จะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) โดย
CEPL จะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของ CEPL ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 367,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ประชาชน (IPO) และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ ของ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เข้าลงทุนในบริษทั และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้
ถือหุน้ ของบริษทั จากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน CEPL ลดลง
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้
มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
เท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกาไรสุทธิรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่
เมื่อรวมกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ
47.59 ซึ่งเป็ นขนาดรายการที่มขี นาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ทาให้บริษทั มีหน้าที่ต้องจัดทารายงานและ
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด และส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษทั จะนาแผนการนา CEPL เข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถอื หุ้นของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิต่อไป ซึ่งรายละเอียดของสารสนเทศ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
การนา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ CEPL ได้รบั อนุ ญาตเสนอขายหุน้ จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ ายหลักทรัพย์
ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์

:
:

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“CEPL”)
ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการได้
่
มาซึ่งสิ นทรัพย์และขนาดของรายการ
ในการนา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CEPLจะดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรร ดังนี้
1) จานวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Pre-emptive Rights)
2) จานวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผู้ถอื หุ้นของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัง้ นี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 490,000,000 หุน้ จะส่งผลให้บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้
สามัญของ CEPL ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 ของทุน
ชาระแล้ว จานวน 815,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุน้ ลดลงร้อยละ 26.26
อนึ่ง เมื่อพิจารณาการนา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้ มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 36.66 ของกาไรสุทธิรวมของบริษทั และ
บริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดการคานวณขนาดของรายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
(NTA ของบริษทั ทีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนทีไ่ ด้มา)
NTA ของบริษทั
(กาไรสุทธิของบริษทั ทีจ่ าหน่ายไป x สัดส่วนที่
ได้มา)
กาไรสุทธิของบริษทั และบริษทั ย่อย
มูลค่ารายการจาหน่ายไป/1
สินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
จานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพือ่ จาหน่ายไป
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั

ขนาดรายการ
(ร้อยละ)
14.65%
36.66%

1.95%
ไม่มกี ารออกหุน้

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่สามารถกาหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
กรณีน้ี จึงคานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ในกรณีทค่ี านวณมูลค่ารายการจาหน่ายไป
โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นงบการเงินตรวจสอบล่าสุดโดยผูส้ อบบัญชี จะมีขนาดรายการเท่ากับ
ร้อยละ 1.95

ทัง้ นี้ ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์ กาไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 36.66% ซึง่ เมื่อ
รวมกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็ นร้อยละ
47.59 ซึ่งเป็ นขนาดรายการทีม่ ขี นาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ทาให้บริษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กาหนด และส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดเบือ้ งต้นของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ ายไป
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ CEPL
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
: จานวน 490,000,000 หุน้ โดยจัดสรร ดังนี้
1) จานวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
2) จ านวน 367,500,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาทและหุ้น ที่
เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายจะ
เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของ CEPL ให้แก่ผถู้ อื
หุ้นเดิมของบริษทั และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดผู้ได้รบั สิทธิดงั กล่าว
ให้ทราบในภายหลัง
มูลค่าทีต่ ราไว้
: 0.50 บาทต่อหุน้
ราคาเสนอขาย
: ยังมิได้กาหนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ จะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
ที่ CEPL ได้รบั อนุญาตเสนอขายหุน้ จากสานักงาน ก.ล.ต.
ระยะเวลาการเสนอขาย
: ยังมิได้กาหนด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็ นผู้ พิ จ ารณาก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่ ง จะเกิด ขึ้น
ภายหลังจากที่ CEPL ได้รบั อนุญาตเสนอขายหุน้ จากสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษทั
: บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“CEPL”)
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
: เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ธุ ร กิ จ การถื อ หุ้ น ในบริษั ท อื่ น (Holding Company) ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานประเภท
ต่างๆ
โครงสร้างเงินทุน
: ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั :
CEPL จะมีทุ น จดทะเบีย น 570,000,000 บาท แบ่ งเป็ น หุ้น สามัญ จานวน
1,140,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั : CEPL
จะมี ทุ น จด ท ะเบี ย น 815,000,000 บ าท แบ่ งเป็ น หุ้ น สามั ญ จ าน วน
1,630,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ใน : ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั : บริษทั ถือหุน้
CE
ใน CEPL ร้อยละ 87.36
ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั : บริษทั ถือ
หุน้ ใน CEPL ร้อยละ 61.10
บริษทั ย่อย
: CEPL ดาเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น โดยปั จจุบนั CEPL ถือ
หุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั ่ จากัด (“PSCL”) และบริษทั เชาว์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (“CI”)
1. PSCL : ประกอบธุ รกิจจัดหาสัญ ญาซื้อขายไฟฟ้ า สัญ ญาเช่า หรือซื้อ
ทีด่ นิ และซือ้ ขายโครงการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์
2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งปั จจุบ นั CI มีก ารลงทุ น ในโครงการที่พ ัฒ นาโดย PSCL และ/หรือ
บริษทั ย่อยของ PSCL เท่านัน้
คณะกรรมการ

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีคณะกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์ศกั ดิ ์ กามเลศ
2. นายสมิทธิ ์ พนมยงค์
3. นายจิตพิ ล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล
5. นายสงวนเกียรติ ์ ลิว่ มโนมนต์
6. ดร. กนกศักดิ ์ สุขวัฒนาสินิทธิ ์
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
8. นางสาวคู เมน ไว

สรุปการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของ CEPL :
ลาดั
บ

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

1
2
3

บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
คุณอนาวิล จิรธรรมศิร ิ
รวม

2559
2559
2559
2560 - ปั จจุบนั
( ณ ก.พ. 2559)
(ณ พ.ค. 2559)
(ณ มิ.ย. 2559)
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 10 บาท
ราคาพาร์ 0.50 บาท
จานวนหุน้
%
จานวนหุน้
%
จานวนหุน้
%
จานวนหุน้
%
43,699,532 76.67 51,830,622 90.93 49,797,860 87.36
995,957,180 87.36
13,300,401 23.33
5,169,352 9.07
7,202,114 12.64
144,042,300 12.64
67 0.00
26 0.00
26 0.00
520
0.00
57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 1,140,000,000 100.00

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ถือหุน้ ใน CEPL สัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว บริษทั
ได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนใน CEPL โดยการเข้าซือ้ หุน้ จากนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ คิดเป็ นจานวน 8,131,049 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.27 ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุ้น ณ เดือนพฤษภาคม 2559 เพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 76.67 เป็ น
ร้อยละ 90.93 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทั ได้ขายหุน้ สามัญบางส่วนให้ นาย
ธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ จานวน 2,032,763 หุน้ หรือร้อยละ 3.57 เพื่อช่วยรักษาสิทธิออกเสียงใน CEPL หลังการทา
รายการส่งผลให้บริษทั ถือหุน้ ใน CEPL ลดลงจากร้อยละ 90.93 เป็ นร้อยละ 87.36 ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไม่ม ี
ผลต่อโครงสร้างการบริหารงานของ CEPL

โครงสร้างกลุ่มบริษทั CEPL
บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้
87.36%

บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี
100%

100%

บจ.เชาว์อนิ เตอร์เนชันแนล
่

บจ.พรีเมียร์โซลูชนั ่

100%
บจ.อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่
แนล อินเวสต์เมนต์
(สิงคโปร์)
 ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้ าฯ

ฮามาดะ 1
(Hamada1)

ซัน เพาเวอร์
(SUN)

เออี โซลาร์
(AE)

บจ.พรีเมียร์ โซลูชนั ่
เยอรมัน
(เยอรมัน)
 การประกันภัยโครงการ

นิวเอ็นเนอร์ย่ี
โซลาร์(NES)

ซันเอ็นเนอร์ย่ี
(SUN)

100%

100%

100%

บจ.พรีเมียร์ โซลูชนั ่ ญีป่ ่ ุน

บจ.โอเวอร์ซ่ี กรีน
เอนเนอร์ย่ี จากัด
(ไทย)

(ญีป่ ่ ุน)
 ให้บริการก่อสร้างและวางระบบ
โรงไฟฟ้ าฯ

ซันพาร์ทเนอร์
เจแปน(SPN)

โซล เพาเวอร์
(SOL)

 บริหารจัดการโรงไฟฟ้ าฯ
กรีน เอ็นเนอร์ย่ี โซลาร์
(GEJ)

เมกะโซลาร์
พาร์ค3 (MSP3)

ซีซี ฮามาดะ
(CC Hamada)

กู๊ด โซลาร์
(Good Solar)

ข้อมูลทางการเงินของ CEPL
หน่ วย : ล้านบาท
2557
2558
2559
2560
สินทรัพย์รวม
1,209.29
4,945.67
10,633.49
9,866.62
หนี้สนิ รวม
1,110.39
4,713,11
10,118.41
9,069.06
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
221.54
308.65
570.00
570.00
กาไร (ขาดทุน) สะสม
(31.68)
(4.18)
22.05
436.28
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
98.90
232.57
515.07
797.56
รายได้รวม
93.18
989.15
1,253.66
1,941.07
ค่าใช้จา่ ยรวม
104.31
871.36
1,121.11
1,153.05
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้
(11.14)
122.44
131.34
788.02
กาไรสุทธิ
(31.89)
27.01
25.33
429.02
หมายเหตุ : CEPL จัดตัง้ บริษทั ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
งบการเงินตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2560
5. มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
CEPL จะเสนอขายหุ้น ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ตามสัด ส่วนการถือ หุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขาย
เดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งปั จจุบนั ยังมิได้มกี ารกาหนดราคา ทัง้ นี้ CEPL จะ
กาหนดราคาเสนอขายทีแ่ น่นอนภายหลังจากสานักงาน กลต. อนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ ของ CEPL

6. มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ ายไป
เนื่องจากปั จจุบนั ยังมิได้มกี ารกาหนดราคาเสนอขาย ดังนัน้ มูลค่าของสินทรัพย์ท่จี าหน่ ายไป จึงคานวณได้จาก มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คูณกับจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ CEPL เสนอขายจานวน 490,000,000 หุน้ ซึ่งจะได้
มูลค่าของสินทรัพย์ทจ่ี าหน่ายไปจานวน 245,000,000 บาท
7. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าบริ ษทั จะได้รบั
1) ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
- ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะได้รบั สิทธิการจัดสรรหุน้ สามัญของ CEPL ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ใน CEPL ลดลง
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั สามารถลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
2) ประโยชน์ต่อบริษทั
- ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ แก่ CEPL เช่น การเพิม่ ทุนใน CEPL ของบริษทั การค้า
ประกัน การจัดหาแหล่งเงินกู้ การให้เงินกูย้ มื เป็ นต้น
- ทาให้บริษทั สามารถรับรูม้ ลู ค่ากิจการของ CEPL ตามราคายุตธิ รรม
- รับรูผ้ ลกาไรทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั จาหน่ายเงินลงทุนใน CEPL
3) ประโยชน์ต่อ CEPL
- เพิม่ ช่องทางในการระดมทุนให้กบั CEPL
- CEPL มีเงินทุนที่เพียงพอสาหรับการขยายธุรกิจ การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมใดๆ และ/
หรือ เพือ่ ใช้ในการชาระคืนเงินกูย้ มื ของ CEPL และ/หรือสาหรับสารองไว้เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL
- เพิม่ ความแข็งแกร่ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ CEPL
- เพิม่ มูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หนุ้ สามัญของ CEPL
8. ผลกระทบที่เกิ ดขึน้ ในการนา CEPL เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
1)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 490,000,000 หุน้ จะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ลดลงจากร้อย
ละ 87.36 เหลือร้อยละ 61.10 หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 26.26 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกาไร และ
สิทธิออกเสียงของบริษทั ใน CEPL ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว CE
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ CEPL จานวน 122,500,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ สามัญทีเ่ พิม่ ทุนเสนอขายทัง้ หมดในครัง้ นี้ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการ
เสนอขายหุน้ ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)

2)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั (Price Dilution)
หุน้ ทีเ่ สนอขายเป็ นหุน้ ของ CEPL คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั อย่างไร
ก็ดี การลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน CEPL จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรูก้ าไรของบริษทั ใน CEPL

9. แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการเสนอขาย IPO
CEPL จะนาเงินที่ได้รบั การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และประชาชน ไปใช้สาหรับการขยายกิจการ
ลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมใดๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการชาระคืนเงินกูย้ มื ของ CEPL และ/หรือ สารอง
เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CEPL

10. เงื่อนไขของการทารายการ
1) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั มีมติอนุ มตั กิ ารนา CEPLเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
การเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CEPL มีมติอนุ มตั ิการนา CEPL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิม่ ทุนเพื่อ
เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
3) CEPL ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4) CEPL ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชน และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ CEPLเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ ง รวมถึง กรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ น ว่ า การเข้า ท ารายการในครัง้ นี้ เป็ นรายการที่
สมเหตุสมผลต่อบริษทั โดยเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั CEPLให้มากขึ้น เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิม่
มูลค่าเงินลงทุนในCEPLของบริษทั ให้มากขึน้
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริ ษทั ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั
ตามข้อ 11
-ไม่ม-ี
13. ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีต่อสารสนเทศ
คณะกรรมการของ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการ
บริษทั และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ ทัง้ นี้ สารสนเทศฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ทาขึน้ เพื่อเป็ น
การเชิญชวนหรือเป็ นคาเสนอเพือ่ ให้ได้มาหรือจองซือ้ หลักทรัพย์
14. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบัน (ถ้ ามี)

- ไม่มี –
15. ข้อมูลอื่นๆ
ในการเสนอขายหุ้นให้กบั ผู้ถือหุ้นของบริษทั ดังกล่าวจะรวมถึงผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม กรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557
เรื่อง การจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน
โดยมีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ในเบือ้ งต้นมีดงั นี้
รายชือ่

CEPL

ตาแหน่ง
คุณอนาวิล จิรธรรมศิร ิ
กรรมการ
คุณคู แมน ไว
บุคคลตาม.258
คุณเบญจมาศ จิรธรรมศิร ิ
บุคคลตาม.258
คุณธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
กรรมการ
คุณปรียานุช ปานะนนท์
บุคคลตาม.258

การถือหุน้
0.00%
ไม่ม ี
ไม่ม ี
12.64%
ไม่ม ี

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

สัดส่วน
51.0%
5.06%
1.25%
0.24%
2.40%

จานวนหุน้ ที่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน CEPL
ได้รบั จัดสรร ก่อนเสนอขาย หลังเสนอขาย
62,475,000
0.00%
3.83%
6,201,563
ไม่ม ี
0.38%
1,531,250
ไม่ม ี
0.09%
293,924 12.64%
8.85%
2,940,000
ไม่ม ี
0.18%

ทัง้ นี้ หากสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จานวนหุน้ ที่จะได้รบั จัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงด้วย อย่างไรก็ตาม
รายชื่อผูท้ ่จี ะได้จดั สรร และจานวนหุ้นที่จะได้รบั จัดสรรจะเป็ นไปตามรายชื่อและจานวนหุน้ ที่ผถู้ อื หุน้ รายดังกล่าวถือ
หุน้ ในบริษทั ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (Record Date)
เหตุผลและความจาเป็ นในการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลดังกล่าว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ ได้รบั
ผลกระทบจากการทีส่ ดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ลดลงเช่นเดียวกันกับผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ของบริษทั บริษทั จึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าลงทุนในบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือ Pre-emptive Right โดยเสนอขายใน
ราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
16. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนิ นการ
-ไม่ม-ี
17. ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ลาดับ

รายชือ่

1

บริษทั เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
(มหาชน)

2

บริษทั เวอเทคโลจิสติคส์ เซอร์วสิ
จากัด

3

บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการกับบริษทั

บริษั ท ถื อ หุ้ น ร้อ ยละ 87.36 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
ร่วมกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน ลูกหนี้อ่นื
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
ต้นทุนให้บริการ
บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
ร่วมกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื

มูลค่า ณ สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)

16.86
999.23
0.07
134.27
0.82
0.19
1.16
0.63
0.02
0.19
0.33
0.16
30.78
1.82
0.07
0.78
1.75

ลาดับ

รายชื่อ

4

บริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั ่ จากัด

5

บริษทั สานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการกับบริษทั

บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 100 และกรรมการ ลูกหนี้อ่นื
ร่วมกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รายได้-ค่าเช่า
รายได้อ่นื
ค่าเช่าอุปกรณ์สานักงาน
กรรมการร่วมกัน
เจ้าหนี้อ่นื
ค่าทีป่ รึกษา

มูลค่า ณ สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
0.35
0.12
0.28
3.48
0.12
1.09
0.08
3.32

บริษทั ขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้ถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และได้จดั ทาขึน้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผ ลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ และหนังสือ
ฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปิ ดเผยข้อมูลเท่านัน้ ไม่ได้จดั ทาขึน้ เพือ่ เป็ นการเชิญชวนหรือเป็ นคาเสนอเพือ่ ให้ได้มาหรือ จองซือ้ หลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )
ประธานกรรมการบริหาร

