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สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

สารสนเทศเก่ียวกับการนํา บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จาํกัด  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 
 

ตามท่ีบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (“CE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ตลาดหลกัทรัพย์”) โดย CE ได้ดําเนินการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนจาก 221,536,980 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 570,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจํานวน 34,846,302 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมของ CE ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
หลงัจากนัน้ CE จะดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 570,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียน 760,000,000 บาท พร้อมทัง้ เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50* บาท (*มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น จากเดิม
มลูค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 380,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive 
Rights) ซึ่งการเสนอขายให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2551 จะพบว่า มีขนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ ร้อยละ 2.35 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตามงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นขนาดรายการต่ํากว่าร้อยละ 15 บริษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยแผนการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลทัรัพย์ ตามข้อบงัคบัตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 
เน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นการลงทนุใน CE ซึง่เป็นบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของ CE  นอกจากนี ้บริษัทจะ
นําแผนการนํา CE เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Pre-emptive Rights) เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเพ่ือ
พิจารณาและอนมุติัตอ่ไป ซึง่รายละเอียดของสารสนเทศสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

1. วัน เดือน ปีที่เกดิรายการ 

การนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จะเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ี CE ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) 

 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 

ผู้ขายหลกัทรัพย์  : บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (“CE”)  
ผู้ ซือ้หลกัทรัพย์ : ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และขนาดของรายการ 

 ในการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ CE จะดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 570,000,000บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยจดัสรร ดงันี ้

1) จํานวน 95,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน 285,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  
 

ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 380,000,000 หุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีสดัส่วนการถือ
หุ้นสามญัของ CE ภายหลงัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ลดลงจากร้อยละ 90.93 เหลือร้อยละ 68.20 ของทนุชําระแล้ว 
จํานวน 760,000,000 บาท หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 

 

อนึ่ง เม่ือพิจารณาการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนท่ี  ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 จะพบว่า มีขนาดของ
รายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบั ร้อยละ 2.35 ของมลูค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม
งบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณขนาดของรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
เกณฑ์การคํานวณทัง้ 4 เกณฑ์ ดงันี ้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคาํนวณ การคาํนวณ ขนาดของรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ % ของ NTA ของ CE ตามสดัสว่นท่ีจําหน่ายไป 

NTA ของบริษัทและบริษัทย่อย 
= ((90.93% - 68.20%)* -7.57) / 965.05 
= -0.18% 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิ % ของกําไรสทุธิของ CE ตามสดัสว่นท่ีจําหน่ายไป 
กําไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย 

= ((90.93% - 68.20%)* 29.24) / -109.21 
= -6.09% 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมสิ่งตอบแทน มลูคา่ขาย 
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

= (380.00 * 0.501/) / 8,092.36 
= 2.35% 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ จํานวนหุ้นท่ีออก 
จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้
ออกหุ้นในกรณีนี ้

หมายเหต:ุ 1/ เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถกําหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น ในกรณีนี ้จงึคํานวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้ขนาดของรายการดงักล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบั ร้อยละ 
2.35  ซึง่เป็นขนาดรายการต่ํากวา่ร้อยละ 15 บริษัทไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าท่ี
เปิดเผยแผนการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลทัรัพย์ ตามข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากบริษัทมีสดัสว่นการลงทนุใน CE ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ยเกินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของ CE 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายไป 
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นของ CE 
 

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CE 
จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย : จํานวน 380,000,000 หุ้น โดยจดัสรร ดงันี ้

1) จํานวน 95,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)  

2) จํานวน 285,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นท่ีเหลือ
จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-
emptive Rights) เสนอขายให้แก่ประชาชน  

ทัง้นี  ้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหาร
มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากําหนดอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของ CE 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดผู้ ได้รับสิทธิ
ดงักลา่ว ให้ทราบในภายหลงั 

มลูคา่ท่ีตราไว้ : 0.50 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : ยังมิ ได้ กําหนด  ทั ง้ นี  ้ประธานกรรมการบ ริหาร  หรือบุคคลท่ีประธาน

กรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะ
เกิดขึน้ภายหลงัจากท่ี CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมิ ได้ กําหนด  ทั ง้ นี  ้ประธานกรรมการบ ริหาร  หรือบุคคลท่ีประธาน
กรรมการบริหารมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึง่จะ
เกิดขึน้ภายหลงัจากท่ี CE ได้รับอนญุาตเสนอขายหุ้นจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

 

รายละเอียดของ CE 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (“CE”) 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 209/1 อาคารเค.ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึง่ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัการลงทนุ การผลติ และจําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานประเภทตา่งๆ   
โครงสร้างเงินทนุ : ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทนุจด

ทะเบียน 570,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,140,000,000 หุ้ น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : CE จะมีทนุ
จดทะเบียน 760,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,520,000,000  หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน CE : ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือหุ้นใน 
CE ร้อยละ 90.93 
 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท : บริษัทถือ
หุ้นใน CE ร้อยละ 68.20 
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บริษัทยอ่ย : CE ดําเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดยปัจจบุนั CE ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั (“PSCL”) และบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั (“CI”) 
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจดัหาสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า สญัญาเช่าหรือซือ้ท่ีดิน 

และซือ้ขายโครงการให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

2. CI : ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งปัจจุบัน CI มีการลงทุนในโครงการท่ีพัฒนาโดย PSCL และ/หรือ 
บริษัทยอ่ยของ PSCL เทา่นัน้ 
 

คณะกรรมการ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีคณะกรรมการจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
1. นายณรงค์ศกัด์ิ กํามเลศ 
2. นายสมิทธ์ พนมยงค์ 
3. นายจิติพล เทพหสัดิน ณ อยธุยา 
4. หมอ่มหลวงดิศปนดัดา ดิศกลุ 
5. นายสงวนเกียรต์ิ ลิว่มโนมนต์ 
6. ดร.กนกศกัด์ิ สขุวฒันาสนิิทธ์ิ 
7. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
8. นางสาวค ูเมน ไว 

ข้อมลูทางการเงินของ CE      :   
หน่วย : ล้านบาท 2557  2558  

สนิทรัพย์รวม 1,209.29 5,035.99 
หนีส้นิรวม 1,110.39 4,801.19 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 221.54 308.65 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม  (31.68) (1.96) 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 98.90 234.79 
รายได้รวม 93.18 1,062.26 
คา่ใช้จ่ายรวม 125.07 1,033.02 
กําไรสทุธิ  (31.89) 29.24 
หมายเหต ุ:  CE จดัตัง้บริษัทในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 
 
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

CE จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกบั
การเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึง่ปัจจบุนัยงัมิได้มีการกําหนดราคา ทัง้นี ้CE จะกําหนดราคาเสนอขายท่ี
แน่นอนภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. อนมุติัการเสนอขายหุ้นของ CE 
 
 



 

 
42

5. มูลค่าของสนิทรัพย์ที่จาํหน่ายไป 
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมิได้มีการกําหนดราคาเสนอขาย ดงันัน้ มลูค่าของสินทรัพย์ท่ีจําหน่ายไป จึงคํานวณได้จากมลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คูณกับจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมดท่ี CE เสนอขายจํานวน 380,000,000 หุ้น ซึ่งจะได้มูลค่าของ
สนิทรัพย์ท่ีจําหน่ายไปจํานวน 190,000,000 บาท 

 

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ 
1) ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

-  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับสทิธิการจดัสรรหุ้นสามญัของ CE ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 
-  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสามารถลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานแสงอาทิตย์โดยตรง  

 

2) ประโยชน์ตอ่บริษัท 
-  ลดภาระในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตา่งๆ แก่ CE เช่น การเพิ่มทนุใน CE ของบริษัท การคํา้ประกนั การ

จดัหาแหลง่เงินกู้  การให้เงินกู้ ยืม เป็นต้น 
-  ทําให้บริษัทสามารถรับรู้มลูคา่กิจการของ CE ตามราคายติุธรรม 
-  รับรู้ผลกําไรท่ีเกิดขึน้ในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายเงินลงทนุใน CE 

 

3) ประโยชน์ตอ่ CE 
-  เพิ่มช่องทางในการระดมทนุให้กบั CE 
-  CE มีเงินทนุท่ีเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจ การลงทนุเพิ่มในบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพ่ือ

ใช้ในการชําระคืนเงินกู้ ยืมของ CE และ/หรือสําหรับสํารองไว้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ CE  
-  เพิ่มความแข็งแกร่ง และสง่เสริมภาพลกัษณ์ให้แก่ CE 
-  เพิ่มมลูคา่และสภาพคลอ่งให้แก่หุ้นสามญัของ CE 
 

 

7. ผลกระทบที่เกดิขึน้ในการนํา CE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
1) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) และสทิธิออกเสียง (Control Dilution) 

 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 380,000,000 หุ้น จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 
90.93 เหลือร้อยละ 68.20 หรือสดัสว่นการถือหุ้นลดลงร้อยละ 25.00 ซึง่จะสง่ผลให้สว่นแบ่งกําไร และสิทธิออกเสียงของบริษัท
ใน CE ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการชดเชยผลกระทบดงักล่าว CE จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ CE จํานวน 95,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามญั
ท่ีเพิ่มทนุเสนอขายจํานวน 380.000,000 หุ้น  เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 
ในราคาเสนอขายเดียวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

2) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (Price Dilution)  
หุ้นท่ีเสนอขายเป็นหุ้นของ CE คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท อย่างไรก็ดี การลด

สดัสว่นการถือหุ้นใน CE จะสง่ผลตอ่สดัสว่นการรับรู้กําไรของบริษัทใน CE  
 

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO 
 CE จะนําเงินท่ีได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และประชาชน ไปใช้สําหรับการขยายกิจการลงทนุ
เพิ่มในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมใดๆ และ/หรือ เพ่ือใช้ในการชําระคืนเงินกู้ ยืมของ CE และ/หรือ สํารองเพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนของ CE 
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9. เงื่อนไขของการทาํรายการ 

1) ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทมีมติอนุมติัยืนยนัการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
และการเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายหุ้ นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Pre-emptive 
Rights) 

2) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ CE มีมติอนมุติัยืนยนัการนํา CE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และการเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) 

3) CE ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
4) CE ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือ

หุ้น (Pre-emptive Rights) 
5) ตลาดหลกัทรัพย์ อนญุาตรับหลกัทรัพย์ของ CE เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้นี  ้เป็นรายการท่ี

สมเหตสุมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบั CE ให้มากขึน้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจของ CE 
รวมทัง้ เพ่ือให้ CE สามารถระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิ่มมลูค่าเงินลงทนุใน CE ของ
บริษัทให้มากขึน้  
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตาม
ข้อ 10 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัททา่นใดมีความเห็น
แตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ 
คณะกรรมการของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศเก่ียวกบัการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัท ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความระมดัระวงั ในฐานะกรรมการบริษัท 
และขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวมีความถกูต้องครบถ้วน ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
ทัง้นี ้สารสนเทศฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ทําขึน้เพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคํา
เสนอเพ่ือให้ได้มาหรือจองซือ้หลกัทรัพย์ 

 
13. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างดาํเนินการ 
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์มากกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้งวดบญัชีลา่สดุ 
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14. รายการกับบุคลลและบริษัทที่เก่ียวข้องกัน   
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บุคคล และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัมี
ดงันี ้

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัทย่อย  

บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.67  และกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เวอเทคโลจิสติคส์  เซอร์วิส จํากดั บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท เออี โซลาร์ จํากดั  ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ เจแปน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท พรีเมียร์ โซลชูัน่ เยอรมนั จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท ซนั เอน็เนอร์ย่ี จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท โซล เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 
บริษัท ซนัพาร์ทเนอร์ เจแปน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย ร้อยละ 100 

บริษัทร่วม  

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสต์เมนต์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 โดยบริษัทยอ่ย 
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน  

บริษัท สํานกักฎหมาย ลิว่มโนมนต์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ศรีธนเทพ จํากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน  
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
นายธนชาต เผา่พงษ์ไพบลูย์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทยอ่ย 
นายปรัชญา เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการของบริษัท 

 นโยบายราคา 

เงินให้กู้ ยืม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี 
เงินกู้ ยืม อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 7.75 - 12 ต่อปี 
รายได้จากการให้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
จําหน่ายทรัพย์สิน ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
รายได้คา่เช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ขนสง่ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
การคํา้ประกนั ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
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14.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคล และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

 ยอดคงเหลือระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย บคุคล และบริษัทเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี ้

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารค้า(หมายเหตุ 7)     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1,464,238 - - - 

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 7)     
บริษัทยอ่ย - - 145,682,583 34,327,260 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 910,000 - - - 

รวม 910,000 - 145,682,583 34,327,260 

เงนิให้กู้ยืม      
บริษัทยอ่ย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี - - 1,021,026,683 37,225,800 
บวก เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - - 3,987,001,338 1,177,547,745 
หกั ลดลงระหวา่งปี - - (3,162,811,263) (193,746,862) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - - (18,437,426) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี - - 1,826,779,332 1,021,026,683 

เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 17)     
บริษัทยอ่ย - - 879,611 778,175 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 489,787 395,158 - 10,500 

รวม 489,787 395,158 879,611 788,675 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้     
บริษัทยอ่ย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี - - - - 
บวก เพิ่มขึน้ระหวา่งปี - - - 10,370,816 
หกั ลดลงระหวา่งปี - - - (10,370,816) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี - - - - 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2,000,000 10,000,000 - - 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี - 350,000 - - 
บวก เพิ่มขึน้ระหวา่งปี 2,000,000 - - - 
หกั ลดลงระหวา่งปี - (350,000) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2,000,000 - - - 

รวมทัง้สิน้ 4,000,000 10,000,000 - - 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน     
บริษัทยอ่ย - - 108,560 108,560 

 

14.3   รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหวา่งบริษัทกบักบับริษัทย่อย บคุคล และบริษัทเก่ียวข้องกนั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีดงันี ้
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

รายได้จากการให้บริการ     

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 1,368,447 - - - 

รายได้ค่าเช่า     

บริษัทยอ่ย - - 1,284,222 969,224 

ดอกเบีย้รับ     

บริษัทยอ่ย - - 146,407,344 34,904,395 

เงนิปันผลรับ     

บริษัทยอ่ย - - - 3,200,000 

ต้นทุนขาย     

บริษัทยอ่ย - - 541,234 - 

ค่าขนส่ง     

บริษัทยอ่ย - - 22,165,576 61,947,994 

ค่าที่ปรึกษาทางกฏหมาย     

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1,382,802 503,200 1,302,752 503,200 
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 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนทางการเงนิ     
บริษัทยอ่ย - - - 259,128 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 377,096 384,658 - - 

รวม 377,096 384,658 - 259,128 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 11,817,291 11,309,212 9,337,978 10,409,212 

 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 

 
  
  

                                  ( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ) 
                                                                                          ประธานกรรมการบริหาร 


