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สารสนเทศเก่ียวกบัการน า บริษทั เชาว ์เอน็เนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  

 

 
ตามทีบ่รษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (“CEPL”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มคีวามประสงค์จะเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ตลาดหลกัทรพัย”์) โดย 
CEPL จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 122,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิของ CEPL ตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 367,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน (IPO) และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (Pre-emptive Rights) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ของ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั และช่วยลดผลกระทบที่จะเกดิกบัผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน CEPL ลดลง  

 

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 และตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 รวมทัง้
มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 จะพบว่า มขีนาดของรายการสงูสุดตามเกณฑ์ก าไรสทุธ ิ
เท่ากบั รอ้ยละ 36.66 ของก าไรสทุธริวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามงบการเงนิรวมสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่
เมื่อรวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยโ์ครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จะมขีนาดรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 
47.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มขีนาดมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ท าให้บรษิทัมหีน้าที่ต้องจดัท ารายงานและ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด และสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันับแต่วนัที่
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี บรษิทัจะน าแผนการน า CEPL เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน และผู้ถอืหุ้นของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
(Pre-emptive Rights) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทเพื่อพจิารณาและอนุมตัิต่อไป ซึ่งรายละเอยีดของสารสนเทศ
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. วนั เดือน ปีท่ีเกิดรายการ 

การน า CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) จะเกดิขึน้ภายหลงัจากที่ CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

ผูข้ายหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (“CEPL”)  
ผูซ้ือ้หลกัทรพัย ์ : ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 



3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละขนาดของรายการ 

ในการน า CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์CEPLจะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 570,000,000บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีน 815,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรร ดงัน้ี 
 
1)   จ านวน 122,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอื

หุน้ (Pre-emptive Rights)  
2)   จ านวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ

บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน  
 

ทัง้น้ี ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 490,000,000 หุน้ จะสง่ผลใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้
สามญัของ CEPL ภายหลงัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ลดลงจากรอ้ยละ 87.36 เหลอืรอ้ยละ 61.10 ของทุน
ช าระแลว้ จ านวน 815,000,000 บาท หรอืสดัสว่นการถอืหุน้ลดลงรอ้ยละ 26.26 

 

อน่ึง เมื่อพจิารณาการน า CE เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของ
บรษิัทจดทะเบยีน ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 รวมทัง้มาตรา 89/29 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.
2551 จะพบวา่ มขีนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไรสทุธ ิเท่ากบั รอ้ยละ 36.66 ของก าไรสทุธริวมของบรษิทัและ
บรษิัทย่อย ตามงบการเงนิรวมสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งมรีายละเอียดการค านวณขนาดของรายการ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต์ามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์ดงัน้ี 

หมายเหตุ: /1 เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ใน
กรณีนี้ จงึค านวณขนาดของรายการโดยอา้งองิตามราคาตามมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในกรณีทีค่ านวณมลูค่ารายการจ าหน่ายไป
โดยอา้งองิจากมูลค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นงบการเงนิตรวจสอบล่าสุดโดยผูส้อบบัญช ีจะมขีนาดรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 1.95 
 

ทัง้น้ี ขนาดของรายการดงักล่าวขา้งตน้ มขีนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไรสทุธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 36.66% ซึง่เมื่อ
รวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยโ์ครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จะมขีนาดรายการรวมคดิเป็นรอ้ยละ 
47.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการทีม่ขีนาดมากกวา่รอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ท าใหบ้รษิทัมหีน้าที่ตอ้งจดัท ารายงาน
และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามที่ก าหนด และส่งหนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั
นบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัเกณฑ ์ สตูรการค านวณ 
ขนาดรายการ   

(รอ้ยละ) 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย ์(NTA) (NTA ของบรษิทัทีจ่ าหน่ายไป x สดัสว่นทีไ่ดม้า) 
NTA ของบรษิทั 

14.65% 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ (ก าไรสทุธขิองบรษิทัทีจ่ าหน่ายไป x สดัสว่นที่
ไดม้า) 

ก าไรสทุธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

36.66% 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่รายการจ าหน่ายไป/1 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

1.95% 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่จ าหน่ายไป 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทั 

ไมม่กีารออกหุน้ 



 

4. รายละเอียดเบือ้งต้นของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของ CEPL 
จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย : จ านวน 490,000,000 หุน้ โดยจดัสรร ดงัน้ี 

1) จ านวน 122,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights)  

2) จ านวน 367,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและหุ้นที่
เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(Pre-emptive Rights) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน  

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษทั หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายจะ
เป็นผูพ้จิารณาก าหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของ CEPL ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นเดมิของบรษิทั และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดผู้ได้รบัสทิธดิงักล่าว 
ใหท้ราบในภายหลงั 

มลูคา่ทีต่ราไว ้ : 0.50 บาทต่อหุน้ 
ราคาเสนอขาย : ยงัมไิดก้ าหนด ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร

มอบหมายจะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่จะเกดิขึน้ภายหลงัจาก
ที ่CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมไิดก้ าหนด ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร
มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายหลงัจากที ่CEPL ไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังาน ก.ล.ต. 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อบรษิทั :  บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (“CEPL”) 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์2 ชัน้ 10 ยนิูต 2/1006-1008 ถนน

พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.  10110  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกบัการลงทุน การผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภท
ต่างๆ   

โครงสรา้งเงนิทุน : ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั :  
CEPL จะมีทุนจดทะเบียน 570,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,140,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทั : CEPL 
จะมีทุ น จดทะเบีย น  815,000,000 บ าท  แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามัญ จ าน วน
1,630,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัใน 
CE 

: ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั : บรษิทัถอืหุน้
ใน CEPL รอ้ยละ  87.36 
ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั : บรษิทัถอื
หุน้ใน CEPL รอ้ยละ 61.10  

บรษิทัยอ่ย : CEPL ด าเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบรษิทัอื่น โดยปัจจุบนั CEPL ถือ
หุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทั พรเีมยีร ์โซลูชัน่ จ ากดั (“PSCL”) และบรษิทั เชาว ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (“CI”) 
1. PSCL : ประกอบธุรกิจจดัหาสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สญัญาเช่าหรอืซื้อ

ทีด่นิ และซือ้ขายโครงการใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังาน



แสงอาทติย ์
2. CI : ประกอบธุรกจิลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์

ซึ่งปัจจุบนั CI มีการลงทุนในโครงการที่พัฒนาโดย PSCL และ/หรือ 
บรษิทัยอ่ยของ PSCL เท่านัน้ 
 

คณะกรรมการ : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มคีณะกรรมการจ านวน 8 ทา่น ดงัน้ี 
1. นายณรงคศ์กัดิ ์ก ามเลศ 
2. นายสมทิธิ ์พนมยงค ์
3. นายจติพิล เทพหสัดนิ ณ อยธุยา 
4. หมอ่มหลวงดศิปนดัดา ดศิกุล 
5. นายสงวนเกยีรติ ์ลิว่มโนมนต ์
6. ดร. กนกศกัดิ ์สขุวฒันาสนิิทธิ ์
7. นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ
8. นางสาวค ูเมน ไว 

 

สรุปการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ของ CEPL : 
 

 

ล าดั
บ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 2559 
( ณ ก.พ. 2559) 
ราคาพาร ์10 บาท 

2559 
(ณ พ.ค. 2559) 

ราคาพาร ์10 บาท 

2559 
(ณ ม.ิย. 2559) 

ราคาพาร ์10 บาท 

2560 - ปัจจบุนั 
 

ราคาพาร ์0.50 บาท 
จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % จ านวนหุน้ % 

1 บมจ.เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้ 43,699,532 76.67 51,830,622 90.93 49,797,860 87.36 995,957,180 87.36 
2 คุณธนชาต เผา่พงษไ์พบลูย ์ 13,300,401 23.33 5,169,352 9.07 7,202,114 12.64 144,042,300 12.64 
3 คุณอนาวลิ จริธรรมศริ ิ 67 0.00 26 0.00 26 0.00 520 0.00 
 รวม 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 1,140,000,000 100.00 

 
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2559 บรษิทัถอืหุน้ใน CEPL สดัสว่นรอ้ยละ 76.67 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ บรษิทั
ไดเ้พิม่สดัสว่นการลงทุนใน CEPL โดยการเขา้ซือ้หุน้จากนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย ์คดิเป็นจ านวน 8,131,049 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.27 ส่งผลให้สดัส่วนการถอืหุ้น ณ เดอืนพฤษภาคม 2559 เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 76.67 เป็น
รอ้ยละ 90.93 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทัไดข้ายหุน้สามญับางสว่นให ้นาย
ธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย ์จ านวน 2,032,763 หุน้ หรอืรอ้ยละ 3.57 เพื่อช่วยรกัษาสทิธอิอกเสยีงใน CEPL หลงัการท า
รายการสง่ผลใหบ้รษิทัถอืหุน้ใน CEPL ลดลงจากรอ้ยละ 90.93 เป็นรอ้ยละ 87.36 ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมม่ี
ผลต่อโครงสรา้งการบรหิารงานของ CEPL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87.36% 

100% 100% 

บจ.พรเีมยีร ์โซลชูัน่ ญีปุ่่ น 
 

(ญีปุ่่ น) 

 ลงทุนโครงการผลติไฟฟ้าฯ   การประกนัภยัโครงการ   ใหบ้รกิารก่อสรา้งและวางระบบ
โรงไฟฟ้าฯ  

100% 100% 100% 100% 

 บรหิารจดัการโรงไฟฟ้าฯ  

โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั CEPL  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูทางการเงนิของ CEPL 

หน่วย : ล้านบาท 2557 2558 2559 2560 
สนิทรพัยร์วม 1,209.29 4,945.67 10,633.49 9,866.62 
หนี้สนิรวม 1,110.39 4,713,11 10,118.41 9,069.06 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 221.54 308.65 570.00 570.00 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (31.68) (4.18) 22.05 436.28 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 98.90 232.57 515.07 797.56 
รายไดร้วม 93.18 989.15 1,253.66 1,941.07 
คา่ใชจ้า่ยรวม 104.31 871.36 1,121.11 1,153.05 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้ (11.14) 122.44 131.34 788.02 
ก าไรสทุธ ิ  (31.89) 27.01 25.33 429.02 

หมายเหตุ :  CEPL จดัตัง้บรษิทัในวนัที ่9 ธนัวาคม 2557 
งบการเงนิตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2560 
 
 

5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
CEPL จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขาย
เดยีวกบัการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งปัจจุบนัยงัมไิด้มกีารก าหนดราคา ทัง้น้ี CEPL จะ
ก าหนดราคาเสนอขายทีแ่น่นอนภายหลงัจากส านกังาน กลต. อนุมตักิารเสนอขายหุน้ของ CEPL 
 
 
 

บมจ.เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่

บจ.เชาวอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล บจ.พรเีมยีรโ์ซลชูัน่ 

บจ.อารไ์อซไีอ อนิเตอรเ์นชัน่
แนล อนิเวสตเ์มนต ์

 (สงิคโปร)์ 

บจ.พรเีมยีร ์โซลชูัน่ 
เยอรมนั  
(เยอรมนั) 

บมจ.เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้

บจ.โอเวอรซ์ี ่กรนี  
เอนเนอรย์ี ่จ ากดั 

(ไทย) 

ฮามาดะ 1 
(Hamada1) 

 

ซนั เพาเวอร ์
(SUN) 

 

เออ ีโซลาร ์ 
(AE) 

 

นิวเอน็เนอรย์ี ่
โซลาร(์NES)  

ซนัเอน็เนอรย์ี ่
(SUN) 

ซนัพารท์เนอร ์
เจแปน(SPN) 

โซล เพาเวอร ์ 
(SOL) 

เมกะโซลาร์
พารค์3 (MSP3) 

 

ซซี ีฮามาดะ  
(CC Hamada)  

กรนี เอน็เนอรย์ี ่โซลาร ์ 
(GEJ) 

กู๊ด โซลาร ์
(Good Solar) 



6. มลูค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
เน่ืองจากปัจจุบนัยงัมไิดม้กีารก าหนดราคาเสนอขาย ดงันัน้ มูลค่าของสนิทรพัยท์ี่จ าหน่ายไป จงึค านวณไดจ้าก มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คูณกบัจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดที่ CEPL เสนอขายจ านวน 490,000,000  หุน้ ซึ่งจะได้
มลูคา่ของสนิทรพัยท์ีจ่ าหน่ายไปจ านวน 245,000,000 บาท 
 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั  
1) ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

-  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะไดร้บัสทิธกิารจดัสรรหุน้สามญัของ CEPL ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัใน CEPL ลดลง 

-  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัสามารถลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานแสงอาทติยโ์ดยตรง  
2) ประโยชน์ต่อบรษิทั 

-  ลดภาระในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิต่างๆ แก่ CEPL เชน่ การเพิม่ทุนใน CEPL ของบรษิทั การค ้า
ประกนั การจดัหาแหล่งเงนิกู ้การใหเ้งนิกูย้มื เป็นตน้ 

-  ท าใหบ้รษิทัสามารถรบัรูม้ลูคา่กจิการของ CEPL ตามราคายตุธิรรม  
-  รบัรูผ้ลก าไรทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่ายเงนิลงทุนใน CEPL  

3) ประโยชน์ต่อ CEPL 
-  เพิม่ชอ่งทางในการระดมทุนใหก้บั CEPL 
-  CEPL มเีงนิทุนที่เพยีงพอส าหรบัการขยายธุรกจิ การลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใดๆ และ/

หรอื เพือ่ใชใ้นการช าระคนืเงนิกูย้มืของ CEPL และ/หรอืส าหรบัส ารองไวเ้พือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของ CEPL  
-  เพิม่ความแขง็แกรง่ และสง่เสรมิภาพลกัษณ์ใหแ้ก่ CEPL 
-  เพิม่มลูคา่และสภาพคลอ่งใหแ้ก่หุน้สามญัของ CEPL 
 

8. ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ในการน า CEPL เข้าเป็นบริษทัจดทะเบียน  

1) ผลกระทบต่อสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) และสทิธอิอกเสยีง (Control Dilution) 

 การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 490,000,000 หุน้ จะท าใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัลดลงจากรอ้ย
ละ 87.36 เหลอืรอ้ยละ 61.10 หรอืสดัส่วนการถอืหุ้นลดลงรอ้ยละ 26.26 ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนแบ่งก าไร และ
สทิธอิอกเสยีงของบรษิทัใน CEPL ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ด ีเพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดงักล่าว CE 
จงึน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ CEPL จ านวน 122,500,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของหุน้สามญัทีเ่พิม่ทุนเสนอขายทัง้หมดในครัง้น้ี เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดยีวกับการ
เสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

 

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั (Price Dilution)  

หุน้ทีเ่สนอขายเป็นหุน้ของ CEPL คาดวา่จะไมเ่กดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั อยา่งไร
กด็ ีการลดสดัสว่นการถอืหุน้ใน CEPL จะสง่ผลต่อสดัสว่นการรบัรูก้ าไรของบรษิทัใน CEPL  
 

9. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขาย IPO 
 CEPL จะน าเงนิที่ไดร้บัการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และประชาชน ไปใชส้ าหรบัการขยายกจิการ

ลงทุนเพิม่ในบรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่มใดๆ และ/หรอื เพื่อใชใ้นการช าระคนืเงนิกูย้มืของ CEPL และ/หรอื ส ารอง
เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของ CEPL 

 



10. เง่ือนไขของการท ารายการ 
1) ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทัมมีตอินุมตักิารน า CEPLเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ

การเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CEPL มมีติอนุมตัิการน า CEPL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และการเพิม่ทุนเพื่อ

เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
3) CEPL ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
4) CEPL ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการ

ถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
5) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อนุญาตรบัหลกัทรพัยข์อง CEPLเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครัง้น้ี เป็นรายการที่
สมเหตุสมผลต่อบรษิทั โดยเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งให้กบัCEPLให้มากขึ้น เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัใน
ธุรกจิของCEPLรวมทัง้ เพื่อให้CEPLสามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ยังเป็นการเพิม่
มลูคา่เงนิลงทุนในCEPLของบรษิทัใหม้ากขึน้  
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อ 11 
-ไมม่-ี 
 

13. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศ 
คณะกรรมการของ บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี้ จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มลูในสารสนเทศเกีย่วกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั ในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดว้ยความระมดัระวงั ในฐานะกรรมการ
บรษิทั และขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามถูกตอ้งครบถว้น ไมท่ าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิหรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั ทัง้น้ี สารสนเทศฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านัน้ ไม่ได้ท าขึน้เพื่อเป็น
การเชญิชวนหรอืเป็นค าเสนอเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย ์
 

14. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)  
- ไม่มี – 
 

15. ข้อมลูอ่ืนๆ  
ในการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้นของบรษิทัดงักล่าวจะรวมถงึผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม กรรมการ หรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 
เรื่อง การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน 
โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทีม่สีทิธไิดร้บัการ
จดัสรรหุน้ในเบือ้งตน้มดีงัน้ี 

รายชือ่ 
 CEPL บรษิทั จ านวนหุน้ที่

ไดร้บัจดัสรร 
สดัสว่นการถอืหุน้ใน CEPL 

ต าแหน่ง การถอืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่น ก่อนเสนอขาย หลงัเสนอขาย 
คุณอนาวลิ จริธรรมศริ ิ กรรมการ 0.00% 408,000,000 51.0% 62,475,000 0.00% 3.83% 
คุณค ูแมน ไว บุคคลตาม.258 ไมม่ ี    40,500,000 5.06% 6,201,563 ไมม่ ี 0.38% 
คุณเบญจมาศ จริธรรมศริ ิ บุคคลตาม.258 ไมม่ ี 10,000,000 1.25% 1,531,250 ไมม่ ี 0.09% 
คุณธนชาต เผา่พงษไ์พบลูย ์ กรรมการ 12.64% 1,919,500 0.24% 293,924 12.64% 8.85% 
คุณปรยีานุช ปานะนนท ์ บุคคลตาม.258 ไมม่ ี 19,200,000 2.40% 2,940,000 ไมม่ ี 0.18% 

 



ทัง้น้ี หากสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งดงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้จ านวนหุน้ที่จะได้รบัจดัสรรมกีารเปลี่ยนแปลงดว้ย อย่างไรก็ตาม 
รายชื่อผูท้ี่จะไดจ้ดัสรร และจ านวนหุ้นที่จะไดร้บัจดัสรรจะเป็นไปตามรายชื่อและจ านวนหุน้ที่ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าวถอื
หุน้ในบรษิทั ในวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ (Record Date)  
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลดงักล่าว เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ซึง่ไดร้บั
ผลกระทบจากการทีส่ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั ในบรษิทัลดลงเช่นเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้รายอื่น ของบรษิทั บรษิทัจงึ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั เขา้ลงทุนในบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ หรอื Pre-emptive Right โดยเสนอขายใน
ราคาเดยีวกบัราคาเสนอขายใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

16. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
-ไมม่-ี 
 

17. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
ล าดบั รายชือ่ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการกบับรษิทั มลูคา่ ณ สิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ลา้นบาท)  
1 บรษิทั เชาว ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 

(มหาชน) 
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 87.36 และกรรมการ
รว่มกนั 

ลกูหนี้อื่น 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
ดอกเบีย้รบั 
รายได-้คา่เชา่ 
รายไดอ้ื่น 

16.86 
999.23 
0.07 

134.27 
0.82 
0.19 

2 บรษิทั เวอเทคโลจสิตคิส ์เซอรว์สิ 
จ ากดั 

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 และกรรมการรว่มกนั ลกูหนี้อื่น 
เจา้หนี้การคา้ 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
ดอกเบีย้รบั 
รายได-้คา่เชา่ 
รายไดอ้ื่น 
ตน้ทุนใหบ้รกิาร 

1.16 
0.63 
0.02 
0.19 
0.33 
0.16 
30.78 

3 บรษิทั เชาว ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั 

บริษัทถือหุ้ น ร้อยละ 100 และกรรมการ
รว่มกนั 

ลกูหนี้อื่น 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
รายได-้คา่เชา่ 
รายไดอ้ื่น 

1.82 
0.07 
0.78 
1.75 

     
   

 
  



 
 

ล าดบั รายชื่อ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการกบับรษิทั มลูคา่ ณ สิน้สดุ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ลา้นบาท) 

4 บรษิทั พรเีมยีร ์โซลชูัน่ จ ากดั บริษัทถือหุ้ น ร้อยละ  100 และกรรมการ
รว่มกนั 

ลกูหนี้อื่น 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
รายได-้คา่เชา่ 
รายไดอ้ื่น 
คา่เชา่อุปกรณ์ส านกังาน 

0.35 
0.12 
0.28 
3.48 
0.12 
1.09 

5 บรษิทั ส านกักฎหมาย ลิว่มโนมนต ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

กรรมการรว่มกนั เจา้หนี้อื่น 
คา่ทีป่รกึษา 

0.08 
3.32 

 
บรษิทัขอรบัรองว่าขอ้ความในหนังสอืฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ และไดจ้ดัท าขึน้ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยยดึถอืผ ลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั และหนังสอื

ฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปิดเผยขอ้มลูเทา่นัน้ ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้เพือ่เป็นการเชญิชวนหรอืเป็นค าเสนอเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืจองซือ้หลกัทรพัย ์ 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

( นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิ) 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 


