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5 เมษายน 2565 

 

เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีย่วกับรายการจำหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

 
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

อ้างถึง  

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เรื่อง การกำหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จ่ายปันผล การลดทุน และเพิ่มทุน และรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการ
เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข) 

2. สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน 
3. รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ปี 

2561 – 2563 
4. งบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2564 
5. งบการเงินของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2563 
6. งบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จากบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Account) ปี 2564 
7. สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด และ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด 

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ได้

มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จำหน่ายหุน้ท้ังหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ SOC ให้แกบ่ริษัท 

เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รไีฟเนอรี่ จำกัด (“ผู้ซ้ือ” หรือ “บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี”) โดยบริษัทฯ จะไดร้ับค่าตอบแทนจาก

การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย”)1 ทั้งนี้ ใน

ปัจจุบัน SOC ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการ

จำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SOC อีกต่อไป และ SOC จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ และผู้ซื้อจะเปน็ผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสญัญาเช่าทรัพย์สินระหว่าง SOC และผู้ซื้อ 

โดยบริษัทฯ จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป 

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 
1 โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในที่นี้ หมายถึงธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ SOC ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุนใน SOC และภาระหนี้สินสุทธิของ SOC  
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พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ Management Account ของ 

SOC สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แล้ว พบว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน SOC จำนวน 189.82 ล้าน

บาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลเงินการลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 

ล้านบาท และหนี้สินที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท จึงรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ 

ใน SOC ได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนซึ่ง เท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า มูลค่าตาม

บัญชีมีค่าสูงสุดจึงใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการคำนวณขนาดรายการ ด้วยวิธีการคำนวณตาม

เกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการ

สูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่ามูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ดังนั้น มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์

มูลค่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่

ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม

ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื ้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน              

บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ย

ละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นใน

ผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ (ค) เป็นบิดาของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ และ บจ. นทลิน และ นายปวีณ ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และ

กรรมการของผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 
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3. บจ. นทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  นายสุรพล มีเสถียร และ       

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

4. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของผู ้ซื ้อโดยทางอ้อม          

(นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นใน บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมด

ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ และ บจ. นทลิน และ เป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

5. นายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ (ผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 

จำกัด) โดย นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น

ทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ (ข) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

และเป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิท

ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) 

(รายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลเกี่ยวโยงแสดงในแผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ SOC ก่อนเข้าทำรายการใน

หัวข้อ 1.3 ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 

21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าตามบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และ Management Account ของ 

SOC  ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 48.52 ล้านบาท (เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ SOC เป็นเงินทั้งสิ้น 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาทเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560  และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกครั้ง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาท เมื่อ

วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า มูลค่าเงินลงทุนใน SOC มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุน

ใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท ) และหนี้สินที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 
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215.79 ล้านบาท รวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC เท่ากับ 264.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่ง

ตอบแทนซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่ามูลค่าตามบัญชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทน จึงใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ 

ใน SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการคำนวณขนาดรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ ประเภทเดียวกัน และทำกับบุคคลเดียวกันในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาที่ยังไม่ไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น 

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวม เท่ากับ 264.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และ

เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี ้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท อวานการ์ด 

แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็น

ต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกีย่วโยง

กันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แกผู่้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้

ถือหุ้น และต้องไดร้ับอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสยีง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมสี่วนได้เสีย อัน

ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 

ของห ุ ้นท ี ่ จำหน ่ายได ้แล ้วทั้ งหมดของบร ิษ ัทฯ และ (ข)  ถ ือห ุ ้น ในผ ู ้ ซ ื ้ อ โดยทางอ ้อมผ ่าน                        

บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 

จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้

ซื้อ 

(ข) นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

(“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บจ. นทลิน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิด
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เป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ ้นทั ้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (3) บริษัท ไนน์         

เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

ทั้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั ้น ผู ้ถือหุ้นของบริษัท ฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่           

(1) นายสุรพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้แสดงความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่าตนจะไม่ใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว โดย ณ วันที่

ของรายงานความเห็นฯ ฉบับน้ี  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ)  

โดย ณ วันที่ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3 ,471,104 หุ้น 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ และ  

(ข) ถือหุ้นใน บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของจำนวน

หุ้นท่ีจำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นใน

ผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งมีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถือหุ้นราย

ย่อย และกรรมการของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) 

โดย ณ วันที่ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี ้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ ้นในบริษัทฯ จำนวน 

5,162,666 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.80 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นใน 

บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ทั้งหมดใน บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 

ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล  แม้บริษัทฯ จะขาดทุน
ทางบัญชีจากการเข้าทำรายการเป็นมูลค่าจำนวน 8.31 ล้านบาท (เนื่องจากราคาเข้าทำรายการมูลค่า 256.00 ล้านบาท 
ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำ
รายการ 8.31 ล้านบาท) แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุก
ชนิดของ SOC มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้มีผลประกอบการ
ขาดทุน อีกทั้งการใหบ้ริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายได้
กระแสเงินสดที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความมั่นคงของกิจการจากการให้เช่า ดังนั้น การเข้าทำรายการธุรกรรม
การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ 
เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทาง
การเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการ
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ลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจได้ (ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
การเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ) สำหรับความ
สมเหตุสมผลด้านราคา ที่ปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมในการจำหน่ายหุ้นของ SOC ทั้งหมด ที่
เท่ากับ 256.00 ล้านบาท เป็นมูลค่ามีความเหมาะสม เนื่องจากสูงกว่าช่วงการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระระหว่าง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – 
DCF) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้สญัญา
ให้เช่าทรัพย์สิน และสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกล่าว (“รายงานความเห็นฯ”) ทั้งนี้ในการจัดทำรายงานความเห็นฯ ฉบับน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสภาวะเศรษฐกิจที่เปิดเผยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของการเข้าทำรายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และสอบทานการกำหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดทำ
ประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตเพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของการเข้าทำรายการเทียบกับราคาที่บรษิัทฯ 
จะเข้าทำธุรกรรม การจัดทำรายงานความเห็นฯ ในครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และพิจารณาข้อมูลโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

• สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงกัน 

• รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

ปี 2561 – 2563 

• งบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2564 

• งบการเงินของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ปี 2561 – 2563 

• งบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด จากบัญชีเพื ่อการจัดการ (Management Account)       

ปี 2564 

• สัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด และ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่       

จำกัด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำรายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว และขอรับรองว่าได้ทำหน้าที่
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่าง
เที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น 
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสำคัญ 
ยกตัวอย่าง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
และกระทบต่อประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อันอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในครั้งนี ้ โดยเฉพาะราคาหุ้นของบริษัทฯ และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น SOC ที่เหมาะสมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูล การกำหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย และความเห็นต่อ



 
 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน     

 

 

 

การเข้าทำรายการด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้น
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การให้ความเห็นมิได้รับรองผลสำเร็จของการเข้าทำรายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
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คำนิยาม  

“SOC” หรือ “ผู้ให้เช่า” บริษัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จำกัด 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอ่ปี (Compound Annual Growth Rate) 

“DCF” วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

“D/E” อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

“EV/EBITDA” 
มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation 
and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกูย้ืม (Cost of Debt)  

“Ke” อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) 

“P/BV” อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio) 

“P/E” อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio) 

“WACC” อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนกั  (Weighted Average Cost of Capital) 

“Wd” สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt) 

“We” สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity) 

“ผู้ซ้ือ” หรือ “บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่” หรือ 
"NERH" หรือ "ผู้เช่า" 

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด 

“บจ. นทลิน” บริษัท นทลิน จำกัด 

“บจ. นทลินคอร์ป” บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย”  

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ SOC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้แกบ่ริษัท เน
เชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด (“ผูซ้ื้อ”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการ
จำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิน้ 256.00 ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ากิจการของ SOC 
ที่รวมถึงภาระหนี้สินสุทธิของ SOC แลว้ 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“บริษัทฯ” บริษัท ซีออยล ์จำกัด (มหาชน) 

“ประกาศรายการได้มาหรือจำหนา่ยไปซ่ึงสินทรัพย์”  

ประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่มีนยัสำคัญที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในการ
ได้มาหรือจำหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกัน” 

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที ่31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ 

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 

(“SOC”) (เดมิชื่อ บริษัท นครชัยปราการ เคมีภณัฑ์ จำกัด) จำนวน 1.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจำนวน

หุ้นท่ีออก และจำหน่ายแล้วท้ังหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยชำระเป็นเงนิท้ังสิ้น 135.82 ล้านบาท เพื่อรองรับเป้าหมายในการที่

บริษัทจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นปโิตรเลียมอันเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และเสรมิกับธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม

ของบริษัทในปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 SOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 0.54 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนรวม 

2.04 ล้านหุ้น โดยชำระเป็นเงินท้ังสิ้น 13.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นเป็นเงิน

มูลค่า 40.50 ล้านบาท สำหรับหุน้ 0.54 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท 

ทัง้นี ้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า ค่าเผื่อการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนใน SOC เท่ากับ 141.31 

ล้านบาท ดังนั้นมลูค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม SOC จำเป็นต้องเสริม

สภาพคล่องอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านการผลิต และการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนบัตั้งแต่เริม่ดำเนินกจิการ

ตั้งแต่ปี 2562 เช่น เนื่องจากการเป็นผู้ผลิตและจำหนา่ยรายเล็กทีต่อ้งซื้อคอนเดนเสทซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ

เป็นวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายใหญ่เพยีงรายเดยีวของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จึงทำใหไ้มม่ีอำนาจต่อรองในการกำหนด

ปริมาณ และคณุภาพที่แน่นอนได ้ ส่งผลให้ SOC มผีลการดำเนินงานท่ีต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน SOC จึงได้กู้เงิน

จากบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงาน และเสรมิสภาพคล่องดังกล่าวระหว่างปี 2560 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 212.00 ล้านบาท โดย 31 

ธันวาคม 2564 มียอดหนี้คงเหลือ เท่ากับ 215.79 ล้านบาท ด้วยเหตุผลทางด้านอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้

บริษัทฯ หยุดการดำเนินธุรกิจการผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวในปี 2563 และเริ่มดำเนินธุรกจิ

การให้เช่าโรงงานในปี 2564 แก่บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รไีฟเนอรี่ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลติ และจำหนา่ยน้ำมันปาล์ม

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าสินทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาทต่อเดือน  ซึ่งผู้เช่าต้อง

บำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง อีกทั้งต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างท่ีผู้เช่า

ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาและจัดทำประกันทรัพย์สินในส่วนของผู้ให้เช่าตามมลูค่าที่

เหมาะสม ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นมลูค่าการเช่าทรัพยส์ินรวมทั้งสิ้น 100.80 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เพื่อท่ีจะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากข้อจำกัดของธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ผลติ และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเหลว อันส่งผลใหไ้มส่ามารถสรา้งประโยชน์จากสินทรพัย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลัก

ปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เช่ียวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธรุกิจเดิมให้กว้างขวาง และก่อให้เกิด

รายได้ที่มากขึ้น บริษัทฯ จึงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มี

มติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกดั (“SOC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ SOC ให้แก่บริษัท เนเชอรลั 

เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด (“ผู้ซ้ือ” หรือ “บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี”) โดยบริษัทฯ จะไดร้ับค่าตอบแทนจากการจำหน่าย
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หุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนท้ังสิ้น 256.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย”) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน SOC ประกอบ

กิจการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการจำหนา่ยหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จ

สมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นใน SOC อีกต่อไป และ SOC จะสิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ซื้อจะเป็น

ผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินระหวา่ง SOC และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับสญัญาดังกล่าวอีกต่อไป 

บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล 
ให้แก่บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้าน
บาท โดยบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่จะชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษัทฯ ในฐานะผู้ขาย และบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ ในฐานะผู้ซื้อ และเงื่อนไขในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไป
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่จะชำระค่าตอบแทนจากการขายหุ้น
ดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ในวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SOC มีมูลค่าการเข้าทำรายการ ดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนหุ้นจ ำหน่ำย 
สัดส่วนกำรจ ำหนำ่ยหุ้น 

(ร้อยละ) 
มูลค่ำรวมของกำรเขำ้ท ำ

รำยกำร (ล้ำนบำท) 

1 ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นสามัญ SOC 2,039,998 หุ้น 99.99 256.00 

รวม (1) 256.00 
 

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาด
ของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ Management Account ของ SOC สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 แล้ว พบว่า มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน SOC จำนวน 189.82 ล้านบาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้าน
บาท ดังนั้นมูลเงินการลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท และหนี้สินที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่
กับบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท จึงรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC ได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับมูลค่าของสิ่งตอบแทนซึ่ง เท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า มูลค่าตามบัญชีมีค่าสูงสุดจึงใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับ 264.31 
ล้านบาท ในการคำนวณขนาดรายการ ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ตามเกณฑ์มูลค่ามูลค่าตามบัญชี  ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ไม่ได้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ท่ียังไม่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 8.54 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
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อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  

บริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็น

ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู ้ซ ื ้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายทั ้งหมดใน               

บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ  (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ (ค) เป็นบิดาของ  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ และ บจ. นทลิน และ นายปวีณ ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และ

กรรมการของผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

3. บจ. นทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นายสุรพล มีเสถียร และ           

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

4. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของผู ้ซื ้อโดยทางอ้อม            

(นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นใน บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของ         

บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น

ทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ และ บจ. นทลิน และ เป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ

ผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน พ. ศ. 2546 ลงวันที ่ 19 

พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

5. นายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ (ผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 

จำกัด) โดย นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น

ทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ (ข) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
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และเป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิท

ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และ Management Account ของ SOC ซึ่งประกอบด้วยมูลคา่
เงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 48.52 ล้านบาท (เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ 
SOC เป็นเงินทั้งสิ้น 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2560  และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกครั้ง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็น
เงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่ามูลค่าเงินลงทุน
ใน SOC มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 
ล้านบาท) และหนี้สินที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท รวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน 
SOC เท่ากับ 264.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่ามูลค่าตามบัญชีมี
ค่าสูงกว่ามูลค่าสิ่งตอบแทน จึงใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการคำนวณขนาด
รายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทเดียวกัน และทำกับบุคคลเดียวกันในรอบ 6 
เดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีขนาดรายการเกี่ยวโยงกันรวม 
เท่ากับ 264.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยว
โยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ใน
การนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ ยวโยงกันของ 
บริษัทฯ  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั ้งให้ บริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จำกัด ซึ ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที ่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำ
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสยี อันได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของ
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์   
เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด 
โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้
ซื้อ 

(ข) นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด (“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 
99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน 
บจ. นทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือหุ้นใน
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์     
เอเลเมนท์ จำกัด และ (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ  

ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี ดังนั ้น ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่                

(1) นายสุรพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้แสดงความประสงค์มายงับริษัทฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว โดย ณ วันที่ของ

รายงานความเห็นฯ ฉบับนี้  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ)  

โดย ณ วันท่ีของรายงานความเห็นฯ ฉบับน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,471,104 หุ้น หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ และ  

(ข) ถือหุ้นใน บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งมีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

และกรรมการของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) 
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โดย ณ วันที่ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 5,162,666 

หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นใน บจ. นทลิน 

(ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน     

บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมด

ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

ทั ้งนี ้ อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (“ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั ้งนี ้มีความ

สมเหตุสมผลแม้บริษัทฯ จะขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการเป็นมูลค่าจำนวน 8.31 ล้านบาท (เนื่องจากราคาเข้าทำ

รายการมูลค่า 256.00 ล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนทาง

บัญชีจากการเข้าทำรายการ 8.31 ล้านบาท) แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโต

รเลี่ยมเหลวทุกชนิดของ SOC มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้มีผล

ประกอบการขาดทุน อีกทั้งการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็น

รายได้กระแสเงินสดที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความมั่นคงของกิจการจากการให้เช่า ดังนั้น การเข้าทำรายการธุรกรรม

การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อ

นำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้

หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้

ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจได้  (ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติม

ได้ในหัวข้อที่ 3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ)  สำหรับความสมเหตุสมผลของราคา ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก ่หุ้นสามัญของ SOC โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ 

เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SOC และมีความเห็นว่า การ

ประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เป็น

วิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน 

และสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของรายการ

จำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ SOC พบว่าอยู่ในช่วง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นสามัญ

ของ SOC ซึ ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า ราคาการเข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ ่งหุ ้นสามัญของ SOC จำนวน 

2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของ SOC หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 256.00 ล้านบาท เป็น

รายการที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SOC ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเท่ากับ 240.75 – 253.74 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้าทำรายการเท่ากับ 256.00 ล้านบาท จึง

พบว่าราคาการเข้าทำรายการสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว 

ในการนี้ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเข้า
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ทำรายการ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาด้วย 

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ  
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 ลักษณะของการเข้าทำรายการ 

1.2.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SOC 

ผู้ขาย บริษัท ซีออยล ์จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) 
ผู้ซื้อ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด ("ผู้ซ้ือ") 
ลักษณะรายการ จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 

ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) ให้แก่บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด (“ผู้ซื้อ”) โดย
บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท 

ความสัมพันธ์ ผูซ้ื้อถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก: 

• นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษ ัทฯ และ (ข) ถ ือหุ ้นในผู ้ซ ื ้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษ ัท นทลิน คอร์ปอเรชั ่น จำกัด                
(“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื ้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บริษัท นทลิน 
จำกัด (“บจ. นทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือ
หุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์    
เอเลเมนท์ จำกัด และ (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ (ค) เป็นบิดาของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
และ บจ. นทลิน และ นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผู้
ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

• บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื ้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 
จำก ัด คิดเป ็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ ้นทั ้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำก ัด โดย              
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซ้ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซ้ือ 

• บจ. นทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นายสุรพล มีเสถียร 
และ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

• บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ซื้อโดยทางออ้ม 
(นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นใน บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซ้ือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของหุ ้นทั ้งหมดของผู ้ซ ื ้อ) (ข) เป ็นกรรมการของผู ้ซ ื ้อ (ค) เป ็นน้องชายของ           
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ บจ. นทลิน และ เป็นบุตรของ          
นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัย
ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื ่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

• นายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ (ผ่านบริษัท ไนน์ 
เอเลเมนท์ จำกัด) โดย นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์  เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือ
ห ุ ้นในผ ู ้ซ ื ้อค ิดเป ็นส ัดส่วนร ้อยละ 99.99 ของห ุ ้นท ั ้ งหมดของผ ู ้ซ ื ้อ (ข)  เป ็นน ้องชายของ               
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึง
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เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซ้ือ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

เง ื ่อนไขในการเข้า
ทำรายการ  

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจำปี 2565 ซึ ่งประชุมเมื่อวันที ่ 28 เมษายน 2565 และ (ข) บริษัทฯ และผู ้ซื ้อ ได้
ดำเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายหุ้นสำเร็จลงครบถ้วน และ/หรือ ได้รับการ
ผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเง่ือนไขบังคับก่อนที่สำคัญ มีดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้กับ
บุคคลเกี่ยวโยงกัน 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SOC (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ SOC ตามที่ผู้ซ้ือเสนอ 

(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการของ SOC ตามที่ผู้ซ้ือเสนอ และ 

(3) การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ SOC ตามที่ผู้ซ้ือเสนอ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด) มีมติ
อนุมัติให้ซ้ือ และรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดของ SOC จากบริษัทฯ 

โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่มีภาระผูกพันกับ 
SOC อีกต่อไป เช่น การดำเนินการ และรับภาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเครื่องจักร และอุปกรณ์ในอนาคต 
เป็นต้น เนื่องจากได้จำหน่าย SOC ให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด โดย
สมบูรณ์ 

 ลักษณะของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป 

1.3.1 ลักษณะของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป  

ชื่อบริษัท บริษัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ 700/340 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

วันที ่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท 

4 กรกฎาคม 2537 

โครงสร้างเงินทุน บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 204.00 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชำระแล้วเต็ม
มูลค่าหุ้น) 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น (ก่อน
ทำรายการ) 

ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 2,039,998 99.9999 

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1 0.00001 

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 1 0.00001  
โครงสร้างผู้ถือหุ้น (หลัง
ทำรายการ) 

ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จํากัด 2,039,998 99.9999 

บุคคลตามที่ผู้ซ้ือกำหนด 1 0.00001 

บุคคลตามที่ผู้ซ้ือกำหนด 1 0.00001  
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คณะกรรมการ (ก่อนทำ
รายการ) 

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล 
3. นายชาญณรงค์ ถึงฝ่ัง 

คณะกรรมการ (หลังทำ
รายการ) 

บุคคลตามที่ผู้ซ้ือกำหนด 

                ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ  
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ SOC ก่อนเข้าทำรายการ 

 
 ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ 

การจำหน่ายซึ่งหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SOC จะส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจาก

ข้อจำกัดของธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมเหลว อันส่งผลให้ไม่สามารถสร้าง

ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้เวลา ทรัพยากร บุคลากร และความสามารถมุ่งเน้นไปยัง

ธุรกิจหลักปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กว้างขวาง และ

ก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ อาจนำเงินที่ได้จากจำหน่ายหุ้นไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และนำไปใช้

เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคตที่สามารถให้อัตรา

ผลตอบแทนตรงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี แม้จะขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการ เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า เท่ากับ 

48.52 ล้านบาท (เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ SOC เป็นเงินทั้งสิ้น 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกครั้ง คิด

เป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท ทั้งนี้ จาก

หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า มูลค่าเงินลงทุนใน SOC มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้าน

บาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท) ในขณะที่จำนวนเงินให้กู้แก่ SOC เมื่อ

สิ้นปี 2564 เท่ากับ 215.79 ล้านบาท ทำให้ SOC มีมูลค่าทางบัญชีรวมเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นใน SOC เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชี 8.31 ล้าน
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บาท แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลีย่มเหลวทุกชนิดของ SOC มีข้อจำกัดในการ

ดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งการให้บริษัท เนเชอรัล 

เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายได้กระแสเงินสดที่ไม่ เต็มประสิทธิภาพ และไม่มี

ความมั่นคงของกิจการจากการให้เช่า ดังนั ้น การเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะช่วยให้บริษัทฯ 

สามารถใช้กระแสเงินสดที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงาน

อยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ หรือลงทุนในธุรกิจที่

มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ยังสามารถนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปชำระหนี้เพื่อลด

ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัทฯ  

 ข้อดีของการเข้าทำรายการ 

1) เป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ  

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ให้ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ ช่วยส่งเสริมการปรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มี

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และช่วยให้เกิด

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามนโยบายบริษัทฯ 

2) สามารถนำเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SOC เพื่อการต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษทัฯ 

เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรพัยากร และสภาพคล่องทางการเงิน

ไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการ

ที่ให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ 

3) บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 

เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้หนี้สินจาก SOC ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง สัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมน้อยลง  และลดการ

รับรู้ผลประกอบการของ SOC ที่มีความผันผวนได้ 

 ข้อเสียของการเข้าทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของ SOC 

เนื่องจาก บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ให้ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ ดังนั้น SOC จะไม่มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลจากผลประกอบการของ SOC ต่อไป อย่างไรก็ดี 

SOC ได้ประสบปัญหาจากการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว จึงได้หยุดดำเนินการ
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และเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าที่ดิน สิ ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินทั้งหมดของ SOC กับบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี ่ เป็น

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2567  โดย SOC จะมีเพียงรายได้จากการปล่อยเช่าทรัพย์สิน

เดือนละ 2.80 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แตกต่างจากการดำเนินกิจการแรกเริ่มของ SOC 

2) บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไป 

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า SOC มีราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 

ล้านบาท จากราคาทุนซึ่งเท่ากับ 189.82 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนเงินให้กู้แก่ SOC เมื่อสิ้นปี 2564 เท่ากับ 215.79 ล้าน

บาท ทำให้ SOC มีมูลค่าทางบัญชีรวมเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นใน 

SOC เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท จะพบว่าบริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชี 8.31 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การเข้าทำ

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อ

นำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไป

ใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่

ให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง 

ยังสามารถนำกระแสเงินสดดังกล่าวไปชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัทฯ  และจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากผลการดำเนินงานของ SOC ที่มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ หรือความเสี่ยงจากการไม่มีรายได้ภายหลัง

สิ้นสุดสัญญาการให้เช่าทรัพย์สินกับผู้ซื้อ 

 ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ เป็นผู้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของ SOC และได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มเติมภายในที่ดินของ SOC แล้ว ทำให้การดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC มีความราบรื่น  และลดความ
เสี่ยงของบริษัทฯ จากข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังจากผู้ซื้อ SOC และผู้เช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินของ SOC 

2) ราคาเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้แก่ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่  เป็นราคาที่เหมาะสม 

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SOC โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดพบว่ามี

มูลค่ารวมระหว่าง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้น SOC ให้แก่ บริษัทเน

เชอรัล เอ็นเนอร์ยี่  ที่เท่ากับ 256.00 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสม การทำธุรกรรมเป็นการเจรจาอย่างฉันมิตรเพื่อสม

ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงมีความเชื่อมั่นถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ขั้นตอนการ

ดำเนินธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อนจึงใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า 
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 ข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า 

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรองเงื่อนไข  
ต่าง ๆ เป็นการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไม่สามารถกระทำได้เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ อาจ
สามารถเจรจาต่อรองด้านราคาเข้าทำธุรกรรมที่สูงกว่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเข้าทำธุรกรรมสูงขึ้น 
อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินทั้งหมดของ SOC ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจเฉพาะ และมีผู้เล่นน้อยราย บุคคลภายนอกต้องพิจารณา
ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ อาทิ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การแข่งขันทางธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง ขนาด และทรัพย์สิน เป็นต้น ทำให้
การเสนอขายบุคคลภายนอกเป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ราคาเข้าทำธุรกรรมอยู่ในช่วงราคายุติธรรมซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม 

2) ภาระหน้าที่ตามประกาศ ทจ. 21/2551 

เนื ่องจากธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการเกี ่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

 ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ 
1.9.1 ความเสี่ยงก่อนเข้าทำรายการ 

1) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติเข้าทำรายการ 

การเข้าทำธุรกรรมจะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  (ซึ ่งได้แสดงหน้าที่ที่ต ้อง
ดำเนินการของบริษัทฯ ทีไ่ว้ในหัวข้อ 2.4.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน) ซึ่งหากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่
อนุมัติการทำธุรกรรม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมเข้าทำธุรกรรม 
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2) เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการ 

การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเนเชอรัล เอ็น
เนอร์ยี่ (ซึ่งได้แสดงเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ 2.7 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

1.9.2 ความเสี่ยงหลังเข้าทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ SOC สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของ SOC สูงกว่าประมาณการ ซึ่งอาจเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจาก
แผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่า ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของ SOC สูงกว่า
มูลค่าซื้อขาย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลค่าหุ้นของ SOC สูงกว่ามูลค่าซื้อขายในขณะเข้าทำ
รายการ เนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินด้วยสมมติฐานการดำเนินงานของ SOC ในปัจจุบัน ที่เป็นการ
ให้เช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อเป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจำหน่าย SOC จนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาการให้
เช่าทรัพย์สินกับผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ SOC ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินได้สะท้อนกระแสเงินสด
ของ SOC ตามสัญญาเช่าและนโยบายการจำหน่าย SOC อย่างเหมาะสมแล้ว โดยราคาการเข้าทำรายการสูงกว่าช่วง
มูลค่ายุติธรรม ณ ช่วงเวลาการประเมิน 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

ผลประกอบการของบริษัทฯ มาจากรายได้การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล  

และทางบก และให้บริการในการจัดหาอาหารวัตถุดิบ และให้บริการอื่น ๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำ

แหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) ซึ่งธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

และน้ำมันหล่อลื่นมีรายได้ขึ้นอยู่กับราคาของน้ำมันซึ่งแปรผันตามราคาตลาดโลก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูก

ทดแทนด้วยพลังงานทางเลือกในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และทำให้ผลตอบแทนในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการใด ๆ 

บริษัทฯ จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงประมาณการ

รายได้ กำไร และผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวบนสมมติฐานต่าง ๆ การคัดเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึง

การประเมินความเสี่ยงข้างต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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 ความสมเหตุสมผลของราคา 
สำหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ 
SOC โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจบุันของกิจการด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach – DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้
สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน และสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่า
ยุติธรรมของรายการจำหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์หุ้นสามัญของ SOC พบว่าอยู่ในช่วง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่าหุ้นสามัญของ SOC ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า ราคาการเข้าทำรายการการจำหน่ายซึ่งหุ้นสามัญของ SOC 
จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SOC หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 256.00 
ล้านบาท เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SOC ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 240.75 – 253.74 ล้านบาท (ซึ่งได้แสดงการคำนวณไว้ในหัวข้อ 4.1.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)) แม้บริษัทฯ จะขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการเป็นมูลค่าจำนวน 
8.31 ล้านบาท (เนื่องจากราคาเข้าทำรายการมูลค่า 256.00 ล้านบาท ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้าน
บาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการ 8.31 ล้านบาท)
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และ (ข) บริษัทฯ และผู้ซื้อ ได้ดำเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนท้ังหมด
ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลงครบถ้วน และ/หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเงื่อนไขบังคับ
ก่อนท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้กับบุคคลเกี่ยวโยง
กัน 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของ SOC (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ 
(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ และ 
(3) การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด) มีมติอนุมัติให้ซื้อ และ
รับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท้ังหมดของ SOC 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ 
ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
 

 ภาพรวมของการเข้าทำรายการ 

เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2559 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกดั 
(“SOC”) (เดิมชื่อ บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด) จำนวน 1.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จำนวนหุ้นท่ีออก และจำหน่ายแล้วท้ังหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยชำระเป็นเงินท้ังสิ้น 135.82 ล้านบาท เพื่อรองรับเป้าหมายใน
การที่บริษัทจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจต่อเนื่อง และเสริมกับธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 SOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 0.54 ล้านหุ้น เป็นทุนจด
ทะเบียนรวม 2.04 ล้านหุ้น โดยชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ชำระเงิน
ค่าหุ้นเป็นเงินมูลค่า 40.50 ล้านบาท สำหรับหุ้น 0.54 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 
189.82 ล้านบาท ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า ค่าเผื่อการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนใน 
SOC เท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
SOC จำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านการผลิต และการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2562 เช่น เนื่องจากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายเล็กที่ต้องซื้อคอนเดนเสทซึ่งเป็นผล
พลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จึงทำให้ไม่มี
อำนาจต่อรองในการกำหนดปริมาณ และคุณภาพที ่แน่นอนได้ ส่งผลให้ SOC มีผลการดำเนินงานที ่ต่ำกว่าคู ่แข่งใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน SOC จึงได้กู้เงินจากบริษัทฯ เพื่อการดำเนินงาน และเสริมสภาพคล่องดังกล่าวระหว่างปี 2560 รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น 212.00 ล้านบาท โดย 31 ธันวาคม 2564 มียอดหนี้คงเหลือ เท่ากับ 215.79 ล้านบาท ด้วยเหตุผลทางด้านอุปสรรค
ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้บริษัทฯ หยุดการดำเนินธุรกิจการผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
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เหลวในปี 2563 และเริ่มดำเนินธุรกิจการให้เช่าโรงงานในปี 2564 แก่บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์มเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าตอบแทนการเช่าสินทรัพย์ รวมเป็น
จำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท  ซึ่งผู้เช่าต้องบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง อีกทั้งต้องจ่ายค่า
สาธารณูปโภคใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาและจัดทำ
ประกันทรัพย์สินในส่วนของผู้ให้เช่าตามมูลค่าที่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 คิดเป็น
มูลค่าการเช่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 100.80 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เพื่อท่ีจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของธุรกิจโรงแยกคอน
เดนเสท ผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว อันส่งผลให้ไม่สามารถสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการ
ขยายธุรกิจเดิมให้กว้างขวาง และก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น บริษัทฯ จึงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี ้

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด 
(“SOC”) จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้แก่บริษัทเนเชอรัล 
เอ็นเนอร์ยี่ (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256 .00 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นใน SOC อีกต่อไป และ SOC จะสิ้นสภาพ
จากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ซื้อจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่าง 
SOC และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป 

บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จะชำระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาด
ว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น 
SOC มีมูลค่าการเข้าทำรายการ ดังนี้ 

ล ำดับ 
เกณฑ์กำรค ำนวณขนำด

รำยกำร  
สูตรกำรค ำนวณ 

กำรค ำนวณ 
(ล้ำนบำท) 

ขนำดรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

1 มูลค่าของสิ่งตอบแทน มูลค่าของสิ่งตอบแทน 256.00 256.00 

2 มูลค่าตามบัญช ี มูลค่าลงทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า 
+ หนี้สินที่ SOC ค้างช าระกบั

บริษัทฯ  
48.52 + 215.79 264.31 
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รายละเอียดของโครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทำรายการมีรายละเอียดในภาพแสดงดังต่อไปนี้ 

ภาพแสดงโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ 
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ภาพแสดงโครงสร้างหลังเข้าทำรายการ 
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 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 คู่สัญญาเกี่ยวข้อง 

ผู้ขาย บริษัท ซีออยล ์จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) 
ผู้ซื้อ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด ("ผู้ซ้ือ") 

2.3.2 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 
และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดในบจ. นทลินคอร์ป โดย 
(1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
ของ บจ. นทลิน (2) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ (ค) เป็นบิดาของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ 
บจ. นทลิน และ นายปวีณ ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็น
ญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

3. บจ. นทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ ่งได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  นายสุรพล มีเสถียร และ           
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

4. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด มีนายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ของผู ้ซื ้อโดยทางอ้อม             
(นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นใน บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของ
บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของผู้ซื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผู้ซื้อ (ค) เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ และ เป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็น
ญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

5. นายปวีณ ปานบุญห้อม (ก) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ (ผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 
จำกัด) โดย นายปวีณ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ซื้อ (ข)  เป็นน้องชายของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
และเป็นบุตรของ นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ซื้อ ซึ่งเข้าข่ายเป็นญาติสนิท
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ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มา และจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

1) การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน SOC 

รายละเอ ียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเร ื ่องรายการ ได ้มา และจำหน่ายไปซ ึ ่ งทร ัพย ์สิน  
มีดังต่อไปนี ้

ข้อมูลทางการเงิน 

ตารางข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ SOC 
(หน่วย: ล้านบาท) บริษัทฯ (1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
SOC (2) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์รวม 3,096.60  237.35  
หัก : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12.26  0.31 
หัก : หนี้สินรวม 1,419.32  230.48  
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 29.27 0.00 
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) 1,635.75  6.56 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด) 240.03 (52.79) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 240.03 (52.79) 

หมายเหตุ:  
(1) อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 
(2) อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ SOC สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

และจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชี และ Management Account ของ SOC สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินลงทุนของ

บริษัทฯ ใน SOC จำนวน 189.82 ล้านบาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลเงินการลงทุนใน 

SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท และหนี้สินที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 

215.79 ล้านบาท จึงรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC ได้เท่ากับ 264.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่า

ของสิ่งตอบแทนซึ่ง เท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า มูลค่าตามบัญชีมีค่าสูงสุดจึงใช้มูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับ 

264.31 ล้านบาท ในการคำนวณขนาดรายการ 
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ตารางการคำนวณขนาดรายการ 

หลักเกณฑ์ สูตรคำนวณ 
การคำนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (Net tangible 
asset – NTA) 

NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป x สัดส่วนที่จำหนา่ยไป x 100 
NTA ของบริษัทฯ (1) 

6.56 x 100 
1,635.75 

ร้อยละ 0.40 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงาน 

กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหนา่ยไป x สัดส่วนที่จำหนา่ยไป x 100 
กำไรสุทธิของบริษัทฯ (1) 

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก SOC 
 มีผลประกอบการขาดทุน 

3. เกณฑ์มูลค่าตามบัญชี(2) มูลค่าตามบัญชี(2) x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (1) 

264.31 x 100 
3,096.60 

ร้อยละ 8.54 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย ์ ไม่มีการคำนวณเนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม ่

หมายเหตุ:  (1) อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ  สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 
               (2) มูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 264.31 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าสิ่งตอบเทน ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท จึงใช้มูลค่าตามบัญชีในการคำนวณขนาดรายการ               

 

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงาน  และ

เปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
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2.4.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ SOC เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ 1.2.1 
การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SOC ซึ่งผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
คำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และ 
Management Account ของ SOC ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 48.52 
ล้านบาท (เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ SOC เป็นเงินทั้งสิ้น 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก
ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้าน
บาท ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่ามูลค่าเงินลงทุนใน SOC มีค่าเผื่อการด้อยค่า
เท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท) และหนี้สนิ
ที่ SOC ยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท รวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC เท่ากับ 
264.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่ามูลค่าตามบัญชีมีค่าสูง
กว่ามูลค่าสิ่งตอบแทน จึงใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ใน SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการคำนวณขนาด
รายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ประเภทเดียวกัน และทำกับบุคคลเดียวกันใน
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีขนาดรายการ
เกี่ยวโยงกันรวม เท่ากับ 264.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ดังนั ้น ขนาดรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

ตารางแสดงขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 

 

 

 
 
      หมายเหตุ: ขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทาน 
                  ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ดังนั ้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี ่ยวโยงกัน ซึ ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณ
ขนาดรายการ 
(ล้านบาท) 

มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตน
สุทธิของบริษัทฯ  

(ล้านบาท) 

การคำนวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาดรายการ ขนาดรายการมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ี
ตัวตนสุทธขิองบริษัทฯ 

264.31 1,635.75 
264.31 x 100 

1,635.75 
ร้อยละ 16.16 

มากกว่า ร้อยละ 3.00 ของ NTA 
(49.07 ล้านบาท) หรือมากกว่า 
20.00 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใด
จะสูงกว่า 
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(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ  
บริษัทฯ  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั ้งให้ บริษัท อวานการ์ด 
แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
และต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสยี อันได้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้

(ก) บริษัท นทลิน จำกัด (“บจ. นทลิน”) ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื้อโดยทางอ้อมผ่านบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ 
จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด โดยบริษัท ไนน์ 
เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

(ข) นายเชิดชู ปานบุญห้อม ซึ่ง (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นในผู้ซื ้อโดยทางอ้อม ผ่านบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
(“บจ. นทลินคอร์ป”) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลินคอร์ป โดย (1) บจ. นทลินคอร์ป ถือหุ้นใน บจ. นทลิน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของ บจ. นทลิน              (2) บจ.  นทลิน ถือหุ้นในบริษัท 
ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด 
และ (3) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
ของผู้ซื้อ   

ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ดังนั ้น ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่                
(1) นายสุรพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ได้แสดงความประสงค์มายงับริษัทฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว โดย ณ วันที่ของ
รายงานความเห็นฯ ฉบับนี้  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ)  

โดย ณ วันท่ีของรายงานความเห็นฯ ฉบับน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 3,471,104 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ และ  

(ข) ถือหุ้นใน บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายทั้งหมดใน บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
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64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้ อ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซึ่งมีฐานะ (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ (2) เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 
และกรรมการของ บจ. นทลิน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) 

โดย ณ วันที่ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 5 ,162,666 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ (ข) ถือหุ้นใน บจ. นทลิน 
(ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของผู้ซื้อ) ในสัดส่วนร้ อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดใน     
บจ. นทลิน โดย (1) บจ. นทลิน ถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นท้ังหมด
ของบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด และ (2) บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อ ยละ 
99.99 ของหุ้นท้ังหมดของผู้ซื้อ 

 รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป 

บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ SOC จำนวน 2,039,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นจดทะเบียนท้ังหมด 
2,040,000 หุ้น โดยเป็นทุนท่ีชำระแล้ว 204.00 ล้านบาท 

1) ข้อมูลทั่วไปของ SOC 

ชื่อบริษัท บริษัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ 700/340 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

เลขทะเบียน 0105537076895 
วันจดทะเบยีนบริษัท 4 กรกฎาคม 2537 
ทุนจดทะเบยีน 204.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

(ชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น) 
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รูปภาพแสดงแผนที่ต้ังของ SOC 

2) คณะกรรมการของ SOC 
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ SOC 

 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ 

3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SOC 
ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SOC 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
จำนวนหุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 บริษัท ซีออยล ์จำกัด (มหาชน) 2,039,998 99.98 
2 นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1 0.01 
3 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 1 0.01 

รวม 2,040,000 100.00 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ 

4) ประวัติความเป็นมาของ SOC 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) (เดิมชื่อ 

บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด) จำนวน 1.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 

135.82 ล้านบาท เพื่อรองรับเป้าหมายในการที่บริษัทจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจต่อเนื่อง 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ 

2 นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการ 

3 นายชาญณรงค์ ถึงฝ่ัง กรรมการ 
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และเสริมกับธุรกิจการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน และ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2560 SOC ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 0.54 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนรวม 2.04 ล้านหุ้น หุ้นละ 100.00 

บาท โดยชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมูลค่าหุ้นละ 25.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาท 

และในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเป็นเงินมูลค่า 40.50 ล้าน

บาท สำหรับหุ้น 0.54 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 75.00 บาท รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม SOC จำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องอันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านการผลิต และการดำเนินงาน

ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ เนื่องจากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายเล็ก อีกทั้ง SOC 

ต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงทำให้ได้รับจำนวนวัตถุดิบที่ไม่แน่นอน และมี

คุณภาพต่ำกว่าวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งผลให้ SOC มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาของต้นทุนและผลิตภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดของการ

กู้ยืมเงินเพื่อการดำเนินงาน และเสริมสภาพคล่องดังต่อไปนี้: 

• ในปี 2560 SOC มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 152.00 ล้านบาท และกู้ยืมเงิน

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 60.00 ล้านบาท โดยได้นำเครื่องจักรมาค้ำประกันเงินกู ้ยืม

ดังกล่าว 

• ในปี 2561 SOC มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทฯ จำนวน 131.00 ล้านบาท รวมถึงมีเงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินจำนวน 39.96 ล้านบาท โดยมีที่ดินและเครื่องจักรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

• ในปี 2562 SOC มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 19.92 ล้านบาท ค้ำประกันด้วยที่ดิน

และเครื่องจักร รวมถึงกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 127.00 ล้านบาท 

• ในปี 2563 SOC มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทฯ จำนวน 227.54 ล้านบาท 

• ในปี 2564 SOC มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ประเมินค่าเผื ่อการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนใน SOC เนื ่องจากการลดลงของผลการ

ดำเนินงาน หลังได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ราคาขายของสินค้าปรับตัวลดลงและไม่สอดคล้องกับ

ต้นทุนที่สูงขึ้นจึงทำให้เกิดผลการดําเนินงานขาดทุน โดยประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวได้ใช้วิธีมูลค่า

ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายของเงินลงทุนใน SOC ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใช้วิธีมูลค่าหุ้นตาม

บัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 

ของบริษัทฯ พบว่า ค่าเผื่อการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนใน SOC เท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าเงินลงทุน

ใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท 

ด้วยเหตุผลทางด้านอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจข้างต้น จึงทำให้บริษัทฯ หยุดการดำเนินธุรกิจการผลิต และ

จำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวในปี 2563 และเริ่มดำเนินธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

โดยมีผู้เช่าคือบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด ในปี 2564 ด้วยสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยสัญญามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 
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5) การประกอบธุรกิจของ SOC 

SOC ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด 

ขนาดกำลังการผลิต 180,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าและรับรู้รายได้ในเดือนเมษายน 

2562 โดยนำคอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลิตเป็นโซล

เว้นท์ (สารทำละลายซึ่งเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายสารเคมอีื่น ๆ ) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ผลิตยาง 

ผลิตตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสี โดยกระบวนการผลิตใช้หลักความแตกต่างของจุดเดือด (Boiling Point) 

ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่ คือ รับเบอร์โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) สารไวท์

สปิริต (White Spirit) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล (Diesel) 

อย่างไรก็ตาม SOC ได้หยุดดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และเปลี่ยนมา

ทำสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินทั้งหมดของ SOC กับบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ เป็นระยะเวลา 3 

ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2567  โดย SOC จะมีเพียงรายได้จากการปล่อยเช่าทรัพย์สินเดอืน

ละ 2.80 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งท่ีมาของรายได้ที่แตกต่างจากการดำเนินกิจการแรกเริ่มของ SOC 
รูปภาพแสดงโรงงานของ SOC 

6) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดจำหน่ายของ SOC 

กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่สามารถนำโซลเว้นท์มาเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต 

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตสี และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

การจัดจำหน่ายโซลเว้นท์ แบ่งออกเป็น การจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศ (Domestic) ซึ่งเป็นการจำหน่ายสาร

ไวท์สปิริต (White Spirit) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของผลิตภัณฑ์โดยรวม และการจำหน่ายน้ำมันใน

ต่างประเทศ (External) ซึ่งเป็นการจำหน่ายโซลเว้นท์ และดีเซลที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ให้กับลูกค้าประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเป็นสัดส่วนร้อยละ 

47.04 ของผลิตภัณฑ์โดยรวม
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7) โครงสร้างของกลุ่มบริษัทของ SOC 

 
ที่มา: รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ 
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8) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีตของ SOC 

• งบแสดงฐานะการเงินของ SOC ระหว่างปี 2561 – 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.97 1.79 49.91 13.42 0.03 0.01 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 10.34 3.10 0.05 0.01 0.04 0.02 

สินค้าคงเหลือ 21.43 6.44 10.97 2.95 10.00 4.21 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.12 0.64 0.08 0.02 0.18 0.08 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 39.86 11.97 61.01 16.40 10.25 4.32 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ 251.50 75.56 251.30 67.57 226.79 95.55 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ 0.37 0.11 0.34 0.09 0.31 0.13 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 41.14 12.36 59.28 15.94 0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 293.01 88.03 310.92 83.60 227.10 95.68 

รวมสินทรัพย ์ 332.87 100.00 371.93 100.00 237.35 100.00 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้อง
กัน 

171.00 51.37 220.00 59.15 227.54 95.87 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกำหนดชำระภายใหนึ่งป ี

39.96 12.00 19.92 5.35 - - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16.70 5.02 65.73 17.67 2.18 0.91 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.72 1.42 5.61 1.51 0.04 0.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 232.38 69.81 311.26 83.68 229.76 96.80 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 0.81 0.24 1.02 0.27 0.72 0.30 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.81 0.24 1.02 0.27 0.72 0.30 

รวมหนี้สิ้น 233.19 70.05 312.28 83.96 230.48 97.10 

ทุนที่ออกและชำระแลว้ 204.00 61.30 204.00 54.85 204.00 85.95 

ขาดทุนสะสม (104.32) (31.35) (144.35) (38.81) (197.13) (83.05) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 99.68 29.95 59.65 16.04 6.87 2.90 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ 

หมายเหตุ: ในการคำนวณขนาดรายการ SOC มีหนี้สินค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวน 215.79 ล้านบาท ในปี 2564 
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• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ SOC ระหว่างปี 2561 – 2563 

หน่วย : ล้านบาท 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 28.64 100.00 255.22 100.00 16.47 100.00 

รวมค่าใช้จ่าย 14.74 51.46 295.24 115.68 69.26 420.52 

กำไรสุทธิสำหรับปี 13.90 48.53 (40.02) (15.68) (52.79) (320.52) 

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 

9) ภาวะตลาด และภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

การผลิตปิโตรเคมีมีกระบวนการหลายขั้นตอน และจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยสามารถแบ่ง
การผลิตปิโตรเคมีได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การผลิตวัตถุดิบตั้งต้น (Feedstock) ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
คอนเดนเสท และแนฟทา (ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นน้ำมันส่วนเบา ระเหยได้ง่าย มี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน C5 – C12 ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคมีประเภทต่าง ๆ ) ซึ่งได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในกระบวนการกลั่น
น้ำมัน และการแยกก๊าซ โดยในยุโรปและเอเชียเลือกใช้แนฟทาสำหรับวัตถุดิบเป็นหลัก 2. การผลิตปิ
โตรเคมีขั้นต้น (Upstream Petrochemical) ได้แก่ มีเทน (นิยมนำมาใช้เป็นก๊าซหุงต้มและเชื้อเพลิง
สำหรับเครื่องยนต์) เอทิลีน (นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก) โพรพิลีน (เป็นพลาสติกที่นิยมใช้สำหรับ
สินค้าโภคภัณฑ์) เบนซีน (สารไฮโดรคาร์บอนท่ีนิยมใช้เป็นสารละลายในอุตสาหกรรมสี) โทลูอีน (ใช้เป็น
ส่วนผสมของยางมะตอย) ไซลีน (นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพลาสตกิ และเส้นใยสังเคราะห์) และอื่น ๆ เป็น
การนำวัตถุด ิบตั ้งต ้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเล ียมขั ้นต ้น 3. การผลิตปิโตรเคมีขั ้นกลาง 
(Intermediate Petrochemical) ได้แก่ ไวนิลคลอไรด์ (สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์โพลีไวนิล
คลอไรด์ หรือ พลาสติก) และสไตรีน (สารเคมีที ่ใช้ในการผลิตพลาสติกและโฟม) ซึ ่งเป็นการนำ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไปมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง และ 4. ปิโตรเคมี
ขั้นปลาย (Downstream Petrochemical) เป็นการนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น และขั้นกลางมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมขีั้นปลาย และจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป โดยผลิตภัณฑป์ิโตรเคมี
ขั้นปลายนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เม็ดพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสัง เคราะห์ 
สารเคลือบผิวและกาว  
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีขั้นสูง และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากนี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมี
ต้นทุนค่าวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละประมาณ 60.00 – 70.00 ของต้นทุนทั้งหมด โดยที่เหลือแบ่งเป็น ค่า
ขนส่งร้อยละประมาณ 15.00 – 20.00 และต้นทุนคงที่ร้อยละประมาณ 15.00 – 20.00 โดยราคา
วัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเปลีย่นแปลงตามวัฏจักรของราคาปิโตรเลยีม ดังนั้น
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงเน้นแข่งขันกันในด้านต้นทุน โดยการผลิตในปริมาณมากจะช่วยลดต้นทุนต่อ
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หน่วยลง นอกจากนี้ การมีเทคโนโลยีการผลิต และการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่ดีกว่า จะช่วยลดภาระ
ต้นทุนด้านอ่ืน ๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ 
 
จากการประเมินของ Information Handling Services (IHS) ในปี 2560 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโลกมี
มูลค่าตลาดราว 7.00 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 1.00 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 โดยมีประเทศจีนเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งด้านการผลิต 
และบริโภค โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีส่วนแบ่งการผลิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.00 และสัดส่วนการ
บริโภคสัดส่วนร้อยละ 28.00 ของโลก 
 
แนวโน้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย 
จากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรม Research Intelligence ฉบับกรกฎาคม 2564 ที่เผยแพร่โดยธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมแีนวโน้มทรงตัว หรือลดลงในระยะ 
5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการในปี 2565 – 2566 จะยังคงเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมปลายน้ำ 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง การประกอบรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์ โดยที่ต้นทุนการผลิตจะ
สูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มเชิงบวก แต่ก็ถูกกดดันจากการจัดตั้ง
โรงงานปิโตรเคมีแห่งใหม่ในประเทศจีน และมาเลเซีย เนื่องจากจีนต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้า 
ส่งผลให้อุปทานเพิ่มสูงขึ้น 
 
โดยในปี 2561 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยมีกำลังการผลิตประมาณ 32.00 ล้านตัน ใหญ่เป็น
อันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 16 ของโลก โดยแบ่งเป็น ปิโตรเคมีขั้นต้น 12.40 ล้านตัน ปิโตรเคมี
ขั้นกลาง 7.70 ล้านตัน และปิโตรเคมีขั้นปลาย 11.80 ล้านตัน โดยมีวัตถุดิบตั้งต้นเป็นแนฟทาคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 68.00 โดยมีผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่าส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 
80.00 ได้แก่ 1. กลุ่มปตท. มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.00 และ 2. กลุ่มซีเมนต์
ไทย มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.00 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของไทยออยล์ที่เป็นผู้
ประกอบธุรกิจโซลเว้นท์สำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ โดยกลุ่ม ปตท. และไทยออยล์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายโซลเว้นท์ แต่ยังเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักให้แก่ SOC ทำให้ SOC มีความสามารถในการ
แข่งขันต่ำกว่า รวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงวัตถุดิบที่มากกว่า 
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 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน 

256.00 
ล้านบาท  

เป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ซ้ือ 
โดยมีการประเมินมูลค่ากิจการของ SOC ด้วยวิธีการคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) ของ
หุ้น SOC พบว่ามีมูลค่าระหว่าง 254.00 – 267.00 ล้านบาท 

บริษัทฯ จะได้รับชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากผู้
ซื ้อ เมื ่อเงื ่อนไขตามที ่ระบุในสัญญาซื ้อขายหุ ้นสำเร็จ
ครบถ้วน โดยการชำระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็น
การชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยไม่แบ่งชำระเป็นงวด 

 

 เง่ือนไขในการเข้าทำรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และ (ข) บริษัทฯ และผู้ซื้อ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข
บังคับก่อนท้ังหมดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลงครบถ้วน และ/หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
แล้ว โดยเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของ  SOC ให้กับบุคคล
เกี่ยวโยงกัน 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SOC (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ 
(2) การแก้ไขอำนาจกรรมการของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ และ 
(3) การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ SOC ตามที่ผู้ซื้อเสนอ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด) มีมติอนุมัติให้
ซื้อ และรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นท้ังหมดของ SOC 

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที ่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ
รายการข้างต้น  

โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่มีภาระผูกพันกับ SOC อีก
ต่อไป เช่น การดำเนินการ และรับภาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเครื่องจักร และอุปกรณ์ในอนาคต เป็นต้น เนื่องจาก
ได้จำหน่าย SOC ใหเ้ป็นสินทรัพย์ของบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด โดยสมบูรณ์ 
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 กำหนดการในการเข้าทำรายการ 

ตารางกำหนดการเข้าทำรายการของบริษัทฯ 
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดการโดยประมาณ 

1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตกิาร
จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SOC ซึ่งเป็นการเข้าทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

7 มีนาคม 2565 

2 จัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสีย 

28 เมษายน 2565 

3 กำหนดการเข้าทำรายการ ภายหลังการได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยคาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 

 

 แผนการดำเนินงานหลังเข้าทำรายการ 

2.9.1 แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน SOC เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำเงิน 

จำนวน 256.00 ล้านบาท ท่ีได้รับจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้  

1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนับสนุนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ 

2) ชำระคืนเงินกูท้ี่ถึงกำหนดชำระ และ/หรือ 

3) สำรองไว้เพื ่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการที่น่าสนใจใน

อนาคต 

2.9.2 สถานภาพของ SOC 

ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นใน SOC เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่ได้ถือหุ้นใน SOC อีกต่อไป และ SOC 

จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 

 



 
 
 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน     

 

36 | หน้า 

    

3. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำธุรกรรม  

 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ  

การจำหน่ายซึ่งหุ้นท้ังหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน SOC จะส่งผลดีให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
ข้อจำกัดของธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว อันส่งผลให้ไม่
สามารถสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้เวลา ทรัพยากร บุคลากร และ
ความสามารถมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักปัจจุบันซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยาย
ธุรกิจเดิมให้กว้างขวาง และก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ อาจนำเงินที่ได้จากจำหน่ายหุ้นไปใช้ในการชำระคืน
เงินกู้สถาบันการเงิน และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการ หรือกิจการที่
น่าสนใจในอนาคตที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนตรงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี แม้จะขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการ  เนื่องจากมูลค่า
เงินลงทุนใน SOC หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า เท่ากับ 48.52 ล้านบาท (เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
หุ้นของ SOC เป็นเงินท้ังสิ้น 135.82 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยชำระเป็นเงินท้ังสิ้น 13.50 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกครั้ง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 
2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC ทั้งสิ้น 189.82 ล้านบาท ทั้งนี้ จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ 
พบว่า มูลค่าเงินลงทุนใน SOC มีค่าเผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 141.31 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน SOC หลังหักค่า
เผื่อการด้อยค่าเท่ากับ 48.52 ล้านบาท) ในขณะที่จำนวนเงินให้กู้แก่ SOC เมื่อสิ้นปี 2564 เท่ากับ 215.79 ล้านบาท ทำ
ให้ SOC มีมูลค่าทางบัญชีรวมเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นใน SOC 
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชี 8.31 ล้านบาท แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑป์ิโตรเลีย่มเหลวทุกชนิดของ SOC มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ 
จำกัด เช่าท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายได้กระแสเงินสดที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความมั่นคงของ
กิจการจากการให้เช่า ดังนั้น การเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้
กระแสเงินสดที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ 
โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่   บริษัทฯ มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพึงพอใจ หรือลงทุนใน
ธุรกิจที่มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ยังสามารถนำกระแสเงินสดดังกล่าวไป
ชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัทฯ 

 ข้อดีของการเข้าทำรายการ  

1) เป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ  

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ให้ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ ช่วยส่งเสริมการปรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

ลดความซับซ้อน และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามนโยบายบริษัทฯ 
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2) สามารถนำเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SOC เพื่อการต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของ

บริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากรและสภาพ

คล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ หรือลงทุนในธุรกิจที่มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะ

สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ 

3) บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 

เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้หนี้สินจาก SOC ในงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

น้อยลง และลดการรับรู้ผลประกอบการของ SOC ที่มีความผันผวนได้ 

 ข้อเสียของการเข้าทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของ SOC 

เนื่องจาก บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC ให้ผู้ซื้อ ดังนั้น SOC จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลจากผลประกอบการของ SOC ต่อไป อย่างไรก็ดี SOC 

ได้ประสบปัญหาจากการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว จึงได้หยุดดำเนินการ

และเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินทั้งหมดของ SOC กับบริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่เป็น

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2567 โดย SOC จะมีเพียงรายได้จากการปล่อยเช่า

ทรัพย์สินเดือนละ 2.80 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แตกต่างจากการดำเนินกิจการแรกเริ่มของ SOC 

2) บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไป 

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ พบว่า SOC มีราคาทุนสุทธิหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าเทา่กบั 

48.52 ล้านบาท จากราคาทุนซึ่งเท่ากับ 189.82 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนเงินให้กู ้แก่ SOC เมื ่อสิ ้นปี 2564 

เท่ากับ 215.79 ล้านบาท ทำให้ SOC มีมูลค่าทางบัญชีรวมเท่ากับ 264.52 ล้านบาท ซึ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับ

ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นใน SOC เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท จะพบว่าบริษัทฯ ขาดทุนทาง

บัญชี 8.31 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสด

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดย

สามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ หรือ

ลงทุนในธุรกิจที่มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ยังสามารถนำกระแสเงินสด

ดังกล่าวไปชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัทฯ  และจะไม่ได้รับผลกระทบจากผลการ
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ดำเนินงานของ SOC ที่มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ หรือความเสี่ยงจากการไม่มีรายได้ภายหลังสิ้นสุดสัญญาการ

ให้เช่าทรัพย์สินกับผู้ซื้อ 

 ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) ลดความเสี่ยงจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ เป็นผู้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของ SOC และได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างเพิ่มเติมภายในที่ดินของ SOC แล้ว ทำให้การดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SOC มีความราบรื่น  
และลดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังจากผู้ซื้อ SOC และผู้เช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างบนท่ีดินของ SOC 

2) ราคาเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ SOC ให้แก่ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ เป็นราคาที่เหมาะสม 

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ SOC โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

พบว่ามีมูลค่ารวมระหว่าง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้น SOC 

ให้แก่ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่  ที่เท่ากับ 256.00 ล้านบาท จึงเป็นราคาที่เหมาะสม การทำธุรกรรมเป็นการ

เจรจาอย่างฉันมิตรเพื่อสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงมีความเชื่อมั่นถึงโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเจรจา

เงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้ขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อนจึงใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า 

 ข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก 

1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า 

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงอาจส่งผลให้การเจรจาต่อรอง
เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นการเจรจาฉันมิตร การเจรจาจึงไม่สามารถกระทำได้เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่ง
บริษัทฯ อาจสามารถเจรจาต่อรองด้านราคาเข้าทำธุรกรรมที่สูงกว่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเข้า
ทำธุรกรรมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินทั้งหมดของ SOC ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจเฉพาะและมีผู้เล่นน้อยราย 
บุคคลภายนอกต้องพิจารณาข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ อาทิ ทำเลที่ตั้ง ขนาด และทรัพย์สิน เป็นต้น ทำให้การ
เสนอขายบุคคลภายนอกเป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม ราคาเข้าทำธุรกรรมอยู่ในช่วงราคายุตธิรรม
ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม 

2) ภาระหน้าที่ตามประกาศ ทจ. 21/2551 

เนื่องจากธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมี
หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่ม
บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยง
กัน 

(2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

 ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ 

3.6.1 ความเสี่ยงก่อนการเข้าทำรายการ 

1) ความเสี่ยงจากการทีผู่้ถือหุ้นไม่อนุมัติเข้าทำรายการ 

การเข้าทำธุรกรรมจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมด้วยจำนวนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  (ซึ่งได้แสดง
หน้าที่ที่ต้องดำเนินการของบริษัทฯ ที่ไว้ในหัวข้อ 2.4.2 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน) ซึ่งหาก
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการทำธุรกรรม บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมเข้าทำ
ธุรกรรม 

2) เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการ 

การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเน
เชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ (ซึ่งได้แสดงเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ 2.7 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ) รวมถึงข้อตกลงและ
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

3.6.2 ความเสี่ยงภายหลังเข้าทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ SOC สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย 

กรณีที ่ผลประกอบการในอนาคตของ SOC สูงกว่าประมาณการ ซึ ่งอาจเกิดจากผลประกอบการที่
นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่า ส่งผลให้
มูลค่าหุ้นของ SOC สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณทีี่มูลค่าหุ้นของ SOC สูง
กว่ามูลค่าซื้อขายในขณะเข้าทำรายการ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินด้วยสมมติฐานการ
ดำเนินงานของ SOC ในปัจจุบัน ทีเ่ป็นการให้เช่าทรัพย์สินภายใต้สัญญาให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อเป็นระยะเวลา 
3 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และมีนโยบายที่ชัดเจนในการจำหน่าย SOC จนสิ้นสภาพการเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาการให้เช่าทรัพย์สินกับผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ SOC 
ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินได้สะท้อนกระแสเงินสดของ SOC ตามสัญญาเช่าและนโยบายการ
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จำหน่าย SOC อย่างเหมาะสมแล้ว โดยราคาการเข้าทำรายการสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรม ณ ช่วงเวลาการ
ประเมิน 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง 

ผลประกอบการของบริษัทฯ มาจากรายได้การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทาง
ทะเล และทางบก และให้บริการในการจัดหาอาหารวัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล  และ
พนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซท้ังในทะเลและบนบก (Supply Management) ซึ่งธุรกิจการจัด
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นมีรายได้ขึ้นอยู่กบัราคาของน้ำมันซึ่งแปรผันตามราคาตลาดโลก อีก
ทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนด้วยพลังงานทางเลือกในอนาคต โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทำให้ผลตอบแทนในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ดี 
ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียด
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงประมาณการรายได้ กำไร และผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวบนสมมติฐาน
ต่าง ๆ การคัดเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงข้างต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจในการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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4. ความเหมาะสมด้านราคา  

 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป – กิจการของ SOC 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมกิจการของ SOC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก SOC การ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงินของ SOC ย้อนหลัง 3 ปีจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 

2563 และงบการเงินจากบัญชีเพื ่อการจัดการ (Management Account) ของ SOC ปี 2564 ตลอดจนข้อมูลที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและ

เอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่

สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การ

ประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่ าสุทธิของกิจการ อาจมี

การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าสุทธิ (Enterprise value) ของ SOC เพื่อ

เปรียบเทียบกับมูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการจำนวน 256.00 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนใน SOC และ

ภาระหนี้สินสุทธิของ SOC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ด้วยวิธีต่าง ๆ จำนวน 5 

วิธี ได้แก ่

1. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี

คือ 
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”) 

- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”) 

- วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Enterprise 

Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”) 

4. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 
5. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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4.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของ SOC ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้
มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ SOC ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 เพื ่อประเมินมูลค่ากิจการ 
(Enterprise Value) ของ SOC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ตารางมูลคา่สุทธติามบัญชีของ SOC 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ล้านบาท 
(งบการเงินรวม) 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการรวมธุรกิจ 0.00  

กำไร (ขาดทุน) สะสม (197.13) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามบญัชขีอง SOC 6.87  

บวก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 227.54 

มูลค่าสุทธิของ SOC 234.41  
ที่มา: งบการเงินรวมของ SOC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้บวกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยกับส่วนของผู้ถือหุ้นของ SOC เพื่อคำนวณมูลค่าสทุธิ 
(Enterprise value) ของ SOC เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ใช้เข้าทำรายการ 

การประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีจะได้มูลค่าสุทธิเท่ากับ 234.41 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า
มูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 256.00 ล้านบาท เท่ากับ 21.59 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตรา
ร้อยละ 8.43 ของมูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว  

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการของ SOC ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ 
SOC ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของ SOC ในอนาคต 
ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีมูลค่าทางบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของกิจการของ SOC  

4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของ

ทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ SOC ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และส่วนเพ่ิมจากการ

ประเมินใหม่ของสินทรัพย์ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ 

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ SOC โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพยส์ิน

ให้เช่าประเภทโรงงาน เครื ่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
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Method) ได้มูลค่าทรัพย์สิน 309.21 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 6.001  

อ้างอิง Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอ

เจนซี่ จำกัด ได้ประเมินมูลคา่ทรัพย์สนิของ SOC เกิน 6 เดือน อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา

ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ จึงอนุโลมให้ใช้ในการประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี 

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ SOC ดังนี ้

รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิของ SOC 

ทรัพย์สินให้เช่า โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ SOC 

1. ที่ดิน เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 95451 

2. อาคาร จำนวน 8 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,831 ตารางเมตร 
3. Office furniture & 
Equipment 

จำนวน 17 หน่วย 

4. Infrastructure system 
(office) 

จำนวน 57 หน่วย 

5. Computer set & IT 
accessories (hardware) 

จำนวน 37 หน่วย 

6. Equipment จำนวน 75 หน่วย 

7. Machinery จำนวน 240 หน่วย 

ที่ตั้งทรัพย์สิน 
เลขที่ 700/340 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ซอยคู่จิตต์ 16/4 ถนนสุขุมวิท ตำบล
ดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

วัตถุประสงค์การประเมินมูลค่า 
ก. เพื่อประกอบวัตถุประสงค์สาธารณะ ข. เพื่อประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 40 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค. เพื่อทราบมูลค่าตลาดในทรัพย์สินให้เช่า 

หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดในทรัพย์สินให้เช่า 

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 

การให้ประโยชน์สูงสุด 
อุตสาหกรรม/โรงงาน ซ่ึง SOC ได้ให้เชา่กับบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด 
("NERH") ("ผู้เช่า") 

ระยะเวลาเช่า 3 ปี (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2567) 

ค่าเช่า 2.80 ล้านบาทต่อเดือน คงที่ตลอดสัญญาเช่า 

วันที่ประเมินมูลค่า วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน 309.21 ลา้นบาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
หมายเหตุ 1: อัตราคิดลดที่ร้อยละ 6.00 นำมาจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามที่บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ได้ใช้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน
ของ SOC 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ SOC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อ

ประเมินมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ของ SOC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าสุทธิตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SOC 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ล้านบาท 
(งบการเงินรวม) 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 0.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการรวมธุรกิจ 0.00  

กำไร (ขาดทุน)สะสม (197.13) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามบญัชขีอง SOC 6.87  

บวก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 227.54  

มูลค่าสุทธิของ SOC 234.41  
ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ประเมินโดนผู้ประเมินอิสระ และที่ดนิ
และต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดินที่ปรากฏอยูในงบการเงินของ SOC 82.42 

มูลค่าสุทธิปรับปรุงของ SOC 316.83 
ที่มา: งบการเงินรวมของ SOC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
ดังนั้นส่วนปรับปรุงมูลค่าสนิทรัพยข์อง SOC จะเท่ากับ 82.42 ล้านบาท (309.21 – 226.79 ล้านบาท) ส่งผล

ให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SOC ภายหลังปรับปรุงส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 เท่ากับ 316.83 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 256.00 ล้าน

บาท เท่ากับ 60.83 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 23.76 ของมูลค่ากิจการของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำ

รายการดังกล่าว 

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการของ SOC ด้วยวิธปีรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เป็นการแสดงมูลค่าทาง

บัญชีของ SOC ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน และไม่ได้คำนึงถึงแนวโน้มของ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อข้อจำกัดและการ

ดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้ง สมมุติฐานทีบ่ริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (ผู้ประเมินอิสระ) ใช้ใน

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์นั้นแตกต่างจากสมมุติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ การได้มาซึ่ง

กระแสเงินสดอิสระที่ผู้ประเมินอิสระไม่ได้ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน หากแต่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจาก SOC ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนคงค้างจากผลการดำเนินงานในอดีต และเงินมดั

จำตามสัญญาเช่า และผู้ประเมินอิสระไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

สำนักงาน ในการคำนวณมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation value) นอกจากน้ีผู้ประเมินอิสระอ้างอิง Beta ของ

บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ SOC ซึ่งไม่สามารถ

สะท้อนการดำเนินการในปัจจุบันของ SOC (อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระ และผู้ประเมินอิสระ ดังแสดงในหัวข้อที่ 4.1.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach)) ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่

เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการของ SOC  

4.1.3 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมนิ

มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควร

มีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่า

กิจการของบริษัทนั้น แต่ละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบญัชี 

นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน และแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ เป็น

ต้น ดังนั้น การนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่

คล้ายคลึงกันท้ังหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลายประการดังท่ีอธิบายไปแล้วข้างต้น  

ในการประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการ

ประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราส่วนตลาด ดังนี้ 

(1) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”) 

(2) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”) 

(3) อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่า

ตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization: “EV/EBITDA”) 

เนื่องจาก SOC เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด แต่ได้มี

การหยุดดำเนินการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ซึ่งส่งผลต่อราคา

วัตถุดิบ และราคาขาย รวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ต่อมา SOC จึงได้มีการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง

อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถหา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์

โดยตรงซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะทางมาเทียบเคียงได้ อีกทั้งรายได้ปัจจุบันของ SOC มาจากการให้เช่าทรัพย์สินซึ่ง

ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอนุโลมให้นำข้อมูลของบริษัท

เท ียบเคียงท ี ่อย ู ่ ในอ ุตสาหกรรมอสังหาร ิมทร ัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม และจดทะเบียนใน                

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของประเทศไทยมาใช้ แม้บริษัทเทียบเคียงดังกล่าวอาจมีขนาดของรายได้ และโครงสรา้ง

ทางการเงินที ่แตกต่างจาก SOC แต่พิจารณาว่าเป็นตัวแทนซึ ่งสามารถอ้างอิงดัชนีทางการเงินของ

อุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าของ SOC ได้ โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
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ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันของ SOC ซึ่งมี

รายได้หลักจากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อีกทั้ง มูลค่าสินทรัพย์ของ SOC ประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งอยู่

ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จึงสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจปัจจุบันของ SOC โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นว่าการนำบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนิคม

อุตสาหกรรมมาใช้ประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลที่สุดภายใต้ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจที่สามารถเทียบเคียงได้ โดยมีรายละเอียดของบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้  

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประเทศ 

มูลค่า
หลักทรัพย ์

(ล้านบาท) 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น จำกดั (มหาชน) 

บริษัทฯ เป็นผู ้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความ
ต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดย
สามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาและบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
( Industrial Development Hub) ธ ุรก ิจให ้บร ิการสาธารณูปโภคและ
พลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital 
Platform Hub) อีกทั ้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้า
กองทรัสต์ฯ (WHART HREIT และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนใน
กองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื ่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
สม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี 

ไทย 51,417.11  

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม โรงงานมาตรฐาน 
คลังสินค้า อาคารชุดพักอาศัย และอาคารสำนักงานให้เช่า 

ไทย 1,927.04  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น 
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 

ไทย 13,133.00  

บริษัท นวนคร จำกดั (มหาชน) 
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่า 
และการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคม
อุตสาหกรรม 

ไทย 4,988.92  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่ม
ดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการ
ขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

ไทย 25,300.00 

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย 
ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิต
น้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ไทย 2,710.88 

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 
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(1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ SOC ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี คูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

(P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง โดยมูลค่าสุทธิของ SOC 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าสุทธิตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชขีอง SOC 

บริษัท 
P/BV Ratio (เท่า) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 
120 
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 วัน 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 1.49  1.52  1.52  1.52  1.52  1.50  1.46  1.45  1.41  

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 0.91  0.94  1.02  1.15  1.21  1.24  1.28  1.33  1.40  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 
(มหาชน) 0.68  0.70  0.69  0.70  0.71  0.71  0.71  0.68  0.62  

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 1.51  1.52  1.53  1.52  1.53  1.54  1.54  1.53  1.46  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด 
(มหาชน) 1.11  1.13  1.13  1.10  1.09  1.07  1.03  1.00  0.94  

บริษัท เอ็ม ดี เอก็ซ์ จำกัด (มหาชน) 0.43  0.43  0.46  0.49  0.49  0.50  0.48  0.44  0.38  

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.01  1.04  1.08  1.13  1.15  1.16  1.16  1.17  1.17  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบญัชขีอง 
SOC (ล้านบาท) 6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  6.87  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 6.95  7.11  7.39  7.73  7.91  7.95  7.94  8.02  8.05  
บวก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้าน
บาท) 227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  

มูลค่าสุทธิของ SOC (ล้านบาท) 234.49  234.65  234.93  235.27  235.45  235.49  235.48  235.56  235.59  
ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 1.01 – 1.17 เท่า ส่งผล

ให้มูลค่าสุทธิด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ SOC เท่ากับ 234.49 – 235.59 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของ 

SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 256.00 ล้านบาทเท่ากับ 20.41 – 21.51 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 8.66 – 9.17 

ของของมูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว 
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ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SOC ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ SOC ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่าง

ของแต่ละบริษัท อาทิ ขนาดของบริษัท โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการของ SOC ในอนาคต  ดังนั้น ที่

ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของมูลค่าสุทธิของ SOC 

(2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E) 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของ SOC ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ SOC คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียงข้างต้น ใน

ระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง โดยมูลค่าสุทธิของ SOC มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าสุทธติามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ SOC 

บริษัท 
P/E Ratio (เท่า) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 
120 
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 วัน 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 19.55  19.97  19.93  19.95  19.95  19.67  19.19  19.10  18.51  

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จำกัด (มหาชน) 6.73  6.84  6.82  6.84  6.95  6.97  7.01  6.64  6.09  

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 11.30  11.35  11.41  11.40  11.40  11.50  11.52  11.44  10.88  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด 
(มหาชน) 18.05  18.37  18.37  17.84  17.72  17.34  16.74  16.27  15.25  

บริษัท เอ็ม ดี เอก็ซ์ จำกัด (มหาชน) 6.54  6.58  7.07  7.55  7.53  7.68  7.32  6.76  5.78  

ค่ามัธยฐาน P/E 11.30  11.35  11.41  11.40  11.40  11.50  11.52  11.44  10.88  

กำไรสุทธิของ SOC (ล้านบาท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บวก: หนี้สิน (ล้านบาท) 227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  227.54  

มูลค่าสุทธิของ SOC (ล้านบาท) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 

การประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิไม่สามารถหามูลค่าได้ อันเป็นผลมาจากการขาดทุน

สุทธิของ SOC เท่ากับ (52.79) ล้านบาท 

เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นลบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่า สุทธิของ 

SOC ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิไม่สามารถ
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นำมาใช้ประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ได้ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ใด

สินทรัพย์หนึ่งเป็นลบไม่สมเหตุสมผล อีกทั้ง วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างเงินทุน และผลประกอบการในอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ไม่อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SOC  

(3) วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA) 

การประเมินมลูค่ายตุิธรรมด้วยวิธอีัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 
EV/EBITDA) ของ SOC เป็นการนำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบคุคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ที่ปรากฏในงบการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของ SOC คณูด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทท่ีเทียบเคียงข้างต้น 
ในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง โดยมูลค่าสุทธิของ SOC มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ตารางมูลค่าสุทธิตามมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของ SOC 

บริษัท 
EV/EBITDA Ratio (เท่า) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 
120 
วัน 

180 
วัน 

270 
วัน 

360 วัน 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 22.12  22.36  22.34  22.35  22.35  22.18  21.91  21.86  21.52  

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 80.25  80.75  82.30  84.83  85.99  86.62  87.29  88.27  89.68  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จำกัด (มหาชน) 8.28  8.32  8.31  8.32  8.36  8.37  8.39  8.25  8.04  

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 11.30  11.34  11.39  11.39  11.39  11.48  11.49  11.42  10.94  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด 
(มหาชน) 21.22  21.40  21.40  21.10  21.04  20.82  20.48  20.22  19.65  

บริษัท เอ็ม ดี เอก็ซ์ จำกัด (มหาชน) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA 21.22  21.40  21.40  21.10  21.04  20.82  20.48  20.22  19.65  

EBITDA ของ SOC 7.93  7.93  7.93  7.93  7.93  7.93  7.93  7.93  7.93  

มูลค่าสุทธิของ SOC (ล้านบาท) 168.27  169.70  169.68  167.32  166.79  165.08  162.41  160.31  155.76  
ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 19.65 – 21.40 

เท่า ส่งผลให้มูลค่าสุทธิด้วยวิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจำหน่ายของ SOC เท่ากับ 155.76 – 169.70 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 256.00 

ล้านบาทเท่ากับ 87.73 – 100.24 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 52.13 – 64.35 ของมูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำ

รายการดังกล่าว 
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ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SOC ด้วยวิธีส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล 

ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน และผล

ประกอบการในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SOC 

4.1.4 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)  

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีคำนวณมูลค่าสุทธิที่เหมาะสมของ 

SOC โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคา 

และค่าใช้จ ่ายตัดจำหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization –EV/

EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทเทียบเคียงในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในอดีต มาคูณกับ 

EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของ SOC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความ

แตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึ งเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การ

ประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางข้อมูลของธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน 

วันที่ ผู้ถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประเทศ 
สัดส่วนการซื้อ  

(ร้อยละ) 
มูลค่าการซื้อขาย 

(ล้านบาท) 
อัตราส่วน 

EV/EBITDA (เท่า) 

พ.ย. 64 
Monmouth Real Estate 
Investment Corp 

พ ัฒนาอส ังหาร ิมทร ัพย ์ เช ิ งอ ุตสาหกรรมและ
ศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก มิสซิส
ซิปปี้ มิสซูรี แมสซาชูเซตส์ ไอโอวา นอร์ทแคโรไลนา 
แคนซัส เพนซิลเวเนีย และเวอร์จิเนีย 

สหรัฐอเมริกา 100.00 99,162.09 25.57 

ก.ค. 58 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไทย 7.12 3,040.44 20.23 

ธ.ค. 57 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ไทย 92.88 52,211.60 20.18 

ค่ามัธยฐาน 20.23 
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คา่เสื่อม และค่าตดัจำหน่าย (ล้านบาท) 7.93 

มูลค่าสุทธิของ SOC (ล้านบาท) 160.40 
ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 
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ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 20.23 เท่า ส่งผลให้มูลค่าสุทธิด้วยวิธี

เปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกันของ SOC เท่ากับ 160.40 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 

256.00 ล้านบาทเท่ากับ 104.60 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 39.47 ของมูลค่าของ SOC ที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

ดังกล่าว 

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SOC ด้วยวิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ

บริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน และผลประกอบการในอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ไม่อาจ

สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SOC
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4.1.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow 

to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งสอดคล้องกับอายุคงเหลือของสัญญาเช่าทรัพย์สินของกิจการระหว่าง บริษัท ซี

ออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) และ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด (“ผู้เช่า”) ซึ่งจัดทำ เมื่อ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานรายได้จากการอ้างอิงสัญญาเช่าทรัพย์สิน การประมาณการค่าใช้จ่ายจาก

การอ้างอิงข้อมูลของทาง SOC ประกอบกับผลการดำเนินงานในอดีตหลังจากการปล่อยเช่า นอกจากน้ี การประมาณ

การสมมติฐานอื่น ๆ เป็นไปภายใต้ผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของทาง SOC และผลการศึกษาของผู้ประเมินอิสระ

ซึ่งได้มีการประเมินสินทรัพย์ของ SOC โดยมีวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ามีความ

สมเหตุสมผล ทั้งนี ้ ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระ อาจมี

สมมติฐานบางประการที่แตกต่างจากผู้ประเมินอิสระ โดยสามารถแสดงได้ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผูป้ระเมินอิสระ 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินอิสระ เหตุผล 

สมมติฐานรายได้ รายได้ตามสัญญาเช่า 
เดือนละ 2.80 ล้านบาท 

รายได้ตามสัญญาเช่า 
เดือนละ 2.80 ล้านบาท 

ใช้สมมติฐานตามสัญญาเช่าจริง 

สมมติฐานค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าเบี ้ยประกันภัย
ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก ค่า
ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ ่าย
บริหารอื่นๆ 

ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัย
ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก 
ค่าตรวจสอบบัญชี ภาษีโรงเรือน
และค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจริงที่
เหลืออยู่หล ังม ีการให้บร ิษ ัท เน
เชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด 
เช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ได้ประมาณ
การค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพิ่มเติม 

เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนคงค้าง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 จะถูกนำมา
ชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงิน
กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ 
SOC 

ไม่มีการประมาณการ เน ื ่ อ งจาก SOC ย ั งคงมี เ ง ินทุน
หม ุ น เ ว ี ยนคงค ้ า ง จากผลการ
ดำเนินงานในอดีต และเงินมัดจำ
ตามสัญญาเช่า 

มูลค่าชำระบัญช ี
(Liquidation Value) 

ที่ดิน: อ้างอิงตามประมาณการผู้
ประเมินอิสระ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร: 
อ ้างอ ิ งตาม ร ้อยละ  100 ของ
มูลค่าตามบัญชีที่เหลือ 

ที่ดิน: เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.63 
ต่อปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง : ค่า
เสื ่อมราคาที ่ร้อยละ 2.00 และ 
3.00 ต่อปี 

เนื ่องจากที ่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
และเครื ่องตกแต่งและเครื ่องใช้
สำนักงานควรอ้างอิงตามมูลค่าตาม
บัญชีคงเหลือ ณ ปีสุดท้าย 
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 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินอิสระ เหตุผล 

เครื่องจักรและอุปกรณ์: อา้งอิง
ตาม ประมาณร้อยละ 75 ของ
มูลค่าตามบัญชีที่เหลือ 
(รายละเอียดแสดงในส่วนที่ 4.1.5 
หัวข้อ มูลค่าชำระบัญช ี
(Liquidation Value) ณ ปี
สุดท้าย) 
เคร ื ่องตกแต ่งและเคร ื ่องใช้
สำนักงาน: อ้างอิงตาม ร้อยละ 
100 ของมูลค่าตามบัญชีที่เหลือ  

เครื ่องจักรและอุปกรณ์ : ไม่มี
การปรับปรุง 
เคร ื ่องตกแต่งและเครื ่องใช้
สำนักงาน: ไม่มีการปรับปรุง 
  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ประมาณการมูลค่าโรงกลั ่นโซล
เว้นท์ โดยอ้างอิงการประมาณการ
ของผู้บริหาร 

อัตราคิดลด Beta อ้างอิงจากบริษัทเทียบเคียง
ในอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
นิคมอุตสาหกรรม เท่ากับ 1.12 

Beta อ ้ า ง อ ิ ง จ า ก บ ร ิ ษั ท
เท ียบเค ียงในอุตสาหกรรมที่
ประกอบธุรกิจโรงกลั ่นน้ำมัน
ปาล์ม เท่ากับ 0.41 

เนื ่องจากที ่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห ็นว ่า  อส ังหาร ิมทร ัพย์
ประเภทนิคมอุตสาหกรรมซึ ่งเป็น
ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ซึ ่งจัดสรรไว้
ส ำหร ั บ โ ร ง ง านอ ุ ตส าหก ร รม
สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันของ 
SOC ซึ่งมีรายได้หลักจากการให้เช่า
ที ่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อีกทั้ง 
ม ู ล ค ่ า ส ิ น ท ร ั พ ย ์ ข อ ง  SOC 
ประกอบด้วยที่ดิน ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่
น ิคมอุตสาหกรรม จ ึงสะท้อนถึง
ความเสี ่ยงทางธุรกิจปัจจุบันของ 
SOC 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้นำ FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์

ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ตลอด

ระยะเวลาประมาณการโดยนำผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสด และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในปัจจุบัน ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดตัวแปรเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราคิดลดต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูล

ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ

รายการเกี่ยวโยงกัน โดยประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. สมมติฐานรายได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของ SOC ซึ่งแต่เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด โดยในปี 2561 2562 และ 2563 มีรายได้ 28.64 ล้านบาท 255.22 ล้านบาท และ 
16.47 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และคอนเดนเสท (Condensate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการ
ผลิตโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ได้แก่ ตัวทำละลายยาง (Rubber solvent) ทินเนอร์ไวท์สปีริต (White spirit) 
ดีเซล (Diesel) และน้ำมันเตา จึงทำให้ SOC ทยอยลดกำลังการผลิต ก่อนจะหยุดดำเนินการผลิตเมื่อช่วงเดือนเมษายน 
2563 ต่อมา SOC จึงได้มีการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่  จำกัด เช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โดยสัญญามีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 
2567 ซึ่งค่าเช่าสามารถแบ่งได้ดังนี้  

• ค่าเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,800,000 บาท ต่อเดือน โดยมีเนื้อที่รวม 8 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา   

• ค่าเช่าอุปกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท ต่อเดือน  
ตารางสรุปภาพรวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ SOC 

 หน่วย 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567 

ค่าเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง บาท ต่อเดือน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท ต่อเดือน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมค่าเช่าต่อเดือน บาท ต่อเดือน 2,800,000  2,800,000  2,800,000  

จำนวนเดือน เดือน 12 12 5 

รวมรายได้ค่าเช่า บาท 33,600,000  33,600,000  14,000,000  

2. สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

ปัจจุบัน SOC ไม่ได้มีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด จึงได้มีการลด
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารลง อันรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และพนักงานท้ังหมดของ SOC ค่าใช้จ่ายด้านการ
ซ่อมบำรุง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของ SOC ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) ค่าเบี้ยประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Liability Insurance) ค่าตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายการบริหารอื่น โดยอาจมีสมมติฐานค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความ
แตกต่างจากผู้ประเมินอิสระ ซึ ่งส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF) มีความแตกต่างกัน (ผู ้ถือหุ้นสามารถอ่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน SOC โดยผู้ประเมินอิสระ ในหัวข้อที่ 6.2 ข้อมูลจากรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน SOC โดยบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด) โดยการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
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• ค่าเบ้ียประกันภัย 

ค่าเบี ้ยประกันภัย ประกอบด้วย ค่าเบี ้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน (Property Insurance) และความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก (Liability Insurance) ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี ่ยงเกี ่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินจากภัย

ธรรมชาติ ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ความเสียหายเนื่องจาก

เครื่องจักรชำรุด เหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก และการระเบิด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน SOC ได้เข้าทำ

สัญญาประกันภัยเป็นรายปี เนื่องจากตามสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่าง SOC และบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ 

จำกัด นั้น ผู้ให้เช่า (SOC) จำเป็นต้องจัดหาและทำประกันภัยทรัพย์สินในส่วนของผู้ให้เช่าตามมูลค่าที่เหมาะสม  ดังนั้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายของ SOC ดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยในอดีต โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

ตารางสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภยัของ SOC 

ประเภทประกันภยั 
ค่าเบี้ยประกันภัย1/ 

(บาท/ ปี) 
ประกันภยัสำหรับทรัพย์สิน (Property Insurance) 343,769.602/ 

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance) 753,000.003/ 

             หมายเหตุ : 1/ ค่าเบี้ยประกันรายปี ไม่มีการปรับข้ึนในแต่ละปี เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินไม่มีการปรับข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 
 2/ อ้างอิงจากกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่เกิดข้ึนจริงสำหรับปี 2565 
 3/ อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดข้ึนจริงในปี 2564  

ตารางการประมาณการค่าเบ้ียประกันภัยของ SOC 

ประเภทประกันภยั (บาท) 
ธันวาคม 
2562 

ธันวาคม 
2563 

ธันวาคม 
2564 

ธันวาคม 
2565 

ธันวาคม 
2566 

พฤษภาคม 
2567 

ประกันภยัสำหรับทรัพย์สิน 
(Property Insurance) 

299,284.79 357,675.00 346,380.00 343,769.60 343,769.60 143,237.33 

ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Liability Insurance) 

690,859.07 765,563.36 753,000.00 753,000.00 753,000.00 313,750.00 

            ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท SOC  และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M) 

ตามสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (ผู้ให้เช่า) และ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่          

รีไฟเนอรี่ จำกัด (ผู้เช่า) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ทรัพย์สินเป็นภาระ

ของผู้เช่า ดังนั้น SOC จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M) 

• ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit Fee) 

ค่าจ้างตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นการตรวจสอบงบการเงินอันประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด งบ
กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ    
หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางการประมาณการค่าจ้างตรวจสอบบัญช ี

หน่วย: บาท 
ธันวาคม  
2562 

ธันวาคม  
2563 

ธันวาคม  
2564 

ธันวาคม 
2565 

ธันวาคม 
2566 

พฤษภาคม 
2567 

ค่าจ้างตรวจสอบบญัช ี 750,000.00 612,374.00 304,000.00 304,000.00 304,000.00 126,666.67 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท SOC  และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานให้เช่าทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

ค่าธรรมเนียม ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าเดินทาง และใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งการประมาณการอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน

อดีตตามรายการค่าใช้จ่ายที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล  โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.99 ของ

รายได้ค่าเช่า (ประมาณการตามผลการดำเนินงานในอดีตหลังจาก SOC ให้ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ 

จำกัด เช่าพ้ืนท่ี และเครื่องจักร จำกัดนับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 )  

ตารางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(บาท) 

มิถุนายน 
2564 

กรกฎาคม 
2564 

สิงหาคม 
2564 

กันยายน 
2564 

ตุลาคม 
2564 

พฤศจิกายน 
2564 

ธันวาคม 
2564 

รายได้ค่าเช่า 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3,290.50  173,043.50  3,032.65  3,106.16  3,010.65  5,163.50  3,018.30 
ร้อยละของรายได้ค่าเช่า 0.12 6.18 0.11 0.11 0.11 0.18 0.11 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของรายได้ค่าเช่า 0.99 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท SOC   

• สรุปประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

จากสมมติฐานและการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังต่อไปนี้ 

ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ SOC1/ 

หน่วย: บาท 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567 
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 343,769.60  343,769.60  143,237.33  
ค่าเบี้ยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  753,000.00  753,000.00  313,750.00  
ค่าจ้างตรวจสอบบญัช ี 304,000.00  304,000.00  126,666.67  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ 331,997.59  331,997.59  138,332.33  
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,732,767.19  1,732,767.19  721,986.33  

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
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3.  สมมติฐานอื่น 

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

เนื่องจากปัจจุบัน SOC ไม่มีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลว จากการทยอยลด

กำลังการผลิต ก่อนจะหยุดดำเนินการผลิตเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563 และได้มีการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟ

เนอรี่ จำกัด เช่าท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น 

SOC จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนเพิ่มเติม 

• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน SOC เป็นอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรงตามที่ได้

เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา 
สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 15 ป ี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 5 ปี 

ที่มา : งบการเงินของ SOC  

• ต้นทุนทางการเงิน 

SOC มีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท ซีออยล์ 

จำกัด (มหาชน) โดยมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่า 215.79 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตลอด

อายุสัญญาเท่ากับร้อยละ 1.55 - 5.05 ต่อปี  เมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) ของบริษัท ซีออยล์ 

จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.50 – 4.47 ต่อปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นอัตราดอกเบีย้

ที่สมเหตุสมผลเพราะผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้จากการให้เงินกู้ยืมแก่ SOC นั้นสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษทัฯ 

โดย SOC มีสัญญาเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายในปี 2565 และ 2566 เท่ากับ 50.54 ล้านบาท และ 4.25 ล้านบาท 

ตามลำดับ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยของ SOC ลดลงเหลือเท่ากับร้อยละ 3.52 และ 3.62 ตามลำดับ 

• ภาษีเงินได้ 

เนื่องจากกิจการ SOC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินการอยู่ท่ีประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยจะจัดเก็บภาษีเงิน

ได้ (Corporate Income Tax) ที่ร้อยละ 20.00 ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม กิจการ SOC เป็นกิจการที่มี

การขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 218.32 ล้านบาท จึงสามารถนำผลขาดทุนไปหักจากกำไรในปีอื่น
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ได้ โดยไม่เกิน 5 รอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ SOC ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการภาษีจาก

การได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมของกิจการ 

• เงินทุนหมุนเวียน  

เนื่องจากปัจจุบัน SOC ไม่ได้มีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด และได้

มีการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้น ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงไม่ได้มีการประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ SOC เนื่องจากไม่มีการดำเนินการผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเงินทุนหมุนเวียนคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะถูกนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญา

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ SOC 

• มูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่ง

สอดคล้องกับอายุสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ของกิจการ โดยไม่ได้ประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ดังนั้น การประมาณมูลค่าการทางการเงิน ณ ปีสุดท้ายของ SOC จึงเท่ากับราคาของ

สินทรัพย์ของ SOC อันได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน  

เนื่องจากบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการว่าจ้างบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด (ผู้ประเมินอสิระ) 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 ให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ SOC เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ จึงได้ใช้ข้อมูลโดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในการกำหนดมูลค่าที่ดิน เนื้อที่ 8.30 ไร่ ณ 

สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567  

ในส่วนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้

ประมาณมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย หรือ ณ สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 โดยอ้างอิงจาก

มูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตามอายุคงเหลือของ

สินทรัพย์ที่มีอยู่ปัจจุบันของ SOC ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าสมเหตุสมผล เนื่องจาก SOC ไม่ได้มีการ

ลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต  

นอกจากนี้ ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation 

Value) ณ ปีสุดท้าย หรือ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อมูลประมาณการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของทาง SOC ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนมูลค่าของโรงกลั่นโซลเว้นท์ ซึ่งมี

ความจำเป็นต้องรื้อถอนหากมีการขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอ้างอิงการประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งจะมีการ

ปรับปรุงมูลค่าของโรงกลั่นโซลเว้นท์ โดยลดมูลค่าดังกล่าวลงในอัตราประมาณร้อยละ 25.00 ของมูลค่าตามบัญชี
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คงเหลือของเครื ่องจักรและอุปกรณ์ เนื ่องจากในการรื ้อถอนโรงกลั่น จะส่งผลให้มีอุปกรณ์บางรายการไม่สามารถ

นำมาใช้ซ้ำเพื่อดำเนินการต่อไปได้จากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์หลังจากการรื้อถอน เช่น ท่อนำส่งผลิตภัณฑ์ แท่น

ของโรงกลั่น ฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ยึดโครงสร้างโรงกลั่น และอื่น ๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการปรับปรุงมูลค่าดังกล่าวสมเหตุสมผล ส่งผลให้มูลค่าชำระบัญชีของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ของ SOC คงเหลือร้อยละ 75.00 ของมูลค่าทางบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยรายละเอียดการคิดราคา

ของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้   

ตารางสมมติฐานการประมาณการสินทรัพย์ของ SOC 
สินทรัพย์ แหล่งอ้างอิง 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  

มูลค่าที่ดิน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 เท่ากับ 103.72 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระ และพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 ต่อปี จึงได้มูลค่าที่ดิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 
113.34 ล้านบาท 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ร้อยละ 100 ของมูลค่าตามบัญชีที่เหลือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์1/ ร้อยละ 75 ของมูลค่าตามบัญชีที่เหลือ 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน1/ ร้อยละ 100 ของมูลค่าตามบัญชีที่เหลือ  
ที่มา : รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณการ SOC และประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
หมายเหตุ : 1/ ผู้ประเมินอิสระ (บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด) มีสมมติฐานให้ราคาสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่ากับมูลค่า ณ วันที่    
                  4 มกราคม 2564 โดยสามารถดูได้ตาม (รายละเอียดตามเอกแนบท่ี 6.2) 
 

ตารางการประมาณการทางการเงินของ SOC 
สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567 มูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย 
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  109.24 112.12 113.34 113.34 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37.74 34.74 33.59 33.59 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 114.57 95.76 88.21 66.15 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 1.19 0.18 -1/ - 
มูลค่าสินทรัพย์รวม 262.74 242.80 235.14 213.09 

ที่มา: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณการ SOC และประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีค่าเท่ากับ 0 
 

• อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน  (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็น

ค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt: “Kd”) 

ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) 

โดยมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 
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การคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-T) x Wd 

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.00 

Kd                 = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถัวเฉลี่ยของ SOC จากภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และภาระหนี้สินจาก
เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2564 เท่ากับร้อยละ 4.01 

T = ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.00 อ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามเกณฑ์สรรพากรประเทศไทย  

We1/  = ส่วนของผู้ถือหุ้นตามอุตสาหกรรมเท่ากับร้อยละ 51.55 

Wd1/  = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามอุตสาหกรรมเท่ากับร้อยละ 48.45 
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ SOC มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยทั้งสิ้น 215.79 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 14.32 ล้านบาท จึงไม่
สามารถนำมาใช้คำนวณอัตราส่วนน้ำหนัก We และ Wd ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนเงินทุนของอุตสาหกรรมในการคำนวณ We และ Wd ตามหลัก
สามัญ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565  โดยมีสมมติฐานให้เป็นสัดส่วนเป้าหมายของทุกบริษัทในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ประเภทนิคมอุตสาหกรรม อันสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ SOC เนื่องจาก SOC มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจจากผู้ผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด เป็นธุรกิจการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปัจจุบัน 

 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ  15 ปี ณ 
วันท่ี 7 มีนาคม 2565 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.81  

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET 
Total Return Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เพื่อให้คลอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.12  

Levered Beta (β) Levered Beta เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู ้ถือ
หุ ้น (Ke) มีค่าเท่ากับ 1.12 โดยอ้างอิงจาก Beta รายวันเฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ
ใกล ้ เค ียงก ับธ ุรก ิจพ ัฒนาอส ังหาร ิมทร ัพย์  ประเภทน ิคม
อุตสาหกรรม เนื ่องจากที ่ปร ึกษาทางการเง ินมีความเห็นว่า 
อสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจการให้เช่า
พื้นที่ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสอดคล้องกับธุรกิจใน
ปัจจุบันของ SOC ซึ่งมีรายได้หลักจากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ อีกทั้ง มูลค่าสินทรัพย์ของ SOC ประกอบด้วยที่ดิน ซึ่งอยู่
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ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จึงสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ
ปัจจุบันของ SOC โดยบริษัทเทียบเคียง ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์
ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณา 
Levered Beta และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของแต่ละ
บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ค่ามัธยฐานของ Beta จาก
บริษ ัทเทียบเคียง โดยปรับปร ุงให ้เป ็น Levered Beta ด้วย
โครงสร้างทางการเงินของอุตสาหกรรม (ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้  

Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E)) 
หมายเหตุ: 1/ ผู้ประเมินอิสระ (บริษัท ยูเค แวลเูอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด) อ้างอิง Beta จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งที่ปรึกษา 

              ทางการเงินอิสระมองว่าไม่สมเหตุสมผล เนื่องจาก SOC มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 

 
ดังนั้น 

Ke   = 2.81% + [ 1.12 x (10.12% - 2.81%)] = 11.00% 

ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ SOC เท่ากับร้อยละ 7.23  อันมีรายละเอียดดังนี้ 

WACC  = 11.00% x 51.55% + 4.01% x (1 – 20.00%) x 48.45% 

=  7.23% 

4. มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ SOC โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางการประมาณการทางการเงินของ SOC 

หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567 

รายได้                         33.60                        33.60                       14.00  
ค่าใช้จ่าย    
    ค่าเบี้ยประกันภยัทรัพย์สิน                         (0.34)                       (0.34)                      (0.14) 
    ค่าเบี้ยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                          (0.75)                       (0.75)                      (0.31) 
    ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหนา่ย                       (24.25)                     (23.04)                      (8.97) 
    ค่าจ้างตรวจสอบบัญช ี                         (0.30)                       (0.30)                      (0.13) 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ                         (0.33)                       (0.33)                      (0.14) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด  (25.98)  (24.77)                     (9.69) 
กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)      7.62       8.83                        4.31  
ค่าภาษีนิติบุคคล1/ - - - 
EBIT x (1– Tax Rate)      7.62       8.83                        4.31  
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หน่วย: ล้านบาท 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2566 31 พฤษภาคม 2567 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย2/                         24.25                        23.04                         8.97  
เงินทุนหมุนเวียน                           0.94                               -                         (2.80) 
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน  -     -    -    
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)                         32.81                        31.87                       10.48 ม 
มูลค่าชำระบัญชี ณ ปีสุดทา้ย    213.09 
Discount Factor   0.93   0.87   0.84  
มูลค่าปัจจุบัน                         30.59                        27.72                     188.87  
รวมมูลค่าปัจจบุันสุทธขิองกิจการ                         247.18   

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ : 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ประมาณค่าภาษีนิติบุคคล เนื่องจาก  SOC เป็นกิจการที่มีการขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 218.32 ล้านบาท จึง

สามารถนำผลขาดทุนไปหักจากกำไรในปีอื่นได้ โดยไม่เกิน 5 รอบบัญชี 
               2/ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2565 – 5M2567 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีมีการลงทุนเพิ่มเติมของค่าใช้จ่ายเงินลงทุน  
 

5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าหุ้นสามัญของ SOC 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount Rate) 
และมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 3.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าของ SOC โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า ช่วงเปลี่ยนแปลง +/– 
ร้อยละ 3.0 เพียงพอในการครอบคลุมความอ่อนไหวในปัจจัยที่สำคัญของสมมติฐานทีป่รึกษาทางการเงินอิสระในขณะที่ทำ
การประเมิน เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศไทย และปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงราคา
สินทรัพย์ ณ ปีสุดท้าย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  อันมีผลสรุปการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของมูลค่าของ SOC สรุปดังนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.00 (WACC เท่ากับร้อยละ 7.01 – 7.45) 
มูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย +/– 3.00 (Liquidation Value เท่ากับ 206.74 – 219.53 ล้านบาท) 

จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าสุทธขิอง SOC โดย
สรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าของ SOC 

หน่วย : ล้านบาท 
อัตราคิดลด (Discount Rate) 

7.01% 7.12% 7.23% 7.34% 7.45% 

Liq
ui

da
tio

n 
Va

lu
e 206.74 242.89 242.36 241.82 241.29 240.75 

209.89 245.56 245.03 244.48 243.94 243.40 

213.09 248.28 247.73 247.18 246.64 246.08 

216.28 250.99 250.44 249.88 249.33 248.77 

219.53 253.74 253.19 252.63 252.06 251.50 
          ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าสุทธิของ SOC อยู่ระหว่าง 
240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งราคาจำหน่ายไปของสินทรัพย์กิจการของ SOC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 หรือจำนวน 
2,039,998 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 256.00 ล้านบาท (มูลค่ากิจการ) จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเข้า
ทำรายการดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้รายละเอียดการคำนวณมูลค่า
ยุติธรรมของกิจการของ SOC สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 4.1 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่า
สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป  

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้ และรายจ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสะท้อนมลูค่า
ชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แผนในการดำเนินการตอ่เนื่อง โดยการประมาณการ
ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ทำให้การประเมินมูลค่าด้วย
วิธีนี้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง 
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4.1.6 สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป – กิจการของ SOC 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าสุทธิของ SOC ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้

ดังต่อไปนี้   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนของ SOC 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญช ี 234.41 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการ และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นภายหลังวันที่ในงบ
การเงินที่ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของ SOC ใน
อนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญช ี

316.83 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้คํานึงถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้คํานึงถึงผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของ SOC 
ในอนาคต อีกทั้งสมมุติฐานทางด้านธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินไม่สามารถสะท้อนการดำเนินกิจการในปัจจุบันของ SOC ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี  

3.1 วิธีอัตราสว่น P/BV 234.49 – 235.59 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการ และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์
เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ SOC ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

3.2 วิธีอัตราสว่น P/E ไม่สามารถหาค่าได ้

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกําไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกําไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ 
(P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่
ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SOC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

3.3 วิธีอัตราสว่น 
EV/EBITDA 

155.76 – 169.70 

วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่า
เส่ือม และค่าจัดจำหน่ายเป็นการประเมินมูลค่ากิจการของ SOC โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้าง
เงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SOC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

160.40 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็น
วิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่ารวม 
(ล้านบาท) 

รายละเอียด 

5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด 
(DCF) 

240.75 – 253.74 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของบรษิัทฯ 
นอกจากนี้ยังสะท้อนมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย เนื่องจากบริษทัฯ 
ไม่ได้แผนในการดำเนินการต่อเนื่อง โดยการประมาณการตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ตั ้งอยู่บน
สมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
มีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ารวมกิจการของ SOC 
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5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ได้

มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จำหนา่ยหุน้ท้ังหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของ SOC ให้แก่บริษทั 

เนเชอรัล เอ็นเนอรย์ี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด (“ผู้ซื้อ” หรือ “บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอรย์ี่”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจาก

การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 256.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในบริษัทยอ่ย”) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน 

SOC ประกอบกิจการผลติและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปโิตรเลยีมเหลว ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นใน

บริษัทย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไมไ่ด้ถือหุ้นใน SOC อีกต่อไป และ SOC จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของ  

บริษัทฯ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานโดยพิจารณา
ข้อมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจำปีในอดีต 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการประมาณการที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมไปถึง 
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ซึ่งแม้บริษัทฯ จะ
ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำรายการเป็นมูลค่าจำนวน 8.31 ล้านบาท (เนื่องจากราคาเข้าทำรายการมูลคา่ 256.00 ล้าน
บาท ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ SOC ซึ่งเท่ากับ 264.31 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนทางบัญชีจากการเข้าทำ
รายการ 8.31 ล้านบาท) แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด
ของ SOC มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจตลอดช่วงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุน 
อีกทั้งการให้บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ จำกัด เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นรายได้กระแสเงิน
สดที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีความมั่นคงของกิจการจากการให้เช่า ดังนั้น การเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
ในบริษัทย่อยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้กระแสเงินสดที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เพื่อนำไปสนบัสนุน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานอยู่ โดยสามารถมุ่งเน้นการนำทรัพยากร และสภาพคล่องทางการเงินไปใช้หมุนเวียน
เพื่อดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญ หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการที่ให้
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กว้างขวางและก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น โดย
บริษัทฯ อาจนำเงินท่ีได้จากจำหน่ายหุ้นไปใช้ในการชำระเงินกู้กับสถาบันการเงิน และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมสำหรบั
การขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการที่น่าสนใจในอนาคตที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนตรงตามนโยบายการ
ลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล 

สำหรับความสมเหตุสมผลด้านราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพยห์ุ้นสามัญ
ของ SOC โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรม  ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach – DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนผล
ประกอบการในอนาคตภายใต้สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน และสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการประมาณการ
มาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสะท้อนมูลค่าชำระบัญชี (Liquidation Value) ณ ปีสุดท้าย เนื่องจาก
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บริษัทฯ ไม่ได้มีแผนในการดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของ
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ SOC พบว่าอยู่ในช่วง 240.75 – 253.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าของ SOC (มูลค่ากิจการของ SOC ซึ่งรวมถึงภาระหนี้สินสุทธิของ SOC) ซึ่งเท่ากับ 256.00 ล้านบาท พบว่า ราคา
การเข้าทำรายการการจำหน่ายซึ่งหุ้นสามัญของ SOC จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของ SOC หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 256.00 ล้านบาท เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวสูง
กว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SOC ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 240.75 – 253.74 ล้าน
บาท 

ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการพิจารณา
การทำเข้าทำรายการ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ประกอบการ
พิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็น
สำคัญ 
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6. ภาคผนวก 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

6.1.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก 
ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น 

2. ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหารวัตถุดิบ และให้บริการอื่น ๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่ง
ขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซทั้งในทะเล และบนบก (Supply Management) 

เลขทะเบียน 0107554000194 

เว็บไซต์ www.seaoilthailand.com 

ทุนจดทะเบียน 608,915,628 บาท 

ทุนชำระแล้ว 608,914,791 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ 

2 นายทวีป สุนทรสิงห์ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

3 ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

5 นายสุรพล มีเสถียร 
กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ 

6 นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ 

7 นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ 

8 นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน 56-1 ปี 2563 ของบริษัทฯ 
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6.1.2 ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ 

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียน และจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ม 1,000,000.00 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 608,915,628.00 บาท และมีทุนที่ออก และ
ชำระแล้ว จำนวน 608,914,791.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจัด
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือประเภทต่าง ๆ เริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหา
น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้อง
เย็น เป็นต้น ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และยังรวมไปถึงเรือ
เดินทะเลที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดหาให้ลูกค้าเหล่านี้ ได้แก่ น้ำมันเช้ือเพลิงที่ใช้
ในการขับเคลื่อนเรือ เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตาชนิดต่าง ๆ และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรือเดินทะเลแต่
ละประเภทจะมีความต้องการน้ำมันเช้ือเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ต่างกันออกไป 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดหาน้ำมันเช้ือเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้าทางทะเลเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2553 
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการจัดหาน้ำมันให้กับลูกค้าทางบก โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และ
กลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำ
หน้าที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น 

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ จัดหา ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ น้ำมันหล่อลื่น และ
น้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใด ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ 
เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ หรือผู้ค้าส่งน้ำมัน
ทั้งในประเทส และต่างประเทศ (“ซัพพลายเออร์”) โดยในกรณีลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ 
บริษัทฯ จะดำเนินการจัดจ้างผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน้ำมันไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด สำหรับลูกค้าที่
ต้องการรับน้ำมันกลางทะเล บริษัทฯ จะจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันเพื่อขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า หากลูกค้าเป็นเรือที่จอด
เทียบท่าอยู่ หรือลูกค้าทางบก บริษัทฯ จะทำการจัดจ้างรถขนส่งน้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการส่งผู้ควบคุมการจัดส่งของบริษัทฯ (“Inspector”) ขึ้นประจำการบนยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่งตั้งแต่รับน้ำมันที่คลังต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณลักษณะ
ตามที่ลูกค้าต้องการ มีปริมาณที่ครบถ้วน และนำส่งถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และ
ไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ำมัน 
รวมถึงต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาทีจ่ำหน่ายน้ำมันให้กับลูกค้า 

บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  แต่ละ
ชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ 30,000.00 เมตริกตัน (ประมาณ 36.00 ล้านลิตร) ขึ ้นไปแต่ยังไม่ถึง 100,000.00 
เมตริกตัน (ประมาณ 120.00 ล้านลิตร) หรือกรณี เป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 
50,000.00 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000.00 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้าที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันเช้ือเพลิงแต่
ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000.00 ลิตร โดยปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีดังกล่าว หมายถึง 
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในประเทศ ซื้อ กลั่น ผลิต หรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณที่
จัดหามาเพื่อการสำรองตามกฎหมาย 
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บริษัทฯ ได้ขยายตลาดการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศเพิ่มขึ ้นในปี 2558 โดยจัดตั้งบริษัท Sea Oil 
Offshore Limited “SOO” ที่ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์จัดจำหน่ายน้ำมัน
เชื ้อเพลิงระหว่างประเทศ และขยายกิจการไปยังต่างประเทศ และจัดตั้งบริษัท Sea Oil Petroleum PTE. LTD. 
(“SOP”) ที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับจัดจำหน่ายน้ำมัน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันที่ประเทศสิงคโปร์ และขยายฐาน
ลูกค้า และซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ 

และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันเช้ือเพลิงทางทะเล และทางบกท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยมีบริษัท ไททัน ทเวนตี้ จำกัด บริษัท เวก้า ทเวนตี้ จำกัด และบริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เข้ามารองรับธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันที่ขยายเติบโตขึ้น และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัท 
Sea Oil Petroleum PTE. LTD. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ช่ือว่า “Sea Oil Petroleum AS” ที่ประเทศนอร์เวย์ 
เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และขยายตลาดออกไปในพ้ืนท่ีต่างทวีป 

บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่น ๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะ
น้ำมัน และก๊าซทั้งในทะเล และบนบก เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภค
บริโภค และเรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการด้านอาหาร ทำความสะอาด 
และซักรีด ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกคา้กลุ่มนี้
มากยิ่งข้ึน 

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 
ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES ซึ่งเป็นบริษัทผลิต และสำรวจปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งมีระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมนานถึง 20 ปี สำหรับการลงทุนในธุรกิจกับ POES นั้นต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบัน และทำให้บริษัทฯ ได้ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากบริษัทสำรวจ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ซึ่งนำไปสู่สิทธิการเข้าเป็นผู้รับสัมปทานต่อไปในระยะยาว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด (“SOC”) หรือเดิมชื่อ บริษัท นครชัย
ปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ 
ไวท์สปิริต (White Spirit) รับเบอร์ โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา โดยดำเนินกระบวนการ
ผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท (Condensate splitter) ของ SOC ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มี
กำลังการผลิตประมาณ 180,000.00 ลิตรต่อวัน ซึ่งได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า และรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2562 

บริษัทฯ เข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2560 ซึ่งเปิด
ดำเนินการแล้ว โดยมีบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมจำนวน 
10 โครงการ ขนาดรวม 7.82 เมกะวัตต์ ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และรับรู้รายได้
หลังทำรายการเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้จำหน่า ยการลงทุน
เสร็จสมบูรณ์ ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด มูลค่าจำหน่ายรวม 215.00 ล้านบาท 
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6.1.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ตารางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ 
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท นทลิน จำกัด 292,550,417 45.04 
2 นายเชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 10.60 
3 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 20,400,000 3.14 
4 นายธาดา โอฬาริก 19,379,229 2.98 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,342,906 1.90 
6 นายนพพร เหลืองธนะอนันต์ 8,885,985 1.37 
7 นางสาววอิร ทองแตง 7,428,083 1.14 
8 นายระวิ เกษมศานติ์ 7,200,000 1.11 
9 นางสาวกิ่งกมล เกษมวิลาศ 6,367,562 0.98 
10 นางสาวชาลินี เกตุแกว้ 6,297,845 0.97 

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
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6.1.4 โครงสร้างของบริษัทฯ 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างของบริษัทฯ 

 

ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 56-1 ปี 2563 ของบริษัทฯ
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6.1.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น 

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนด

คุณสมบัติ (Specification) ของน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ หรือผู้ค้าส่งน้ำมันทั้งในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน) บริษัท 

เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ที่มี

คุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ บริษัท

ฯ จะว่าจ้างผู้ขนส่งอิสระที่มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้ายังจุดหมายปลายทางที่

ลูกค้ากำหนด โดยจัดส่งน้ำมันทางเรือขนส่งน้ำมัน (Barge) ให้แก่เรือของลูกค้าท่ีจอดอยู่กลางทะเล และในกรณีที่

เรือของลูกค้าจอดเทียบท่า บริษัทฯ อาจจะจัดส่งน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมัน หรือทางเรือขนส่งน้ำมัน สำหรับ

ลูกค้าทางบก บริษัทฯ จะจัดส่งน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมัน ท้ังนี้ ประเภทน้ำมันที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีดังต่อไปนี้ 

 น้ำมันเชื ้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) น้ำมันเตา (Fuel Oil) และน้ำมัน

เบนซิน (Gasoline) 

 น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นเครื ่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดรลิค  น้ำมันหล่อลื่นสำหรับ

เครื ่องยนต์หลัก (Main Engine) น้ำมันหล่อลื ่นเทอร์ไบน์และน้ำมันหล่อลื ่นคอมเพรสเซอร์ (Turbine & 

Compressor) เป็นต้น 

2. ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่น ๆ 

บริการด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด (Catering and Service) สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะ

น้ำมัน และก๊าซท้ังในทะเล และบนบก 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับสัญญาการให้บริการด้าน Catering Service and Housekeeping จำนวน 2 โครงการ

จากลูกค้ารายบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และบริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้ง

โครงการ S1 และโครงการ Offshore เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเริ่มต้นการให้บริการตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

เป็นการให้บริการด้านอาหารให้แก่ผู้พักอาศัย และผู้มาเยือน ตลอดจนการเตรียมอาหารกล่องสำหรับผู้ที่ต้อง

ออกทำงานนอกเรือพักอาศัย ทำความสะอาดให้สถานที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องพักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะรวมถึง 

ดูแลในด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว เตียง

นอน และซักรีดเสื้อผ้าให้แก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือน ตลอดจนการดูแลเรื่องการกำจัดแมลง  และการจัดการขยะ 

โดยในการให้บริการบนเรือพักอาศัยดังกล่าว 
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ทั้งนี้ การให้บริการในธุรกิจด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด บริษัทฯ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้จัดเตรียม/จัด

อาหาร และซักรีด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร การทำความสะอาด 

และซักรีด และมีความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อการให้บริการที่มี

คุณภาพ 

บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่น ๆ (General Supply) 

เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ Catering and Service โดยเป็นการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียม

อาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่น ๆ ให้กับเรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล เช่น อาหาร น้ำ 

เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการจัดเตรียมอาหาร เสบียงอาหาร และสินค้า 

หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้คุณภาพ และถูกสุขอนามัยตามความต้องการของลูกค้าให้แก่เรือเดินทะเลต่าง ๆ รวมไปถึง

แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล ซึ่งมีความต้องการอาหาร เสบียง และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 

3. ธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประกอบธุรกิจโดยบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อยของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(“กลุ่มบริษัทลีฟวิง”) เป็นธุรกิจพลังงานทดแทนท่ีใช้เทคโนโลยีเหมาะสม และให้ผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยะยาว 

รวมถึงการให้บริการควบคุมดูแลงานปฏิบัติการ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ ่มบริษัทลีฟวิงมีโครงการประเภทการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที ่ติดตั ้งบนหลังคาอาคาร (Solar 

Rooftop) จำนวน 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 7.82 เมกะวัตต์ และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชยใ์ห้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แบ่งออกเป็น กฟภ. 7.60 

เมกะวัตต์ และ กฟน. 0.22 เมกะวัตต์ โครงการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์ครบทุกโครงการในเดือนมีนาคม 2558 และระยะเวลาสัญญาซื้อจำหน่ายไฟฟ้ามีกำหนดอายุ 25 ปี นับ

แต่วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD: Schedule Commercial Operation Date) โดยมีอัตรารับซื้อ

ไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) จาก กฟภ. หน่วยละ 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ช.ม. คงที่ตลอดอายุสัญญา และ กฟน. 

หน่วยละ 6.55 บาทต่อกิโลวัตต-์ช.ม. คงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งในปัจจุบันได้จำหน่ายการลงทุนในกิจการไปแล้ว

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 

4. ธุรกิจผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ 

การดำเนินกิจการของโรงแยกคอนเดนเสท ภายใต้ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด เป็นธุรกิจที่นำคอนเดน

เสท (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลิต เป็นโซลเว้นท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ผลิตยาง ผลิต

ตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสี โดยกระบวนการผลิตใช้หลักการความแตกต่างของจุดเดือด (Boiling point) ของ
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สารประกอบไฮโดรคารบ์อน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้สว่นใหญ่ คือ รับเบอร์โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) สารไวท์สปริติ 

(White Spirit) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล (Diesel) บางส่วน 

6.1.6 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 

การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทางทะเล 

ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่จัดจำหน่ายทางทะเล กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ 

ได้แก่ เรือเดินทะเลประเภทต่าง ๆ เช่น เรือขนส่งน้ำมัน เรือบรรทุกสินค้า เรือประมง และเรือบริวารของแท่นขุด

เจาะน้ำมันและก๊าซ เช่น เรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือ

โดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) เป็นต้น และพ่อค้าคนกลาง (Wholesaler) ซึ่งเป็นผู้จำหนา่ยสินค้า

ให้แก่เรือประเภทต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะให้บริการแก่เรือที่เป็นผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง (End User) และเรือ

ที่เป็นลูกค้าของพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทอดสมออยู่กลางทะเล หรือจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือ 

การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทางบก 

กลุ่มลูกค้าของการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้า

ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดต่าง ๆ เป็นต้นรวมถึง การ

จำหน่ายสินค้าให้แก่พ่อค้าคนกลาง (Wholesaler) ด้วย 

การให้บริการ (Catering and Service) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ คือ เรือพักอาศัย (Accommodation Barge) และแท่นพักอาศัย 

(Accommodation Rig) ทั้งที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทย และในทะเลอันดามัน รวมถึงบนบก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พักอาศัย

ในทะเลมีทั้งในรูปแบบของเรือพักอาศัย และแท่นพักอาศัย จะเป็นของผู้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันเชื้อเพลงิ และ

ก๊าซ 

การให้บริการในธุรกิจ General Supply 

ธุรกิจ General Supply มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น

ทางทะเล คือ กลุ่มเรือเดินทะเลประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มีเส้นทางการเดินเรือในประเทศ และระหว่างประเทศ 

รวมถึงเรือที่เป็นเรือบริวารของแท่นขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซ และแท่นขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซ และแท่นพักอาศัย

ในทะเล ที่ยังไม่มีบริการ Catering and Service ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีความต้องการอาหาร เสบียง และวัสดุ

สิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่บนเรือ แท่นพักอาศัย และแท่นขุดเจาะ 
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การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ

กลุ่มประชาชนท่ีต้องการใช้ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด 

การจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์อื่น 

กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่สามารถนำโซลเว้นท์มาเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต 

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตสี และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

6.1.7 การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ 

ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื ้อเพลิง  และน้ำมันหล่อลื่น โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก 2 

ช่องทาง ได้แก่ การจัดจำหน่ายน้ำมันทางทะเล และการจัดจำหน่ายน้ำมันทางบก 

การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทางทะเล ซึ่งแบ่งออกเป็น: การจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศ 

(Domestic) ซึ่งเป็นการจำหน่ายน้ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทางการเดินเรือภายในประเทศ และการจำหน่ายนำ้มัน

ในต่างประเทศ (External) ซึ่งเป็นการจำหน่ายน้ำมันให้กับเรือของลูกค้าที่มีความต้องการน้ำมันระหว่างที่อยู่ใน

ต่างประเทศ 

การจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทางบกให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่น ๆ 

เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ผู้ให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น 

ธุรกิจบริการ 

การบริการด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด (Catering and Service) บนเรือพักอาศัย และแท่นพักอาศัย

ในทะเลสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซในอ่าวไทย รวมถึงแหล่งขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซบน

บก 

การบริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่น  ๆ (General Supply) ให้กับ

เรือที่มีเส้นทางการเดินเรือทั้งภายในประเทศ (Domestic) ตลอดจนเรือที่มีเส้นทางการเดินเรืออยู่นอกประเทศ 

(External) รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Rig) ในอ่าวไทย 

ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ลีฟวิง จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าราย เล็กมาก (Very 

Small Power Producer: VSPP) โดยผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาค โดยทำสัญญาซื ้อจำหน่ายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ทั ้งสิ ้น 10 โครงการ โดย

ช่องทางในการจัดจำหน่ายจึงเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานี และระบบไฟฟ้าของ กฟน. 

หรือ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่าย คำนวณจากหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอรว์ัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟฟ้าของ

แต่ละโครงการ เพื่อให้ กฟน. และ กฟภ. จำหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป 

ธุรกิจจำหน่ายโซลเว้นท์ 

การจัดจำหน่ายโซลเว้นท์ แบ่งออกเป็น การจำหน่ายน้ำมันภายในประเทศ (Domestic) ซึ่งเป็นการจำหน่ายสาร

ไวท์สปิริต (White Spirit) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 52.96 ของผลิตภัณฑ์โดยรวม และการจำหน่ายน้ำมันใน

ต่างประเทศ (External) ซึ่งเป็นการจำหน่ายโซลเว้นท์ และดีเซลที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ให้กับลูกค้าประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเป็นสัดส่วนถึงร้อย

ละ 47.04 ของผลิตภัณฑ์โดยรวม 

6.1.8 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

โครงสร้างรายได ้ ดำเนินการโดย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายได้จากการจำหนา่ยน้ำมัน SOT / SOP 4,649.22 98.21 6,112.33 94.58 5,141.42 97.07 

- ทางทะเล  4,568.10 96.50 5,697.32 88.16 4,240.03 80.05 

- ทางบก  81.12 1.71 415.01 6.42 901.39 17.02 

รายได้จากการให้บริการ SOT 50.21 1.06 48.83 0.75 120.46 2.27 

รายได้จากการจำหน่ายโซลเว้นท ์ SOC - - 255.20 3.95 13.09 0.25 

รายได้อื่น1/  34.55 0.73 46.33 0.72 21.85 0.41 

รวมรายได ้  4,733.98 100.00 6,462.69 100.00 5,296.82 100.00 

ที่มา: รายงาน 56-1 ปี 2563 ของบริษัทฯ 

หมายเหตุ: 1. ณ วันที่จัดทำรายงานยังไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างรายได้ปี 2564 จากบริษัทฯ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงาน 56-1 ของบริษัทฯ หลังจากมี
การเปิดเผยในภายหลัง 
 2. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากได้จำหน่ายกิจการออกไประหว่างปี (ปี 2563: 29.43 ล้านบาท, ป ี
2562: 56.70 ล้านบาท, ปี 2561: 77.71 ล้านบาท) 

            1/ รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รางวัลจากซัพพลายเออร์ รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า 

6.1.9 ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นงบ
การเงินรวมปี 2561 – 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวม  
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➢ งบกำไรขาดทุนรวม 

งบกำไรขาดทุนรวม 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 6,367.54 99.24 5,154.51 97.72 11,087.16 97.77 

รายได้จากการให้บริการ 48.83 0.76 120.46 2.28 233.58 2.06 

รายได้จากการให้เช่า - - - - 19.60 0.17 

ต้นทุนขาย (6,180.92) (96.33) (4,946.92) (93.78) (10,820.68) (95.42) 

ต้นทุนการให้บริการ (44.67) (0.70) (132.94) (2.52) (252.62) (2.23) 

ต้นทุนการให้เช่า - - - - (16.04) (0.14) 

กำไรขั้นต้น 190.76 2.97 195.11 3.70 251.01 2.21 

รายได้อื่น 46.33 0.72 21.85 0.41 13.78 0.12 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (82.25) (1.28) (91.04) (1.73) (121.83) (1.07) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (131.92) (2.06) (164.12) (3.11) (149.94) (1.32) 
(ขาดทุน) กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน 

(7.39) (0.12) (8.71) (0.17) 4.07 0.04 

กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงานที่ยกเลิก - - 60.73 1.15 - - 

กำไร (ขาดทุน) อ่ืน - สุทธ ิ 0.03 - 1.76 0.03 12.05 0.11 

ต้นทุนทางการเงิน (45.40) (0.71) (28.94) (0.55) (20.61) (0.18) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
และภาษเีงินได ้

(29.84) (0.47) (13.35) (0.25) (11.47) (0.10) 

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า 111.74 1.74 40.69 0.77 257.50 2.27 

กำไรก่อนภาษีเงินได ้ 81.90 1.28 27.33 0.52 246.03 2.17 

ภาษีเงินได้ (17.46) (0.27) (18.23) (0.35) (6.00) (0.05) 

กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 64.44 1.00 9.11 0.17 240.03 2.12 

กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (สุทธิจาก
ภาษี) 

8.71 0.14 22.44 0.43 - - 

กำไรสุทธิสำหรบัป ี 73.14 1.14 31.54 0.60 240.03 2.12 
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 
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➢ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม                                                                                          
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 198.09 6.68 101.33 4.60 340.12 10.98 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 784.19 26.43 556.62 25.26 1,348.39 43.54 

สินค้าคงเหลือ 11.20 0.38 17.14 0.78 5.15 0.17 

สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน - - - - 0.41 0.01 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 26.67 0.90 81.97 3.72 46.75 1.51 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,020.15 34.38 757.05 34.36 1,740.82 56.22 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 0.05 - - - - - 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 1,227.16 41.35 1,103.81 50.09 1,016.02 32.81 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ - - - - 244.45 7.89 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 654.71 22.06 299.51 13.59 30.23 0.98 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 34.49 1.57 45.02 1.45 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 1.89 0.06 1.48 0.07 3.98 0.13 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สทุธิ 4.25 0.14 6.85 0.31 8.28 0.27 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 59.28 2.00 0.33 0.01 7.78 0.25 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,947.35 65.62 1,446.47 65.64 1,355.78 43.78 

รวมสินทรัพย ์ 2,967.50 100.00 2,203.52 100.00 3,096.60 100.00 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 224.06 7.55 77.58 3.52 327.56 10.58 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

116.33 3.92 129.88 5.89 55.00 1.78 

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 399.56 13.46 - - - - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 501.64 16.90 335.34 15.22 963.09 31.10 

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน - - 0.01 - 0.22 0.01 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งป ี

- - 11.93 0.54 13.14 0.42 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11.30 0.38 14.38 0.65 8.10 0.26 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.01 0.24 3.28 0.15 2.49 0.08 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,259.90 42.46 572.41 25.98 1,369.60 44.23 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 278.57 9.39 174.43 7.92 - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 23.28 1.06 32.93 1.06 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 12.70 0.43 12.72 0.58 13.99 0.45 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.49 0.15 - - 2.80 0.09 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม                                                                                          
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 295.76 9.97 210.44 9.55 49.72 1.61 

หนี้สินรวม 1,555.66 52.42 782.85 35.53 1,419.32 45.83 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 553.56 18.65 608.91 27.63 649.51 20.97 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 933.17 31.45 933.17 42.35 933.17 30.14 

ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดียวกัน 

(74.05) (2.50) - - - - 

ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 27.52 0.93 28.58 1.30 29.28 0.95 

ยังไม่ได้จัดสรร (25.96) (0.87) (147.97) (6.72) 37.17 1.20 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (18.75) (0.63) (19.53) (0.89) (1.12) (0.04) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,395.49 47.03% 1,403.16 63.68 1,648.01 53.22 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 16.34 0.55 17.51 0.79 29.27 0.95 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.83 47.58 1,420.67 64.47 1,677.28 54.17 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,967.50 100.00 2,203.52 100.00 3,096.60 100.00 
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564  
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➢ อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 – 2564 

 อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.81 1.32 1.27 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.80 1.29 1.27 

ระยะเวลาการเก็บหนี้  วัน 45.35 39.45 43.77 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ  วัน 0.65 1.21 0.17 

ระยะเวลาการชำระหนี้  วัน 28.15 22.89 30.57 

วงจรเงินสด  วัน 17.85 17.77 13.37 

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร     

อัตรากำไรขั้นต้น  ร้อยละ 2.97 3.70 2.21 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  ร้อยละ (0.48) (1.30) (0.15) 

อัตรากำไรสุทธิ  ร้อยละ 1.13 0.60 2.11 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 5.18 2.22 14.31 

อัตราส่วนภาระหนี้สิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น  เท่า 1.10 0.55 0.85 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  เท่า 2.84 4.00 (1.03) 
ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562 – 2564  
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คำอธิบายผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายได้จากการขาย และบริการ 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม จำนวน 5,274.97 ล้านบาท 
ลดลง 1,141.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.78 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคานำ้มนั
เชื้อเพลิงในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก จากภาวะสงครามราคาน้ำมัน จึงส่งผลให้รายได้จากการจำหน่าย
น้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่ากับ 11.16 บาท
ต่อลิตร ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 14.98 บาทต่อลิตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.50 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 12.88 ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการขยายตลาดส่งออกน้ำมันไปยังกลุ่มลูกค้า CLMV 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย การบริการ และการให้เช่ารวม จำนวน 
11,340.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,065.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที ่ส ูงขึ ้น เนื ่องจากการขยายตลาดน้ำมันส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป และราคาน้ำมันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้  รายได้จากการให้บริการด้าน Catering & 
Service ที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้รับสัญญาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2563 และอีก 1 โครงการเริ่มในเดือนตุลาคม 2564 และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเสบียง และขาย
สินค้าประเภทอาหาร และวัตถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

 
อัตรากำไรขั้นต้น 

แผนภูมิรายได้ กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปี 2562 – 2564 
 ล้านบาท % ของรายได้ 
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ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 195.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.35 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตลาดการจำหน่ายน้ำมัน

เชื้อเพลิงในต่างประเทศ ไปยังกลุ่มลูกค้าประเภทเรือบรรทุกน้ำมัน และเรือขนสินค้าเทกองเพิ่มขึ้น ทำให้มี

อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มมากขึ้น 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 251.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.90 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่สูงขึ้น 

เนื่องจากการขยายตลาดน้ำมันส่งออกไปยังต่างประเทศ และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเชีย และทวีป

ยุโรป และราคาน้ำมันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการ

แข่งขันที่สูงขึ ้นทั้งในตลาดที่มีอยู ่ในปัจจุบัน และการเข้าไปแข่งขันในตลาดใหม่ ตลาดจนต้นทุ นการ

ให้บริการในธุรกิจ Catering & Service ที่สูงขึ้นอย่างมาก ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ป้องกันความ

ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 255.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

40.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าการตลาด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรด้านการขายที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตลาดต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษา โครงการ

ลงทุนต่าง ๆ และบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์จากการดำเนินงานในธุรกิจ

การผลิต และจำหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตปิโตรเลียม 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 271.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

16.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาหุตหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการขายที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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อัตรากำไรสุทธิ 
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 – 2564 

 

 

กำไรสุทธิในระหว่างปี 2562 – 2564 มีค่าเท่ากับ 73.14 ล้านบาท 31.54 ล้านบาท และ 240.03 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.13 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ 2.11 ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 1.28 ของรายได้จากการขาย ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตประจำปีของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหว่างปี 
2562 – 2564 เท่ากับร้อยละ 81.15 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 31.54 ล้านบาท ลดลง 41.60 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 56.87 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในด้าน

บุคลากร การขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมถึงค่าที่ปรึกษาโครงการลงทุนต่าง ๆ และการรับรู้ขาดทนุจาก

การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 204.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.49 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 661.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจำหน่ายน้ำมัน
ที่สูงข้ึน ประกอบกับการขยายตลาดไปต่างประเทศ  
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,203.52 ล้านบาท ลดลง 763.98 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 25.74 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลงของอุปกรณ์ในกลุม่สนิทรัพย์
ของกลุ่มธุรกิจโซลาร์ จำนวน 318.21 ล้านบาท และการลดลงของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่ืน จากการ
บริหารจดัการหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์การขาย โดยขายเป็นเงินสดมากข้ึน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการผดินัดชำระหนี ้

ณ สิ้นป ี2564 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,096.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 893.08 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 
และลูกหนี้อ่ืน รวมถึงเงินสดที่เพ่ิมขึ้น จากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับ
การขยายตัวของธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน 

 

หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม จำนวน 782.85 ล้านบาท ลดลง 772.81 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 49.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 
และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบกับเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง 

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม จำนวน 1,419.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 636.47 ล้านบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 81.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,420.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.83 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การเพิ่มทุนหุ้นสามญัเพือ่รองรับ
การจ่ายเงินปันผล 

ณ สิ้นป ี2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,677.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.61 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมสีาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรเบด็เสร็จ
รวม 
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 ข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน SOC โดยบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซ่ี จำกัด 

โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ SOC โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินให้เช่า

ประเภทโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ได้มูลค่า

ทรัพย์สิน 309.21 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินมูลค่าดังนี้ 1) เพื่อประกอบ

วัตถุประสงค์สาธารณะ 2) เพื่อประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 3) เพื่อทราบ

มูลค่าตลาดในทรัพย์สินให้เช่า โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ SOC ดังนี ้

6.2.1 มูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน 

มูลค่าทรัพย์สินมีตัวตนภายหลังจากการปรับปรุงมูลค่าเมื่อครบสัญญาเช่า 3 ปี เป็นจำนวน 276.89 ล้าน

บาท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน 268.93 ล้านบาท ณ วันที่ 4 

มกราคม 2564 โดยมีสมมติฐานดังนี้  

• อัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.63 ต่อป ี

• อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาก่อสร้างเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.90 ต่อปี  

• ค่าเสื่อมราคาที่ร้อยละ 2.00 และ 3.00 ต่อปี อย่างไรก็ตามเมื่อใช้สูตรในการคำนวณแล้ว 

มูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิของอาคารจะไม่เหลือน้อยกว่า 40.00 ของมูลค่าทดแทน  

• รายการเครื ่องตกแต่งและเครื ่องใช้สำนักงาน และรายการเครื ่องจักรและอุปกรณ์ ผู้

ประเมินอิสระไม่ได้มีการปรับปรุงมูลค่าในการคำนวณมูลค่าตัดขายในปีสุดท้ าย ณ วันที่ 

31/05/2567 

ตารางมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน ณ ปีสุดท้ายโดยผู้ประเมินอิสระ 

สรุปมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตนซึ่งปรบัปรงุมูลค่าเมื่อครบสญัญาเชา่ 3 ป ี
ณ วันที่ 31/05/2567 

ทรัพย์สิน  
(ล้านบาท) 

ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำนักงาน 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

รวม 

มูลค่าทรัพย์สิน 113.34 20.19 5.94 6.44 130.99 276.89 
 

6.2.2 อัตราคิดลด 

ในการคำนวณหาอตัราคดิลด ผู้ประเมินอิสระ คำนวณโดย โดยอ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ได้แก่ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษทั         
สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม์ จำกดั (มหาชน)  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกดั (มหาชน) และ บริษัท 
วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดการคำนวณไดด้ังนี ้
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ตารางการคำนวณอัตราคิดลดโดยผู้ประเมินอิสระ 

รายการ ร้อยละ 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น = Rf + β x (Rm – Rf) 

 = 2.77 + 0.41 (7.53 - 2.77) 
  = 4.71 
บวก: ค่าเผ่ือมูลค่าสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน ร้อยละ 20 = 5.65 
ปัดเศษทศนิยม = 6.00 
ดังนั้น อัตราคิดลด = 6.00 

 

6.2.3 ตารางแสดงวิธีคิดลดกระแสเงินสด 

ตารางการประมาณการทางการเงินโดยผู้ประเมินอิสระ 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีที่ดำเนินการ 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 
Lease Period 01/06/2021 - 31/05/2022 01/06/2022 - 31/05/2023 01/06/2023 - 31/05/2024 
Monthly Rent 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 
Rental Revenues 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 
Admin Cost 161,910.44 - - 
Property Insurance 363,123.32 363,123.32 363,123.32 
Health and Life Insurance 20,604.58 - - 
Accident Insurance 1,094.34 - - 
Liability Insurance 781,631.21 781,631.21 781,631.21 
Accounting Audit Fee 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
License Expense 20,337.71 - - 
Sign and Property Tax 20,913.19 20,913.19 20,913.19 
Contingency Cost 3,360,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 
Total Expenses 5,029,614.79 4,825,667.72 4,825,667.72 
EBIT 28,570,385.21 28,774,332.28 28,774,332.28 
กระแสเงินสดสทุธ ิ 28,570,385.21 28,774,332.28 28,774,332.28 
Discount Factor   0.94   0.89   0.84  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ 26,953,193 25,609,053 24,159,484 
รวมมูลค่าปัจจบุันของกระแสเงินสดสทุธิ 76,721,731   
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าชำระบัญช ี 232,485,336   
มูลค่าสุทธิของกิจการ 309,210,000   

 


