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สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
ตามบัญชี (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียน 
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

 
1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)  

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)                
ตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ                
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ ง ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นเอกสารแนบท้าย                         
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

2. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุป 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มบริษัท ณ วันที่จัดท าสารสนเทศ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 
ประเภทธุรกิจ : บริษทั ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจจัดจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงและน ้ ามันหล่อล่ืน ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่                   
เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกคา้ทางบก ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม 
และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นตน้ 

2. ธุรกิจให้บริการในการจดัหาอาหาร วตัถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และ
พนักงานประจ าแหล่งขุด เจาะน ้ ามันและก๊ าซทั้ งในทะเลและบนบก (Supply 
Management) 

ทุนจดทะเบียน : 649,509,110 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 649,509,110 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 649,507,473 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 649,507,473 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

บริษทัมีบริษทัยอ่ยทางตรง จ านวน 9 บริษทั บริษทัยอ่ยทางออ้ม จ านวน 1 บริษทั และกิจการร่วมคา้ จ านวน 1 บริษทั ดงัน้ี 

บริษัทย่อยทางตรง 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Energy Limited  
วนัจดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2557 
ท่ีตั้งบริษทั : 27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษทัอื่น   
ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ทุนช าระแลว้ : 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Offshore Limited  
วนัจดทะเบียน : 22 มกราคม 2558 
ท่ีตั้งบริษทั : Unit B, Lot 49, 1 Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca - Ranca, 87000 

Labuan F.T., Malaysia 
ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงระหว่างประเทศ   
ทุนจดทะเบียน : 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนช าระแลว้ : 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
ช่ือบริษทั : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. 
วนัจดทะเบียน : 22 เมษายน 2558 
ท่ีตั้งบริษทั : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987 
ประเภทธุรกิจ : จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัน ้ามนั  
ทุนจดทะเบียน : 5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 4,400,000 หุ้น 
ทุนช าระแลว้ : 5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 4,400,000 หุ้น 
 
ช่ือบริษทั : Energon PTE. LTD   
วนัจดทะเบียน : 29 พฤศจิกายน 2562 
ท่ีตั้งบริษทั : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987 
ประเภทธุรกิจ : การลงทุนในหุ้นของบริษทั หรือนิติบุคคลอื่น 
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
ทุนช าระแลว้ : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 
ช่ือบริษทั : บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั  
  (เดิมช่ือ “บริษทั นครชยัปราการ เคมีภณัฑ ์จ ากดั”)  
ท่ีตั้งบริษทั : 700/340 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ประเภทธุรกิจ : โรงแยกคอนเดนเสท 
ทุนจดทะเบียน : 204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,040,000 หุ้น  
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  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,040,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
ทุนจดทะเบียน : 75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 752,600 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 752,600 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั เวกา้ ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั โอไรออน ทเวนต้ี จ ากดั   
วนัจดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
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ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 10,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
 
บริษัทย่อยทางอ้อม  
ช่ือบริษทั : Sea Oil Petroleum AS 
วนัจดทะเบียน : 31 ธนัวาคม 2563 
ท่ีตั้งบริษทั : Ramdalveien 6A 3128 Nøtterøy, Norway 
ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
โครงสร้างการถือหุ้น : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ จ านวนร้อยละ 100 
ทุนจดทะเบียน : 30,000 โครนนอร์เวย ์แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย ์ 
ทุนช าระแลว้ : 30,000 โครนนอร์เวย ์แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 30,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย ์ 
กิจการร่วมค้า 
ช่ือบริษทั : Pan Orient Energy (Siam) Limited หรือ (“POES”) 
วนัจดทะเบียน : 30 มกราคม 2550 
ท่ีตั้งบริษทั : ประเทศเบอร์มิวดา้ 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส ารวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย 
  ครอบครองสัมปทานสัดส่วน 100% ของสัมปทานแปลงท่ี L53/48 
ทุนจดทะเบียน : 19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 19,728 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนช าระแลว้ : 19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 19,728 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท Sea Oil Energy Limited ถือหุ้นจ านวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ POES 
  บริษทั Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้น

จ านวน 9,865 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของ POES 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจและการลงทุนดงัน้ี  

(1) การจดัหาและจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืนให้กบักลุ่มลูกคา้ทั้งทางทะเลและทางบก บริษทัสามารถ
ให้บริการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ บริษทัมีการจัดตั้งบริษทัย่อยและบริษทั         
ในเครือ เ พ่ือขยายธุรกิจการจ าหน่ายน ้ ามันเช้ือเพลิงและน ้ ามันหล่อล่ืนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย  Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ประ เทศสิงคโปร์ , Sea Oil Petroleum As ประ เทศนอร์ เวย์                                 
บริษทั ไททนั ทเวนต้ี จ ากดั บริษทั เวกา้ ทเวนต้ี จ ากดั และบริษทั โอไรออน ทเวนต้ี จ ากดั 

  (2) ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วตัถุดิบ และให้บริการอื่นๆ (Catering & Supply Management) ส าหรับ
พนักงานประจ าแหล่งขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก และการจดัหาวตัถุดิบ อาหาร วสัดุอุปกรณ์
และอื่นๆ ให้กบักลุ่มเรือต่างๆ  

(3) บริษทั มีการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเขา้ลงทุนในบริษทั แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) 
ลิมิเตด็ (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ POES 
ซ่ึงเป็นบริษทัส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และไดค้รอบครองสัมปทาน
แปลงท่ี L53/48 ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

(4) บริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวโดยการเขา้ซ้ือหุ้น
สามัญของ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด  ตั้ งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี จังหวดัชลบุรี                 
ซ่ึงปัจจุบนัหยุดการผลิตเน่ืองจากตน้ทุนการวตัถุดิบไม่สอดคลอ้งกบัราคาขาย จึงไดเ้ปล่ียนธุรกิจเป็นให้เช่าท่ีดิน
โรงงานและส่ิงปลูกสร้าง  
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3. รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 (Record Date)  

3.1 รายช่ือกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีดังนี ้

1. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวีป  สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  
3. ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.     ดร.เฉลิมวิทย ์       ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  
5. นายสุรพล             มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแล

 กิจการ 
6. นายพร้อมพงษ ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข กรรมการ  
7. นางโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ กรรมการ 
8.            นางสาวนีรชา        ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
9.   นางสุธิดา คฤเดชโกศล      กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10.  นายกษิดิศ เจริญชลวาณิช           กรรมการบริหาร / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
11. นางสาวศศิประภา ธนูวฒันชยั       กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการสายงานการเงิน 

3.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record 
Date) มีดังนี ้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษทั นทลิน จ ากดั 292,550,417 45.04 
2. นายเชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 10.60 
3. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติก าจร 20,400,000 3.14 
4. นายธาดา โอฬาริก 19,379,229 2.98 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 12,342,906 1.90 
6. นายนพพร เหลืองธนะอนนัต ์ 8,885,985 1.37 
7. นางสาววิอร ทองแตง 7,428,083 1.14 
8. นายระวิ เกษมศานต์ิ 7,200,000 1.11 
9. นางสาวก่ิงกมล เกษมวิลาศ 6,367,562 0.98 
10. นางสาวชาลินี เกตุแกว้ 6,297,845 0.97 
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4. รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด  

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
1. บริษทั นทลิน จ ากดั  

 
ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล
และธุรกิจการถือหุ้นในบริษทัอื่น 
(Holding Company) 

มีผู ้ ถื อ หุ้นและกรรมการ
บางส่วนร่วมกนั 

2. บริษทั พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน)  
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล 
 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการ
บางส่วนร่วมกนั 

3. บริษทั เอน็.ที.แอล.มารีน จ ากดั 
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

4. บจก.จดัหางาน บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์ ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร
บนเรือ และขายตัว๋เคร่ืองบิน 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

5. บจก.ไทยมารีน แทงเกอร์  
 

ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

6. บจก. ยไูนเตด็ ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
 

ประกอบธุรกิจบริการรับขนส่งคน , 
ส่ิงของโดยเฮลิคอปเตอร์ 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

7. บจก.ท่ีปรึกษา เค เอม็ เอ เอน็  ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน มีกรรมการร่วมกนั  

8. Nathalin Shipping Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

9. บจก.ท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์  ประกอบธุร กิจผ ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากการกลั่นน ้ ามัน
ปิโตรเลียม 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

10. บจก. ที.ไอ.เอม็. ชิพ แมนเนจเมนท ์ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนบริหาร
จดัการ จดัการบริหารเรือ 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

11. บจก. เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี่ รีไฟเนอร่ี               
จ ากดั 

ประกอบธุร กิจผ ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนั  จาก
พืช 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

12. บริษทั บ๊ิกซี จ ากดั ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

13. บริษทั ทรูธ มารีไทม ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขนส่งน ้ามนัทางทะเล มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

14. บริษทั ทรูธ มารีไทม ์ เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

ประกอบ กิจการให้บ ริการ ธุร กิจ
ส ารวจปิโตรเคมีทางทะเล 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

15. บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
ครบวงจร 

มีกรรมการร่วมกนั  
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บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2563 2564 

1. บริษทั นทลิน จ ากดั  
 ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 

 
3.64 4.03 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า

และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าตูค้อนเทนเนอร์  
 

0.13 
 

0.13 
 

รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บขวดน ้ามนั
ตวัอยา่ง  

 

0.03 0.04 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า 
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั เป็นไปตามราคาตลาด 

ค่ า ส วัส ดิ ก า ร อ า ห า ร
กลางวนัพนกังาน 

0.39 0.12 รายการดังกล่ าว มีความสมเหตุสมผล เพื่ อ เ ป็น
สวสัดิการพนกังาน เป็นไปตามราคาตลาด  

ค่ า บ ริ ห า ร ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.80 2.72 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสม 
เม่ือเทียบกบัผูใ้ห้บริการรายอื่นแลว้ มีอตัราค่าบริการ     
ท่ีต ่ากว่าราคาตลาด สามารถให้บริการและแกไ้ขปัญหา
ได้ในทนัที  มีเง่ือนไขการให้บริการท่ีเหมาะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  

ค่าบริหารงานทรัพยากร
บุคคล 
 

0.99 0.98 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเง่ือนไข
การท ารายการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ค่าท่ีปรึกษากฏหมาย 
 

- 0.05 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีอัตราค่าจ้างและเง่ือนไข
การท ารายการท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าและบริการรถยนต์ 0.01 0.05 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกัน ในอัตราท่ีเหมาะสม          
ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าเช่าห้องประชุม 
 

- 0.02 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงกนั ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
-  เ งิ นประกันการ เ ช่ า
อาคาร ตามสัญญาเช่า  

0.16 0.18 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เง่ือนไขขอ้ตกลงตามสัญญาเช่า 

ค่าบริหารคา้งจ่าย 0.52 0.76 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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บุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการระหว่าง
กัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

2563 2564 

 ค่าบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

 
-  

 

 
0.74 

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญาอตัราค่าบริการ เป็นไปตาม
ราคาตลาด 

  2. บริษทั พริมา มารีน 
จ ากดั (มหาชน)  
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

5.42 2.91 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามปกติธุรกิจ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

รายได้จากการให้บริการ 
Catering  
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย        
อาหารสด 
 

24.11 
 

0.32 

29.75 
 
- 

รายการดงักล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษทั 
ในการให้บริการดา้น Catering โดยมีการก าหนดราคา
และเง่ือนไขการคา้ตามท่ีตกลงกนั  

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 10.63 รายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยมีอตัรา
ค่าบริการและเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั  

S 3. บริษทั เอน็.ที.แอล.
มารีน จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

182.19 229.21 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 10.20 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

20.96 56.05 รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล โดยมี
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

48.01 107.69 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

9.48 22.84 รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล มีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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4. บริษทั จดัหางาน           
บีเอสซี แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั  
 

ค่าบริหารจดัการพนกังาน 
Catering 
 

0.48 0.87 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท  มี เ ง่ือนไขทางการค้าและค่ าบ ริการตาม            
ราคาตลาด 

ค่าบริหารคา้งจ่าย 0.15 0.16  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

 
- 

 
7.26 

รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติ มีราคา
ขายและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้
รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

- - รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล มีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

5. บริษทั ไทยมารีน 
แทงเกอร์ จ ากดั รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 
12.84 11.13 รายการดงักล่าวเป็นรายการคา้ตามธุรกิจปกติของSOP 

มี ร าคาขายและ เ ง่ื อนไขทางการค้า โดยทั่ ว ไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 2.33 - รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

6. บริษทั ยไูนเตด็ 
ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

13.15 19.63 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

1.08 2.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

7. บริษทั ท่ีปรึกษา เค 
เอม็ เอ เอน็ จ ากดั 
 

ค่าท่ีปรึกษา 
 

0.69 4.61 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไข
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา ซ่ึงเทียบเคียงได้ตามราคา
ตลาดและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

8. Nathalin Shipping 
Pte.Ltd. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

Sea Oil Petroleum 
Pte.Ltd. 

- 22.07 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

9. บริษทั โกลบอล 
ไบโอ พาวเวอร์ จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 20.31 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 2.05 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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10. บริษทั ที.ไอ.เอม็. 
ชิพ แมนเนจเมนท ์
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 7.96 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขาย และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

 ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 2.37 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

11.บริษทั เนเชอรัล เอน็
เนอร์ยี่ รีไฟเนอร่ี               
โฮลด้ิง จ ากดั 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 0.47 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทั มีเง่ือนไขทางการค้าและเป็นตามราคาตลาด
และมีความสมเหตุสมผล 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 0.50 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายได้จ ากการใ ห้ เ ช่ า
ทรัพยสิ์น  
 บริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 20.02 การเขา้ท ารายการดงักล่าว มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายและเพ่ิมรายไดใ้ห้กบับริษทัย่อย รวมถึงอตัรา
ค่าเช่ามีความเหมาะสม สามารถเทียบเคียงกับราคา
ตลาด และพ้ืนท่ีโรงงานบริเวณใกลเ้คียงกนั 

ลูกหน้ีการคา้ 
 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 0.13 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าและบริการ 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 
 บริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมี
คอล จ ากดั  

- 2.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจาก
เป็นไปตามขอ้ตกลงตามสัญญาเช่าและบริการ 

12.บริษทั บ๊ิกซี จ ากดั รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 109.95 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 32.80 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

13.บริษทั ทรูธ มารีไทม์ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 7.61 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 1.24 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษทั มีราคาขายและเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 3.41 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 
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ค่าบริหารคา้งจ่าย 
 

- 0.24  

ค่าบริการจัดการเอกสาร
พนกังานประจ าเรือ 
 

- 0.32 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทัและค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
Sea Oil Petroleum Pte 
Ltd.  

- 35.82 รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขายและเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

ลูกหน้ีการคา้ 
Sea Oil Petroleum Pte 
Ltd.  

- 8.32 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

14.บริษทั ทรูธ มารีไทม์ 
เซอร์วิสเซส จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

- 4.14 รายการดงักล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษทั มีเง่ือนไขทางการค้าและเป็นตามราคาตลาด
และมีความสมเหตุสมผล 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

- 1.03 รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล มีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปเช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

15.บริษทั สยาม          
โกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน)  
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

 
- 

 
9.36 

รายการดังกล่าวเป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท มีราคาขายและเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกบัลูกคา้รายอื่น 

 
5. ตาร างส รุปงบการ เงิ น ในระยะ  3 ปี  ที่ ผ่ านมา  และ ปี ปัจ จุบันจนถึ ง ไตรมาส ล่ า สุด  พ ร้อมค าอธิบายและ 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 
5.1 ตารางสรุปงบการเงินในปี 2562 ถึงปี 2564 
5.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 198.09 101.32 340.12 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 784.19 556.62 1,348.39 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทางการเงิน - - 0.41 
สินคา้คงเหลือ 11.20 17.14 5.15 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 26.67 81.97 46.75 

 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  1,020.15 757.05 
 

1,740.82 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ 0.05 - - 
 เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  1,227.16 1,103.81 1,016.02 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธิ - - 244.45 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 654.72 299.51 30.24 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 34.49 45.03 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1.89 1.48 3.98 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4.25 6.85 8.28 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  59.28 0.33 7.78 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,947.35 1,446.47 1,355.78 

 รวมสินทรัพย์  2,967.50 2,203.52 3,096.60 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 224.06 77.58 327.56 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

116.33 129.88 55.00 

หุ้นกูส่้วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 399.56 - - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- 11.94 13.14 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  501.64 335.34 963.09 
หน้ีสินอนุพนัธ์ทางการเงิน - 0.01 0.22 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  11.30 14.38 8.10 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7.01 3.28 2.49 
 รวมหนีสิ้นหมนุเวียน  1,259.90 572.41 1,369.60 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   278.57 174.43 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 23.28 32.93 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12.70 12.73 13.99 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.49 - 2.80 
 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  295.76 210.44 49.72 

 รวมหนีสิ้น  1,555.66 782.85 1,419.32 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 553.56 608.91 649.51 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

 ส่วนเกินมูลคา้หุ้นสามญั 933.17 933.17 933.17 
 ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  (74.05) - - 
ก าไรสะสม       
  ส ารองตามกฎหมาย 27.52 28.58 29.28 
  ส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (25.96) (147.97) 37.17 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อห้น (18.75) (19.53) (1.12) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ฯ 1,395.49 1,403.16 1,648.01 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 16.35 17.51 29.27 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 1,420.67 1,677.28 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,967.50 2,203.52 3,096.60 

5.1.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

รายได้        
รายไดจ้ากการขาย บริการ และการให้เช่า 6,416.36 5,274.97 11,340.35 
ตน้ทุนขาย บริการ และการให้เช่า (6,225.60) (5,079.86) (11,089.34) 
ก าไรขั้นต้น 190.76 195.11 251.01 

รายไดอ้ื่น 46.33 21.85 13.78 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 237.09 216.96 264.79 

ค่าใชจ้่ายในการขาย (82.25) (91.04) (121.83) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (131.92) (164.12) (149.94) 
(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน 

(7.39) (8.71) 4.07 

ก าไรจากการจ าหน่ายการด าเนินงานท่ียกเลิก - 60.73 - 
ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สุทธิ 0.03 1.76 12.05 
ตน้ทุนทางการเงิน (45.40) (28.94) (20.61) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า 

(29.84) (13.36) (11.47) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 111.74 40.69 257.50 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81.90 27.33 246.03 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (17.46) (18.23) (6.00) 
ก าไรส าหรับปี 64.44 9.10 240.03 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 64.44 9.10 240.03 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (สุทธจิากภาษี) 8.71 22.44 - 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 73.15 31.54 240.03 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

การแบ่งปันก าไรสุทธ ิ       
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทัใหญ่ 60.85 18.45 230.95 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12.30 13.09 9.08 

        
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบริษทั 48.84 18.00 249.36 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8.60 12.82 15.13 

        
5.1.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 101.11 94.20 (61.69) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 133.36 327.49 338.28 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (161.41) (520.31) (47.53) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 73.07 (98.62) 229.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 133.87 198.09       101.32 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

(8.85) 1.85 9.74 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 198.09 101.32 340.12 
 

5.1.4 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2562 2563 2564 

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.32 1.27 
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.78 1.15 1.23 
   อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.58 7.76 11.73 
   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 37.59 46.40 30.69 
   อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 2.97 3.70 2.21 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) (0.48) (1.30) (0.15) 
   อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.14 0.60 2.12 
   อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ร้อยละ) 4.44 1.32 15.14 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ร้อยละ) 2.56 1.22 9.06 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.10 0.55 0.85 
   อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.75 0.31 0.27 
   อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.81 2.61 (2.99) 
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5.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด 

สินทรัพย์ 

ปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมจ านวน 3,096.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 893.08 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.53 
เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2563 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจ านวน 983.77 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 129.95 เกิดจาก
การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขยายตวัของธุรกิจจ าหน่ายน ้ามนั  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีลดลงส่วนใหญ่ เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มูลค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้            
จะรับรู้มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียเม่ือไดรั้บเงินปันผล 

หนีสิ้น 

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 1,419.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 636.47 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 81.30                            
เม่ือเปรียบเทียบ ณ  ส้ินปี 2563 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธุรกิจท่ีเติบโตขึ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อย มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,677.28 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 
1,648.01 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29.27 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2563 
จ านวน 256.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.06 ซ่ึงเกิดจากก าไรเบด็เสร็จรวมท่ีเพ่ิมขึ้น 

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินรวมบริษทั และบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิรวม จ านวน 240.03 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 208.49 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
661.00  เม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 230.95 ลา้นบาท และก าไร
สุทธิ ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9.08 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรสุทธิรวมท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 

บริษทั และบริษทัย่อย รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จ านวน 257.50 ลา้นบาท  
เพ่ิมขึ้น 216.81 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 532.89 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นและราคาน ้ ามนัดิบ                     
ในตลาดโลกปรับตวัสูงขึ้นจากปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัเพ่ิมขึ้น   

ทั้งน้ีราคาน ้ ามนัดิบ Brent เฉล่ียปี 2564 ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีราคา
เฉล่ียประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากน้ี ปริมาณการผลิตและขายโดยรวมยงัเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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จากประกาศรายงานผลการประเมินปริมาณน ้ ามันส ารองของแหล่งสัมปทานบนบก L53/48 ในประเทศไทย ซ่ึงจัดท าโดย                                                  
บริษทั Sproule International Limited ของแคนาดา (Sproule) เป็นผูป้ระเมินปริมาณส ารองน ้ ามนัดิบจากทุกแหล่งในแปลง L53/48  
ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยใช้มาตรฐานในการประเมินท่ีไดรั้บการรับรองและอยู่ภายใต้กฎขอ้บงัคบัของ 
Securities Administrators National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ของประเทศแคนาดา                  
ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกบัการประเมินในทุกปีท่ีผา่นมา  พบว่าปริมาณน ้ ามนัส ารองในระดบั 2P (ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และ 
รอการผลิต Proved Reserve รวมกบัปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้และรอการขุดเจาะ Probable Reserve) จ านวน 4,625,000 บาร์เรล 
ลดลงร้อยละ 3  จากปริมาณส ารอง ระดบั 2P จ านวน 4,753,000 บาร์เรล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาปริมาณการ
ผลิตและการจ าหน่ายน ้ ามนัดิบตลอดทั้งปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14  มีปริมาณรวม 1,018,000 บาร์เรล คิดเป็นอตัราการผลิตต่อวนั
เท่ากบั 2,789 บาร์เรลต่อวนั ปริมาณส ารองในระดบั 2P เพ่ิมขึ้นถึง 890,000 บาร์เรล คิดเป็นอตัราส่วนปริมาณส ารองเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกบัอตัราการผลิตทั้งปี (reserve replacement ratio)  ท่ีร้อยละ 87.43 

รายได้ 

บริษทั และบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขาย การบริการและการให้เช่า รวมจ านวน 11,340.35 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6,065.38 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 114.98 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากปริมาณการจ าหน่ายน ้ ามนัท่ีสูงขึ้น จากการขยายตลาดน ้ ามนั
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ  และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และราคาน ้ ามนัในตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นสูงอย่างมาก
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

นอกจากน้ี รายได้จากการให้บริการด้าน Catering & Service ท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัท ได้รับสัญญาให้บริการเพ่ิมขึ้ นอีก                            
2 โครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และอีก 1 โครงการเร่ิมเดือนตุลาคม 2564 และ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการจดัหาเสบียงและขาย
สินคา้ประเภทอาหารและวตัถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

ก าไรขั้นต้น 

บริษัท และบริษทัย่อย มีก าไรขั้นต้นรวม จ านวน 251.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 55.90 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.65                     
เม่ือเทียบกับ งวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากปริมาณการจ าหน่ายน ้ ามันท่ีสูงขึ้น จากการขยายตลาดน ้ ามันส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ  และการขยายตลาดใหม่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยโุรป และราคาน ้ามนัในตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นสูงอย่างมาก อยา่งไรก็ตาม
อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มกิจการลดลงเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นทั้งในตลาดท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และการเขา้ไปแข่งขนั               
ในตลาดใหม่ ตลอดจนต้นทุนการให้บริการในธุรกิจ Catering &Services ท่ีสูงขึ้นอย่างมาก  ทั้งด้านการจัดหาวตัถุดิบ 
อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั และค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสถานการณ์ Covid -19  

ค่าใช้จ่าย 

บริษทั และบริษทัย่อย มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร จ านวน 271.77 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 16.61 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.51 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัขนส่งสินคา้ และค่าใชจ้่ายบุคลากรดา้นการขายท่ีเพ่ิมขึ้น จากการขยายตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ  
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6. ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ไม่มี) 

7. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงัต่อไปน้ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ดงันั้น ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ 
บริษทั นทลิน จ ากดั 292,550,417 

นายเชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั [ไม่มีการถือหุ้น] 
นายปวีณ ปานบุญห้อม [ไม่มีการถือหุ้น]  

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุรพล  
มีเสถียร ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104 หุ้น และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

8. แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ ซ่ึง 

9. ปรากฏช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะ                  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”)                 
ตามบญัชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการ               
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นเอกสารแนบท้าย                        
ของสารสนเทศฉบบัน้ี 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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บริษทัขอรับรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และไดจ้ดัท าขึ้นดว้ยความรอบคอบ
และระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคัญ และข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน                   
ในสาระส าคญั และไม่ท าให้บุคคลใด ๆ ส าคญัผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบบัน้ีท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงสารสนเทศ
เท่านั้น ไม่ไดท้  าขึ้นเพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพ่ือให้ไดม้าหรือจองซ้ือหลกัทรัพย ์

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 
 
 

  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

………………………………. 
   (นายสุรพล มีเสถียร และ นางสาวนีรชา   ปานบุญห้อม) 
                  กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั 
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เอกสารแนบท้ายของสารสนเทศ 
สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน)  

ตามบญัชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี  
7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้ งหมดท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด  
(“บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทั เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่รีไฟเนอร่ี จ ากดั (“ผู้ซ้ือ” หรือ 
“บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่”) โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจ านวนทั้ งส้ิน 
256,000,000.00 บาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”) ทั้งน้ี ในปัจจุบนั บริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ประกอบ
กิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว  

ทั้งน้ี ภายหลงัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัยอ่ยเสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯ จะไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมี 
คอลอีกต่อไป และบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ และผูซ้ื้อจะเป็นผูพ้ิจารณา
แนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระหว่างบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล และผูซ้ื้อ โดยบริษทัฯ จะไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินการเก่ียวกบัสัญญาดงักล่าวอีกต่อไป 

การเข้าท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการสูงสุดจากงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ Management Account 
ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แลว้ พบวา่ มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ใน
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล จ านวน 189.82 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าจะเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยล์
ปิโตรเคมีคอลยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท จึงรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอลไดเ้ท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้น
บาทแล้ว พบว่า มูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงสุด ดังนั้น บริษทัฯ จึงใช้มูลค่าตามบญัชีซ่ึงเท่ากับ 264.31 ล้านบาท ในการ
ค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และเม่ือไดค้ านวณตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์ภายใตป้ระกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์แลว้ พบว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย  

2 

 

ตามเกณฑ์มูลค่าตามบญัชี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 
เดือนก่อนเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น มูลค่ารายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.54 ซ่ึงค านวณด้วยเกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ดังนั้น 
รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานและ
เปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเร่ืองการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

อยา่งไรก็ตาม ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทั นทลิน จ ากดั (“บริษัทนทลิน”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของบริษทันทลิน 
(ข2) บริษัทนทลินถือหุ้นในบริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนาย
ปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม 
(นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
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ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของ 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึง เป็นกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ 
บริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  
ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นนอ้งชายของนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึง
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู 
ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูซ้ื้อเขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษทัฯ  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 
ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า 
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เม่ือค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ Management Account ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล (หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 
จ านวน 48.52 ลา้นบาท (โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 135.82 ลา้นบาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน โดยช าระเป็นเงินทั้งส้ิน 13.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกคร้ัง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 รวมเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน 189.82 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จากการพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ พบวา่ มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซี
ออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้นบาท ดงันั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมี
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คอล หลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจึงมีจ านวนเท่ากบั 48.52 ลา้นบาท) และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ินยงัคง
คา้งช าระอยูก่บับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้นบาท รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน 
เท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้นบาท พบว่ามูลค่าตาม
บญัชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าส่ิงตอบแทน จึงใชมู้ลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ซ่ึงเท่ากบั 264.31 
ล้านบาท ในการค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ 
ประเภทเดียวกนั และท ากบับุคคลเดียวกนัในรอบหกเดือนท่ีผา่นมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น การ
เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เท่ากบั 264,306,579.52 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ขนาดรายการเก่ียวโยงดังกล่าวจึงมี
มูลค่าเกินกวา่ 20.00 ลา้นบาท และเกินกวา่ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ 
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ  ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั 

(2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ี
ก าหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกบัจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
ให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการ
ใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่ออนุมติัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักล่าว โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี  

(ก) นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือหุ้น
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ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น 
“ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(ข) บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุ
รพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และ (2) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของ
ผูซ้ื้อ)  

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104 หุ้น 
ห รือคิ ด เ ป็นสัด ส่วนร้อยละ  0.534 ของหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบ ริษัทฯ  และ  
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 
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(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงมีฐานะ (1) เป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทั และ (2) เป็นผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย และกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบับน้ี นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.795 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ 
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

บริษทัฯ จึงขอเรียนแจง้รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ภายหลงัจากท่ี (ก) บริษทัฯ ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 และ (ข) บริษทัฯ และผูซ้ื้อ ไดด้ าเนินการ
ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นส าเร็จลงครบถว้น และ/หรือ ไดรั้บการผ่อนผนั
จากคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซี
ออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั ใหก้บับุคคลเก่ียวโยงกนั 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล (แลว้แต่กรณี) มีมติ
อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ 

(2) การแกไ้ขอ านาจกรรมการของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อเสนอ และ 

(3) การเปล่ียนแปลงผูมี้อ านาจในการสั่งจ่ายเงินในบญัชีของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามท่ีผูซ้ื้อ
เสนอ 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูซ้ื้อ (ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด) มีมติ
อนุมติัใหซ้ื้อและรับโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจากบริษทัฯ 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น และการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยจะเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพนัธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย : บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ซ้ือ : บริษทั เนเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่รีไฟเนอร่ี จ ากดั 

มูลค่าส่ิงตอบแทน : 256,000,000.00 บาท 

จ านวนหุ้นที่จะขาย
  

: หุ้นสามญัทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จ านวน 2,039,998 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตร
เคมีคอล 

ลักษณะความสัมพนัธ์ : 

 
ผู ้ซ้ือเข้าข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
เน่ืองจาก  

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุน้ในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุน้ในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผา่น
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บ ริ ษั ท  น ท ลิ น  ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น  จ า กั ด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดย (ข1) 
บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นในบริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือหุ้นในบริษทั 
ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้ งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของ
นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็น
กรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และกรรมการของผู ้ซ้ือ ซ่ึงความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะดงักล่าว เขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน พ.ศ.  2546 ลงวันท่ี  19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)  

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่าน
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมดของ
บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั  ถือหุ้นในผูซ้ื้อ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษทันทลิน มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นางสาวนีรชา 
ปานบุญหอ้ม นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์
จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ 
จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชาย
ของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึง
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เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นาย
ปวีณ ปานบุญห้อม  ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด โดยบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
ของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของนางสาวนีรชา ปาน
บุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทั
นทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ  และผู ้ ซ้ื อ  ซ่ึ ง เข้าข่ าย เ ป็น “ญาติสนิท” ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษทัฯ จะขายหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล จ านวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทัเนเชอรัลเอน็เนอร์ยี่  
โดยบริษทัฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 256,000,000.00 บาท ทั้งน้ี 
ภายหลงัธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยเสร็จสมบูรณ์ บริษทัฯ จะไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอ
ลอีกต่อไป และบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส้ินสภาพจากการเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

บริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่ จะช าระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดงักล่าวในวนัท่ีมีการซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์  
ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
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โครงสร้างก่อนเข้าท ารายการ 

 
 

โครงสร้างหลังเข้าท ารายการ 
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป  

บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดย
เป็นธุรกิจท่ีน าคอนเดนเสท (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลิต เป็นโซเวน้ทท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น ผลิตยาง ผลิตตวัท าละลายในอุตสาหกรรมสี โดยกระบวนการผลิตใช้หลกัความแตกต่างของจุด
เดือด (Boiling Point) ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้ส่วนใหญ่ คือ รับเบอร์โซลเวน้ท์ 
(Rubber Solvent) สารไวท์สปิริต (White Spirit) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล  (Diesel) บางส่วน ทั้ งน้ี 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 
ที่ตั้ง 700/340 หมู่ 6 ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายโซลเวน้ท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม

เหลว 
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 4 กรกฎาคม 2537 
โครงสร้างเงินทุน บริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล มีทุนจดทะเบียนจ านวน 204,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,040,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 
บาท (ช าระแลว้เตม็มูลค่าหุน้)  

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (ก่อนท า
รายการ) 

ช่ือ สัดส่วนร้อยละ 
บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 99.9998 
นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 0.00001 
นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 0.00001 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น (หลังท า
รายการ) 

ช่ือ สัดส่วนร้อยละ 
บริษทั เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอ
ร่ี จ ากดั 

99.9998 

บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 0.00001 
บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 0.00001 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ( ก่ อ นท า
รายการ) 

1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 
2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล 
3. นายชาญณรงค ์ถึงฝ่ัง 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ( ห ลั ง ท า
รายการ) 

บุคคลตามท่ีผูซ้ื้อก าหนด 
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ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล โดยมีรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลส้ินสุด ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์รวม  237.35 371.93 332.87 
สินทรัพยห์มุนเวียน  10.25 61.01 39.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  227.10 310.92 293.01 
หนีสิ้นรวม  230.48 312.28 233.19 
หน้ีสินหมุนเวียน  229.76 311.26 232.38 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  0.72 1.02 0.81 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม (197.13) (144.34) (104.32) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6.87 59.65 99.68 
รายได้จากการขาย 13.09 255.20 - 
รายไดอ่ื้น 3.38 0.02 28.64 
ตน้ทุนขาย (48.06) (273.95) - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
และ ตน้ทุนทางการเงิน 

(21.20) (21.29) (14.74) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (52.79) (40.02) 13.90 
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5. การค านวณขนาดรายการ 

5.1 ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) บริษัทฯ (1) บริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (2) 

สินทรัพย์รวม  3,096.60 237.35 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

12.26 0.31 

หนีสิ้นรวม  1,419.32 230.48 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 29.27 0.00 
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 1,635.75 6.56 
ก าไรสุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)  240.03 (52.79) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 240.03 (52.79) 
หมายเหตุ:  
(1)  อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
(2) อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

5.2 ขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

5.2.1 ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

การเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศรายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาขนาดของรายการซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
พบวา่ การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 ตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อน
เขา้ท ารายการในคร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดงันั้น มูลค่ารายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.54 ซ่ึงค านวณดว้ยเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิง
ตอบแทน โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
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หลักเกณฑ์ สูตรค านวณ การค านวณ 
ขนาด
รายการ 

เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
สินทรัพย์ท่ี มีตัวตน
สุทธิ (NTA)  

NTA ของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป x สัดส่วนท่ี
จ าหน่ายไป x 100 

NTA ของบริษทัฯ (1) 

6,560,984 x 100 
1,635,746,090 

0.40% 

เกณฑ์ก าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน  

ก าไรสุทธิของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายไป x สัดส่วน
ท่ีจ าหน่ายไป x 100 

ก าไรสุทธิของบริษทัฯ (1) 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจาก 
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 
มีผลประกอบการขาดทุน  

เกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน  

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ (1) 

264,306,579.52  x 100 
3,096,597,356 

8.54 % 

เ ก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
หลกัทรัพย ์ 

ไม่มีการค านวณเน่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ 

หมายเหตุ: (1) อา้งอิงขอ้มูลจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

 
ดงันั้น รายการดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส่งผลให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท า
รายงานและเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย ์

5.2.2 ขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ย เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ เน่ืองจาก 

1. นายเชิดชู ปานบุญห้อม  (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือ
หุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้
ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

3. บริษัท ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากัด มีนายปวีณ ปานบุญหอ้ม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม 
(นายปวีณ ปานบุญหอ้ม ถือหุน้ในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นน้องชายของ 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึง เป็นกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ 
บริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู ปานบุญหอ้ม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ 
ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นญาติสนิทตามนัยของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4. นายปวีณ ปานบุญห้อม ซ่ึง (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูซ้ื้อโดยทางออ้ม (นายปวีณ ปานบุญห้อม  
ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
หุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ) (ข) เป็นกรรมการของผูซ้ื้อ (ค) เป็นนอ้งชายของนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ซ่ึง
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบุตรของนายเชิดชู 
ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และผูซ้ื้อ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูซ้ื้อเขา้ข่ายเป็นบุคคลเก่ียวโยงของบริษทัฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เม่ือค านวณ
ขนาดรายการตามเกณฑ์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยค านวณจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชี และ Management Account ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล (หลงัหักค่าเผื่อการด้อยค่า) 
จ านวน 48.52 ลา้นบาท (โดยเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล 
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เป็นเงินทั้งส้ิน 135.82 ลา้นบาท ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน โดยช าระเป็นเงินทั้งส้ิน 13.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 
22 พฤษภาคม 2560 และจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกคร้ัง คิดเป็นมูลค่า 40.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
รวมเป็นเงินลงทุนในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ิน 189.82 ลา้นบาท) ทั้งน้ี จากการพิจารณาหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ พบว่า มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเท่ากบั 141.31 ลา้น
บาท ดงันั้น มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า จึงมีจ านวนเท่ากบั 48.52 
ลา้นบาท) และหน้ีสินท่ีบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอลทั้งส้ินยงัคงคา้งช าระอยู่กบับริษทัฯ จ านวน 215.79 ลา้น
บาท รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลทั้งส้ิน เท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนซ่ึงเท่ากบั 256.00 ลา้นบาท พบว่ามูลค่าตามบญัชีมีค่าสูงกว่ามูลค่าส่ิง
ตอบแทน จึงใชมู้ลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ซ่ึงเท่ากบั 264.31 ลา้นบาท ในการ
ค านวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ประเภท
เดียวกนั และท ากบับุคคลเดียวกนัในรอบหกเดือนท่ีผ่านมาท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น 
การเข้าท ารายการในคร้ังน้ี จะมีมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของรายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เท่ากับ 
264,306,579.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น ขนาด
รายการเก่ียวโยงดงักล่าวจึงมีมูลค่าเกินกว่า 20 .00 ลา้นบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ   

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

บริษทัฯ จะด าเนินการให้บริษทัฯ ขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ซ่ึงเป็น 
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวน 2,039,998 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9999 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ 
บริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ใหแ้ก่บริษทัเนเชอรัลเอน็เนอร์ยี ่โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนจากการขายหุ้น
ดงักล่าวเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 256,000,000.00 บาท โดยบริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่จะช าระ ดว้ยเงินสด ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ ในฐานะผูข้าย และบริษทัเนเชอรัลเอ็น
เนอร์ยี่ ในฐานะผูซ้ื้อ และเง่ือนไขในการก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้น โดยบริษทัเนเชอรัลเอ็นเนอร์ยี่จะช าระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าว 
ใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัท่ีการซ้ือขายหุน้เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ธุรกรรมการขายหุน้ในบริษทัยอ่ยจะเสร็จ
สมบูรณ์ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
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6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนจากการขายหุ้นในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมีคอลเป็นเงินจ านวนทั้ ง ส้ิน 
256,000,000.00 บาท ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว ก าหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง
ระหว่างบริษทัฯ และผูซ้ื้อ โดยพิจารณาร่วมกับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษทัซีออยล์ปิโตรเคมีคอล ซ่ึง
ประเมินโดยใช้มูลค่าท่ีอ้างอิงจาก “วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ” เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะท้อน
แผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
ในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการจากรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอล ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีบริษทัฯ เห็นวา่สมเหตุสมผล  

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าว พบว่ามีมูลค่ารวมระหว่าง 254,000,000 - 267,000,000 บาท ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ เจรจาต่อรองไดถื้อวา่เป็นค่าตอบแทนท่ีสมเหตุสมผล” 

ทั้งน้ี เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นไปตามเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไป เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป ท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกันเป็นพิเศษ (arm’s length 
transaction) โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุน้ 

7. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทซีออยล์ปิโตรเคมี  

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ด าเนินการขายหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ 
จะน าเงิน จ านวน 256,000,000.00 บาทท่ีไดรั้บจากการขายหุน้ดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1) ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสนบัสนุนการด าเนินงานภายในกลุ่มบริษทั และ/หรือ 

2) ช าระคืนเงินกูท่ี้ถึงก าหนดช าระ และ/หรือ 

3) ส ารองไวเ้พื่อแผนการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการท่ีน่าสนใจในอนาคต 

8. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

9.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  

 กรรมการของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี เป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 
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(ก) นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  

(ข) นายสุรพล มีเสถียร 

(ค) นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

9.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

 ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี เข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อย ดงันั้น ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี 

(ก) นายเชิดชู ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.60 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดในบริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดย (ข1) บริษทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุ้นใน
บริษทันทลิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทันทลิน (ข2) บริษทันทลินถือ
หุ้นในบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ 
เอเลเมนท ์จ ากดั และ (ข3) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุ้นในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของหุ้นทั้งหมดของผูซ้ื้อ และ (ค) เป็นบิดาของนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และเป็นกรรมการของบริษทันทลิน และเป็นบิดาของนายปวีณ ปานบุญห้อม 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้ม และกรรมการของผูซ้ื้อ ซ่ึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว เขา้
ข่ายเป็น “ญาติสนิท” ตามนยัของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(ข) บริษัทนทลิน (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.04 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ  และ (ข) ถือหุ้นในผูซ้ื้อโดยทางออ้ม ผ่านบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 64.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั โดยบริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือ
หุน้ในผูซ้ื้อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ทั้งหมดของผูซ้ื้อ 

นอกจากน้ี บริษัทนทลิน มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  
นายสุรพล มีเสถียร และนายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 
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ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ผูถื้อหุ้นของบริษทัจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ (1) นายสุ
รพล มีเสถียร และ (2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ไดแ้สดงความประสงคม์ายงับริษทัฯ ว่าตนจะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว  โดย ณ วนัท่ี
ของสารสนเทศฉบบัน้ี  

(1) นายสุรพล มีเสถียร มีฐานะ (1) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และ (2) เป็นผู ้ถือหุ้นรายย่อย 
กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยทางออ้มของ
ผูซ้ื้อ)  

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบบัน้ี นายสุรพล มีเสถียร (ก) ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 3,471,104  หุ้น 
ห รือคิ ด เ ป็นสัด ส่วนร้อยละ  0.534 ของหุ้น ท่ีจ าห น่ายได้แล้วทั้ งหมดของบ ริษัทฯ  และ  
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

(2) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ซ่ึงมีฐานะ (1) เป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยของบริษทั และ (2) เป็นผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย และกรรมการของบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) 

โดย ณ วนัท่ีของสารสนเทศฉบับน้ี นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ก) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 
5,162,666 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.795 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และ 
(ข) ถือหุน้ในบริษทันทลิน (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยทางออ้มของผูซ้ื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมดในบริษทันทลิน โดย (1) บริษทันทลิน ถือหุ้นในบริษทั ไนน์ เอเล
เมนท์ จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9999 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ไนน์ เอเลเมนท์ จ ากดั และ 
(2) บริษทั ไนน์ เอเลเมนท ์จ ากดั ถือหุน้ในผูซ้ื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9996 ของหุน้ทั้งหมดของผู ้
ซ้ือ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณาและเห็นวา่ เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดราคาหุ้น
ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีท่ีขายไปนั้นมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป ท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (arm’s length transaction) ดงันั้น การขายหุ้น
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ทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทัซีออยลปิ์โตรเคมีคอลจะส่งผลดีให้แก่บริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ สามารถใช้
เวลา ทรัพยากร บุคลากร และความสามารถมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจหลกัปัจจุบนั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ เช่ียวชาญ
เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเดิมให้กวา้งขวางและก่อให้เกิดรายไดท่ี้มากขึ้น โดยบริษทัฯ 
อาจน าเงินท่ีไดจ้ากการขายหุ้นไปใช้ในการช าระเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน และน าไปใชเ้ป็นเงินลงทุนเพิ่มเติม
ส าหรับการขยายกิจการหรือลงทุนในโครงการหรือกิจการท่ีน่าสนใจในอนาคตท่ีสามารถให้อตัราผลตอบแทน
ตรงตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ไดม้ากยิ่งขึ้น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นวา่การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ รวมทั้งเป็นรายการท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล 

10. ความเห็นของกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.  

กรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้  

บริษทัฯ ขอรับรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ และไดจ้ดัท าขึ้นดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงัโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั และขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีถูกต้อง 
ครบถว้นในสาระส าคญั และไม่ท าใหบุ้คคลใด ๆ ส าคญัผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบบัน้ีท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดง
สารสนเทศเท่านั้น ไม่ไดท้ าขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นค าเสนอเพื่อใหไ้ดม้าหรือจองซ้ือหลกัทรัพย ์

                                            ลายมือช่ือ  
 
 
 
             (นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม และนายสุรพล มีเสถียร) 

                          กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
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