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ท่ี SPRC-CF-OUT22-323 

6 ธนัวาคม 2565 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4A/2565 เร่ือง ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) เก่ียวกบั
ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ให้ทราบถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4A/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565 ดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุมติัการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่าวประกอบดว้ยธุรกรรม 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การเขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั เชฟรอน ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ซ่ึงช่ือบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลงก่อนวนัท่ีธุรกรรมเสร็จส้ิน) (“บริษัทเป้าหมาย”)  (“หุ้น
บริษัทเป้าหมาย”) จาก (1) Chevron Asia Pacific Holdings Limited (“CAPHL”) (2) CT 
Nominee Holdings (I) LLC (“CTN1”) และ (3) CT Nominee Holdings (II) LLC (“CTN2”) 
โดยบริษทัเป้าหมายเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทยซ่ึงจะท าการเขา้ซ้ือธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีปัจจุบนัด าเนินการโดยบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั (“CTL”) และ
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งจาก CTL 

(ข) การเข้าซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 2,877,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 5,528,430 หุ้น ของ
บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั (“Thappline”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  9.91 ของจ านวน
หุ้ นทั้ งหมด  (“หุ้ น  Thappline”) จ าก  CAPHL โดย  Thappline  ประกอบ ธุร กิจ ให้ 
บริการขนส่งและจดัจ าหน่ายน ้ามนัทางระบบท่อส่ง และ 

(ค) การเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นและการให้กูยื้มเงินแก่บริษทัจ ากดัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ภายใต้
กฎหมายไทยสองบริษทั (“บริษัทใหม่”)  โดยหน่ึงในบริษทัใหม่ดังกล่าวจะเข้าซ้ือท่ีดิน
จ านวนทั้งหมด 19 แปลง ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิ โ ต ร เ ลี ย ม  (“ท่ี ดิ น ใ น ธุ ร กิ จ จั ด จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม ”) จ า ก 
บริษทั สตาร์โฮลดิ้งส์ จ ากดั (“SHC”) 

ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นบริษทัเป้าหมาย และหุ้น Thappline จะเรียกรวมกนัว่า “การเข้าซ้ือหุ้น” โดยเม่ือรวมการ
ลงทุนในบริษทัใหม่จะเรียกรวมกนัว่า “ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” 
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มูลค่าทั้ งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะเท่ากับผลรวมของ  
(1) เงินจ านวน 90.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 3,212.4 ลา้นบาท1) ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งช าระ
ในส่วนหุ้นบริษทัเป้าหมาย จ านวน 16.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 599.6 ลา้นบาท) (ข) ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้ง
ช าระในส่วนหุ้น Thappline จ านวน 45.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 1,606.2 ลา้นบาท) และ (ค) การลงทุนในหุ้น
ของบริษทัใหม่และเงินกูท่ี้จะให้แก่หน่ึงในบริษทัใหม่ รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 28.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 
1,006.6 ลา้นบาท) และ (2) มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีจะ
ด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) 

ทั้งน้ี เพ่ือแสดงตวัอยา่งประกอบการพิจารณา เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากบั 2,350.1 ลา้นบาท (หรือเท่ากบั 65.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีน้ี หากมูลค่า
ของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing 
Date) มีจ านวนเท่าเดิม2  มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จะเท่ากบั 155.8 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 5,562.5 ลา้นบาท)  

การเขา้ซ้ือหุ้นเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ .ศ. 2546 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากเป็นการท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือสินทรัพยจ์าก  

(ก) CAPHL ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษทัฯ ผ่านการถือหุ้นจ านวนร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดใน Chevron South Asia Holdings Private Limited (“CSAHPL”) โดยท่ี CSAHPL 
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษทัฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.56 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัฯ และ 

(ข) CTN1 และ CTN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Chevron Corporation (“Chevron”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ทางออ้มของบริษทัฯ ผา่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน CAPHL (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ทางออ้มของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้) โดยท่ี Chevron ถือหุ้นใน CTN1 และ CTN2 มากกว่า
ร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด  

มูลค่าของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) (ภายใตส้มมติฐานว่า
มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25643)) คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.6  ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดย
อา้งอิงการค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงันั้น 

 
1  บริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี ในเอกสารฉบบัน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุ
มูลค่าต่าง ๆ ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเท่านั้น มูลค่าท่ีระบุในสกุลเงินบาทเป็นการแปลงค่าสกุลเงินโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ าหนักระหว่างธนาคาร (weighted-average interbank exchange rate) ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ซ่ึงเท่ากบั 35.693 บาท
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

2  มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) อาจแตกต่างจากจ านวนดงักล่าว 
3 โปรดดูเชิงอรรถที่ 2  
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บริษทัฯ จึงตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก่อนวนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการเขา้ซ้ือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทนัที 

(ข) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุ้นภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ค) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยมีสารสนเทศ
อยา่งนอ้ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ 

(ง) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น โดยบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้
ซ้ือหุ้นจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ผูถื้อหุ้น มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) 
(ภายใตส้มมติฐานว่ามูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25644)) และการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัใหม่และ
การให้กูยื้มเงินแก่หน่ึงในบริษทัใหม่ จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 18.1  ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 
โดยอา้งอิงการค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ในการน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดในบริษทัเป้าหมาย บริษทัฯ จึง
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัให้เสนอต่อผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของบริษทัฯ ตามมาตรา 107 
แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน 

ทั้งน้ี ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดประมาณร้อยละ 14.2  ซ่ึงค านวณตามเกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิโดย
อ้างอิงจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565  อย่างไรก็ดี 
เน่ืองจากมูลค่าของรายการสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 15 และบริษทัฯไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับ
การเขา้ซ้ือสินทรัพย ์ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดภายใตป้ระกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์

 
4  โปรดดูเชิงอรรถที่ 2 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีมติอนุมัติให้บริษทัฯ เข้าท าสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (โดยท่ีการเสร็จส้ินของการเขา้ซ้ือหุ้นและการ
ลงทุนในบริษัทใหม่มีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ในการน้ี 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการมอบอ านาจให้รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการหรือผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน
และการคลงัของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึง มีอ านาจในการ (ก) เจรจา ตกลง เปล่ียนแปลงแกไ้ข ท าให้เสร็จสมบูรณ์ซ่ึง
ข้อก าหนดและเง่ือนไข รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ข) เจรจา ตกลง เปล่ียนแปลงแกไ้ข ลงนามก ากบั รับรอง ท าให้เสร็จสมบูรณ์ 
และส่งมอบ สัญญา ค าบอกกล่าว ค ายินยอม การผ่อนผนั หรือเอกสารอื่นใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมถึงเอกสารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุน และ/
หรือ การกูห้รือการให้กู ้หรือ หลกัประกนั) และ/หรือ (ค) ด าเนินการใดๆ และเขา้ท าเอกสารอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือตามท่ี
เห็นสมควรเพื่อให้ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและธุรกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จ
สมบูรณ์ 

ทั้งน้ี รายละเอียดส าคญัของเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง และรายละเอียดเพ่ิมเติมของธุรกรรมการ
ลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

(2) อนุมัติการแต่งตั้ ง  บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
เพ่ือจดัท าความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุ้นต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) อนุมติัการเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2566 ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 31 มกราคม 2566 เวลา 
9.30 น. ณ  ห้องแลนดม์าร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนดม์าร์ค กรุงเทพ เลขท่ี 138 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ส าหรับปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 
2565 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
วาระท่ี 3 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
(4) อนุมัติการก าหนดให้วนัท่ี 20 ธันวาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2566 (Record Date)  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค) 

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

โทร. 038 699 877 และ โทร. 038 699 699 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของ 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จ ากัด (มหาชน)  

เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 4A/2565 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้ง
ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าว
ประกอบดว้ยธุรกรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) การเขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษทั เชฟรอน ลูบริแคนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ซ่ึงช่ือบริษทัอาจมีการ
เปล่ียนแปลงก่อนวนัท่ีธุรกรรมเสร็จส้ิน) (“บริษัทเป้าหมาย”) (“หุ้นบริษัทเป้าหมาย”) จาก (1) Chevron Asia 
Pacific Holdings Limited (“CAPHL”) (2) CT Nominee Holdings (I) LLC (“CTN1”) และ (3) CT Nominee 
Holdings (II) LLC (“CTN2”)โดยบริษทัเป้าหมายเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทยซ่ึงจะท าการเขา้ซ้ือธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั (“CTL”) และทรัพยสิ์นท่ี
เก่ียวขอ้งจาก CTL 

(2) การเข้าซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 2,877,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจ านวน 5,528,430 หุ้น ของบริษทั ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จ ากดั (“Thappline”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.91 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด (“หุ้น Thappline”) จาก 
CAPHL โดย Thappline ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจดัจ าหน่ายน ้ามนัทางระบบท่อส่ง และ 

(3) การเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษทัจ ากดัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ภายใตก้ฎหมายไทยสอง
บริษทั (“บริษัทใหม่”) โดยหน่ึงในบริษทัใหม่ดงักล่าวจะเขา้ซ้ือท่ีดินจ านวนทั้งหมด 19 แปลง ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีใชใ้น
การประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (“ท่ีดินในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”) จากบริษทั 
สตาร์โฮลดิ้งส์ จ ากดั (“SHC”) 

ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุ้นบริษทัเป้าหมาย และหุ้น Thappline จะเรียกรวมกนัว่า “การเข้าซ้ือหุ้น” โดยเม่ือรวมการลงทุน
ในบริษทัใหม่จะเรียกรวมกนัว่า “ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม” 

มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะเทา่กบัผลรวมของ (1) เงินจ านวน 
90.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 3,212.4 ลา้นบาท1) ซ่ึงประกอบดว้ย (ก) ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งช าระในส่วนหุ้นบริษทั
เป้าหมาย จ านวน 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (หรือเท่ากับ 599.6 ล้านบาท) (ข) ค่าตอบแทนท่ีจะต้องช าระในส่วนหุ้น 
Thappline จ านวน 45.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 1,606.2 ลา้นบาท) และ (ค) การลงทุนในหุ้นของบริษทัใหม่และ
เงินกูท่ี้จะให้แก่หน่ึงในบริษทัใหม่ รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 28.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 1,006.6 ลา้นบาท) และ (2) 

 
1  บริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี ในเอกสารฉบบัน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุมูลค่า
ต่าง ๆ ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเท่านั้น มูลค่าท่ีระบุในสกุลเงินบาทเป็นการแปลงค่าสกุลเงินโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกั
ระหว่างธนาคาร (weighted-average interbank exchange rate) ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ซ่ึงเท่ากบั 35.693 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ 
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มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีจะด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ 
วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) 

ทั้งน้ี เพื่อแสดงตวัอยา่งประกอบการพิจารณา เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากบั 2,350.1 ลา้นบาท (หรือเท่ากบั 65.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีน้ี หากมูลค่าของ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) มี
จ านวนเท่าเดิม2 มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จะเท่ากบั 155.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(หรือเท่ากบั 5,562.5 ลา้นบาท)  

การเขา้ซ้ือหุ้นเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจากเป็นการท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือสินทรัพยจ์าก  

(1) CAPHL ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษทัฯ ผ่านการถือหุ้นจ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดใน Chevron South Asia Holdings Private Limited (“CSAHPL”) โดยท่ี CSAHPL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ทางตรงของบริษทัฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.56 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ และ 

(2) CTN1 และ CTN2 ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Chevron Corporation (“Chevron”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางออ้ม
ของบริษทัฯ ผ่านการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน CAPHL (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ทางออ้มของบริษทัฯ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้) โดยท่ี Chevron ถือหุ้นใน CTN1 และ CTN2 มากกว่าร้อยละ 50 ของ
หุ้นทั้งหมด 

มูลค่าของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) (ภายใตส้มมติฐานว่า
มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25643)) คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.6 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดย
อา้งอิงการค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงตอ้งได้รับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัก่อนวนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัท ารายงานและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการเขา้ซ้ือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทนัที 

(ข) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ซ้ือหุ้นภายใตป้ระกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
จดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ค) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตาม
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ 

 
2  มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) อาจแตกต่างจากจ านวนดงักล่าว 
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(ง) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้น โดยบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) (ภายใตส้มมติฐานว่า
มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 25644)) และการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัใหม่และการให้กูยื้มเงินแก่หน่ึงใน
บริษทัใหม่ จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 18.1 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดยอา้งอิงการค านวณจากงบ
การเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ในการน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดในบริษทัเป้าหมาย บริษทัฯ จึงจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี
ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัให้เสนอต่อผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั
การเข้าท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมของบริษทัฯ ตามมาตรา 107 แห่งพ.ร.บ. บริษทั
มหาชน 

บริษทัฯ ขอแจ้งสารสนเทศของการเขา้ท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) วันเดือนปีทีม่ีการตกลงเข้าท ารายการ 

วัน ท่ี  6 ธันวาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมั ติ  (1) การลงทุนของบริษัทฯ  
ในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการเขา้ท าสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการลงทุนใน
ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (โดยท่ีการเสร็จส้ินของการเขา้ซ้ือหุ้นและการลงทุนในบริษทัใหม่มีเง่ือนไข
ว่าบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) และ (2) ให้น าเสนอธุรกรรมการลงทุนของ
บริษทัฯ ในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี วนัท่ีธุรกรรมการ
ลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเสร็จส้ินจะเกิดขึ้นเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงการไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่าว ส าเร็จครบถว้นแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้ (แลว้แต่กรณี) อน่ึง บริษทัฯ คาดว่าธุรกรรม
การลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าว (ซ่ึงรวมถึงการเข้าซ้ือหุ้น) จะเสร็จส้ินภายในเดือน
มิถุนายน 2567  

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ธุรกรรม ผู้ซ้ือ ผู้ขาย 

การเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั
เป้าหมาย 

บริษทัฯ CAPHL CTN1 และ CTN2 

การเขา้ซ้ือหุ้น Thappline บริษทัฯ CAPHL 

การเขา้ลงทุนในบริษทั
ใหม ่

 บริษทัฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออก
ใหม่ของบริษทัใหม่ซ่ึงจะจดัตั้งภายใตก้ฎหมายไทย (“บริษัทใหม่ 1”) และ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัใหม่อีกบริษทั ซ่ึงจะจดัตั้ง
ภายใต้กฎหมายไทย (“บริษัทใหม่ 2”) โดยบริษทัใหม่ 2 จะถือหุ้นจ านวนท่ีเหลือ 
ของบริษทัใหม่ 1 และ ผูล้งทุนไทยซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ จะ
เขา้ลงทุนในหุ้นจ านวนท่ีเหลือของบริษทัใหม่ 2 หลงัจากนั้นบริษทัใหม่ 1 จะท าการ
เขา้ซ้ือท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจาก SHC 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

CAPHL 

(จดัตั้งท่ีเบอร์มิวดา) 

• CAPHL ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 
100 ของหุ้นทั้งหมดใน 
CSAHPL  

• CAPHL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางออ้ม
ของบริษัทฯ โดยท่ี  CAPHL ถือหุ้น
ทั้ ง ห ม ด จ า น วน ร้ อ ย ล ะ  100 ใ น 
CSAHPL และ CSAHPL มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวนร้อยละ 60.56 

/2 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายทั้งหมด
ของบริษทัฯ  

• CTN1 และ CTN2 เป็นบริษทัย่อยของ 
Chevron ซ่ึ ง เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้ น ร ายใหญ่
ทางออ้มของบริษทัฯ  

• SHC เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ CAPHL ซ่ึง
เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของ
บริษทัฯ 

CTN1 

(จดัตั้งท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 

• Chevron/1 ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มจ านวนร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมดใน CTN1 

CTN2 

(จดัตั้งท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา) 

• Chevron ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มจ านวนร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมดใน CTN2 

SHC 

(จดัตั้งท่ีประเทศไทย) 

• CAPHL ถือหุ้นทางตรงจ านวน
ร้อยละ 49.00 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายทั้งหมดของ SHC 

หมายเหตุ: 1/ Chevron เป็นบริษทัระหว่างประเทศขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังาน จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก 
(New York Stock Exchange) โดย ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ผูถ้ือหุ้นของ Chevron ท่ีถือมากกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ทั้งหมด ประกอบดว้ย The Vanguard Group (ร้อยละ 8.48) State Street Corporation (ร้อย
ละ 7.21) และ BlackRock, Inc (ร้อยละ 6.50) (ท่ีมา: Chevron Proxy Statement 2022 (www.chevron.com)) 

 2/ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 (ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น (Record Date)) ส าหรับการจ่ายเงินปันผลคร้ังล่าสุด 

3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

http://www.chevron.com)/
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บริษทัฯ จะลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

ก) การเขา้ซ้ือหุ้นบริษทัเป้าหมาย โดยบริษทัฯ จาก CAPHL CTN1 และ CTN2  

ข) การเขา้ซ้ือหุ้น Thappline โดยบริษทัฯ จาก CAPHL และ 

ค) การเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นและการให้กูยื้มเงินแก่บริษทัใหม่ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ภายใต้
กฎหมายไทย โดยหน่ึงในบริษทัใหม่จะเขา้ซ้ือท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม จาก SHC 

อน่ึง กระบวนการและขั้นตอนในการเขา้ท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่าว 
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) การปรับโครงสร้างของหน่วยธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ดงัท่ีจะนิยามต่อไป) ภายใต ้CTL 

ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั CTL เป็นผูด้  าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม โดย CTL 
และ SHC จะด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการโอนธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องให้บริษทัเป้าหมาย (“การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ”) ซ่ึงจะรวมถึงการโอน
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ใบอนุญาตและหนงัสืออนุญาต สัญญา สินทรัพยบ์นพ้ืนดินและสินทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และหุ้นสามญัจ านวน 16,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.51 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วทั้งหมด) ในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BAFS”) (“หน่วยธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”) ภายหลงัจากการ
ปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ บริษทัเป้าหมายจะด าเนินงาน ดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่าย
ของธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจสถานีบริการน ้ ามันภายใต้แบรนด์ “คาล
เท็กซ์” (Caltex) และแบรนด์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ ามนัเช้ือเพลิง (อาทิ น ้ ามนั
เบนซิน น ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัอากาศยาน และยางมะตอย) โดยขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมีสถานีบริการน ้ ามนัซ่ึงด าเนินการภายใตแ้บรนด์ 
คาลเท็กซ์ (Caltex) ทั้งส้ิน 427 แห่งในประเทศไทยประกอบดว้ย สถานีบริการน ้ ามนัจ านวน 403 แห่งท่ี
ด าเนินงานในรูปแบบผูค้า้ปลีกเป็นเจา้ของและเป็นผูด้  าเนินการ (retailer-owned and retailer-operated หรือ 
RORO) และสถานีบริการน ้ามนัจ านวน 24 แห่งท่ีด าเนินงานในรูปแบบบริษทัเป็นเจา้ของและด าเนินงาน
โดยผูค้า้ปลีก (company-owned and retailer-operated หรือ CORO)  

อน่ึง โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัเป้าหมายก่อนและหลงัการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจเป็นดงัน้ี 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ  
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หมายเหต:ุ CTN1 และ CTN2 ถือหุ้นจ านวนท่ีเหลือในบริษทัเป้าหมาย (โดยแต่ละบริษทัถือหุ้นร้อยละ 0.1)  

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ 

 

หมายเหต:ุ CAPHL CTN1 และ CTN2 จะยงัคงถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 100 ในบริษทัเป้าหมาย ภายหลงัจากการปรับ
โครงสร้างหน่วยธุรกิจ 

(2) การเขา้ซ้ือหุ้นโดยบริษทัฯ  

ภายหลงัจากท่ีการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เก่ียวกบัธุรกรรมการ
ลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส าเร็จครบถว้นแลว้ หรือไดรั้บการยกเวน้ (แลว้แต่ละกรณี) 
บริษทัฯ จะด าเนินการดงัน้ี  

(1) เขา้ซ้ือหุ้นบริษทัเป้าหมาย และหุ้น Thappline และ 

(2) ลงทุนในหุ้นของบริษทัใหม่ 1 และบริษทัใหม่ 2 ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 รวมถึงให้เงินกู้
แก่บริษทัใหม่ 1 หรือบริษทัใหม่ 2 โดยหลงัจากนั้น บริษทัใหม่ 1 จะเขา้ซ้ือท่ีดินในธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จาก SHC ทั้งน้ี หลงัจากบริษทัใหม่ 1 เขา้ซ้ือท่ีดินในธุรกิจจดั
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จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมแลว้ บริษทัใหม่ 1 จะให้เช่าท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมแก่บริษทัเป้าหมายต่อไป 

ทั้งน้ี สัญญากูแ้ละสัญญาเช่า มีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

 สัญญากู้ สัญญาเช่า 

คู่สัญญา • ผูใ้ห้กู ้– บริษทัฯ 

• ผู ้กู ้ – บริษัทใหม่ 1 หรือ บริษัท
ใหม่ 2  

• ผูใ้หเ้ช่า – บริษทัใหม่ 1 

• ผูเ้ช่า – บริษทัเป้าหมาย 

ขอ้ก าหนดหลกั วงเงินกูท้ั้งหมด ไม่เกิน 28.2 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 1,006.6 
ลา้นบาท) 

วตัถุประสงคข์องเงินกู ้เงินกูท่ี้ใหแ้ก่
บริษทัใหม่ 1 จะใชเ้ป็นเงินทุนในการ
เขา้ซ้ือท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และเงินกูท่ี้ให้แก่
บริษทัใหม่ 2 (หากมี) จะใชเ้ป็นเงินทุน
ในการลงทุนในหุน้ของบริษทัใหม่ 1  

อตัราดอกเบ้ีย เป็นไปตามอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดในช่วงท่ีเขา้ท าสัญญา
กู ้

ระยะเวลา 3 ปี  โดยมีเ ง่ือนไขให้ต่อ
สัญญาเช่าได ้

ค่าเช่า เป็นไปตามอตัราค่าเช่าในตลาด
ในช่วงท่ีเขา้ท าสัญญาเช่า 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัเป้าหมายก่อนและหลงัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมเป็นดงัต่อไปน้ี 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
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โครงสร้างการถือหุ้นหลังธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 

 
4) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ในการเขา้ท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ซ่ึงรวมถึงการเขา้ซ้ือหุ้น) บริษทัฯ จะ
เขา้ท า (1) สัญญา Framework Agreement (“สัญญา FA”) และ (2) สัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทัเป้าหมาย และ หุ้น 
Thappline (“สัญญาซ้ือขายหุ้น”) และภายหลงัจากไดจ้ดัตั้งบริษทัใหม่ 1 เรียบร้อยแลว้ บริษทัใหม่ 1 จะเขา้ท า
ส ัญญาซื้อขาย ที ่ด ิน  (Land Sale and Purchase Agreement)  (“สัญญาซื ้อขายที ่ด ิน ”) โดยที ่ส ัญญา  FA มี
วตัถุประสงคใ์นการก าหนดกรอบขั้นตอนการด าเนินการของธุรกรรม และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคู่สัญญา
จะประกอบดว้ยผูซ้ื้อ (คือ บริษทัฯ) และผูข้าย (คือ CAPHL CTN1 CTN2 SHC และ CTL) 

ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายหุ้น และสัญญาซ้ือขายท่ีดิน มีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 สัญญาซ้ือขายหุ้น สัญญาซ้ือขายที่ดิน 

คู่สัญญา • ผูซ้ื้อ: บริษทัฯ 

• ผูข้าย: CAPHL CTN1 และ CTN2  

• ผูซ้ื้อ: บริษทัใหม่ 1 

• ผูข้าย: SHC 
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 สัญญาซ้ือขายหุ้น สัญญาซ้ือขายที่ดิน 

สินทรัพยห์รือหุ้น
ท่ีจะท าการซ้ือขาย 

• หุ้นบริษทัเป้าหมาย (ร้อยละ 100)  

• หุ้น Thappline (ร้อยละ 9.91) 

• ท่ีดินในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม รวมถึงท่ีดินทั้งหมด 19 
แปลง มีขนาดรวมทั้งส้ิน 81 ไร่ 3 งาน 
36.1 ตารางวา โดยมีรายละเอียดตาม
ขอ้ 6.3 ดา้นล่าง 

ราคาซ้ือขายและ
วนัท่ีช าระเงิน 

• ส าหรับ หุ้นบริษทัเป้าหมาย:  

o ค่าตอบแทนจ านวน  16.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ5 บวกกับ  มูลค่า
ของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตาม
จ ริ ง ข อ ง ธุ ร กิ จ จั ด จ า ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันท่ี
ธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน 
(Closing Date)  

o ณ วันท่ีธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น
เสร็จส้ิน (Closing Date) บริษทัฯ 
จะช า ระ เ งิน ให้ แ ก่ผู ้ ซ้ื อต าม
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ข อ ง เ งิ น ทุ น
หมุน เ วียนสุทธิของ ธุรกิจจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ 
วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จ
ส้ิน (Closing Date) และภายหลงั
จากวนัท่ีธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น
เสร็จส้ิน (Closing Date) คู่สัญญา
จะท าการจดัเตรียมและสอบทาน
มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
ณ วันท่ีธุรกรรมการเข้าซ้ือหุ้น
เสร็จส้ิน (Closing Date) และท า
การปรับยอดเงินท่ีจะต้องช าระ 
(หากมี) ให้สอดคล้องกับมูลค่า
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริง 

• การช า ร ะ เ งิ น จ านวน  28.2 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ2 ในวนัเข้าท าการซ้ือ
ข า ย ท่ี ดิ น ใ น ธุ ร กิ จ จั ด จ า ห น่ า ย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึงจะเกิดขึ้นใน
วนัเดียวกับวนัท่ีธุรกรรมการเข้าซ้ือ
หุ้นเสร็จส้ิน 

 

 
5  ในกรณีท่ีดินท่ีตั้งอยู่ท่ีคลงัน ้ ามนัท่ีจงัหวดัสงขลา (“ที่ดินคลังน ้ามันสงขลา”) ไม่สามารถโอนให้แก่บริษทัใหม่ 1 ได ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่
เก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมต่อไปโดยบริษทัฯ จะไม่ตอ้งช าระค่าตอบแทนส าหรับท่ีดินคลงัน ้ามนัสงขลา รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินคลงัน ้ามนัสงขลา ดงันั้น
มูลค่าของค่าตอบแทนส าหรับหุ้นบริษทัเป้าหมายจะลดลงจ านวน 1.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาซ้ือขายท่ีระบุภายใต้สัญญาซ้ือขายท่ีดินส าหรับท่ีดินในธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะลดลงจ านวน 4.34 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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 สัญญาซ้ือขายหุ้น สัญญาซ้ือขายที่ดิน 

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ี
ระบุภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้น 

• ส าห รับ หุ้ น  Thappline: 45.0 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยช าระเงิน ณ วนัท่ี
ธุ รกรรมการ เข้า ซ้ือ หุ้น เสร็จ ส้ิน 
(Closing Date) 

เง่ือนไขบงัคบั
ก่อนท่ีส าคญั 

• บริษทัฯไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เขา้ลงทุนในธุรกรรมการลงทุนใน
ธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีของบริษทัฯ 
ภายใตสั้ญญาซ้ือขายหุ้น และ 

• การปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจเสร็จสมบูรณ์และบริษทัเป้าหมายไดเ้ขา้ท าสัญญา
สนบัสนุนการด าเนินงานของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Ancillary and 
Operative Agreements) ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามท่ีระบุไวใ้นตารางดา้นล่าง 

วนัท่ีเง่ือนไขใน
การเขา้ท าธุรกรรม
ตอ้งส าเร็จหรือ
ไดรั้บการยกเวน้ 

(Long stop date) 

• วนัท่ีครบ 18 เดือนหลงัจากวนัท่ีเขา้ท าสัญญา FA และสัญญาซ้ือขายหุ้น (6 ธนัวาคม 
2565) 

การเลิกสัญญา • สัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาซ้ือขายท่ีดินจะเลิกโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีสัญญา FA 
เลิกไป 

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญา FA โดยให้ค  าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง เม่ือเกิดเหตุการณ์บอกเลิกสัญญา ซ่ึงรวมถึง 

o คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือผู ้ถือหุ้นผู ้ได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือ 

o มีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไม่ไดรั้บ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน 
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ตามท่ีกล่าวข้างต้น บริษทัเป้าหมายจะเขา้ท าสัญญาสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม (Ancillary and Operative Agreements) ท่ีส าคญัก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท าธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น โดย
สัญญาดงักล่าวมีเน้ือหาโดยสรุป ดงัน้ี     

 คู่สัญญา รูปแบบการให้บริการ อายุสัญญา การเลิกสัญญา 

สัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเคร่ืองหมาย
การค้า  (Trademark 
License Agreement) 
(“สัญญา TLA”) 

• ผูรั้บบริการ: บริษทั
เป้าหมาย  

• ผูใ้ห้บริการ: 
Chevron Brands 
International LLC 

• การให้สิทธิแต่เพียงผู ้
เ ดี ย ว ใ น ก า ร ใ ช้
เค ร่ืองหมายกา รค้า 
อ า ทิ  ค า ล เ ท็ ก ซ์  
(Caltex) และ เทครอน 
(Techron) ต า ม
วตัถุประสงค์ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ประเทศไทย  

• 10 ปี  และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก 
10 ปี 

สัญญา TLA อาจถูกเลิกสัญญาหากเกิด
เหตุ เ ลิกสัญญาตามท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญา  TLA ซ่ึ งรวมถึง เหตุ ก ารณ์
ดงัต่อไปน้ี 

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกระท าผิด
สัญญา TLA ในสาระส าคญั 

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกกล่าว
เลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่
อีกฝ่ายหน่ึง ในช่วงระยะเวลาใด ๆ 
ภายหลังจากท่ีสัญญา TLA มีผล
บงัคบัใชไ้ปแลว้ 5 ปี 

• ผูรั้บบริการลม้ละลาย มีหน้ีสินล้น
พน้ตวั หรือเขา้สู่กระบวนการช าระ
บญัชี และ 

• การเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมของ
ผูรั้บบริการ โดยผูใ้ห้บริการมิไดใ้ห้
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อักษร 
หรือผู้รับบริการไม่ได้ให้ค าบอก
กล่าวก่อนมีการเปล่ียนแปลงอ านาจ
ควบคุม 

สัญญาการให้บริการ
ทางการตลาด 
(Marketing Services 
Agreement) 
(“สัญญา MSA”) 

• ผูรั้บบริการ: บริษทั
เป้าหมาย  

• ผูใ้ห้บริการ: 
Chevron Singapore 
Private Limited 

• ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
การตลาด บริการทาง
เทคนิค และบริการ
อื่นๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ
ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก ใ น
ประเทศไทย  

• 5 ปี และสามารถต่อ
อ า ยุ สั ญญา ได้ อี ก  
5 ปี  (โดยค่าบริการ
และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ จะขึ้ นอยู่กับ
การตกลงระหว่าง
คู่สัญญา) 

สัญญา MSA อาจถูกเลิกสัญญาหากเกิด
เหตุ เ ลิกสัญญาตามท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญา  MSA ซ่ึ งรวมถึง เหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี 

• สัญญา TLA ถูกเลิกสัญญา 

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถ
ปฏิบัติตาม เ ง่ือนไข ท่ีส าคัญ ใน
สัญญาและไม่สามารถแกไ้ขให้แลว้
เส ร็ จภายใน  90 ว ันหลังจาก ท่ี
คู่สัญญาอีกฝ่ายแจง้ค าบอกกล่าว 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงด าเนินการ
ใดเพื่อแต่งตั้งผูพ้ิทกัษท์รัพย ์ผูดู้แล
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 คู่สัญญา รูปแบบการให้บริการ อายุสัญญา การเลิกสัญญา 

ทรัพย์  ท รัส ตี  ห รือ เจ้าหน้ า ท่ี ท่ี
คล้ายกัน กับทรัพย์สินหรือกิจการ
ทั้งหมดหรือในส่วนท่ีส าคญั 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้ เ ลิก
กิจการ หรือมีการยื่นค า ร้องขอ
พิทกัษท์รัพย ์

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดให้ค าบอก
กล่ า ว แ ก่ คู่ สั ญญ าอี ก ฝ่ า ย ห น่ึ ง
ลว่งหนา้ 90 วนั และ 

• คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญา 
MSA  

สัญญาการให้บริการ
ทางการตลาดและ
ทางเทคนิคส าหรับ
ธุรกิจจดัจ าหน่าย
เช้ือเพลิงอากาศยาน 
(Aviation Marketing 
and Technical 
Services Agreement) 
(“สัญญา AMSA”) 

 

• ผูรั้บบริการ: บริษทั
เป้าหมาย  

• ผูใ้ห้บริการ: 
Chevron Singapore 
Private Limited 

• ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
การตลาด บริการทาง
เทคนิค และบริการอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
จัดจ าหน่ายเช้ือ เพลิง
อากาศยานในประเทศ
ไทย 

• 10 ปี  และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก 
10 ปี 

สัญญา AMSA อาจถูกเลิกสัญญาหาก
เกิดเหตุเลิกสัญญาตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา AMSA ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี 

• คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเ ง่ือนไขในสัญญา ท่ี
ส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขให้แลว้
เส ร็ จภายใน  30 ว ันหลังจาก ท่ี
คู่สัญญาอีกฝ่ายไดส่้งค าบอกกล่าว 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงด าเนินการ
ใดเพ่ือแต่งตั้งผูพิ้ทกัษท์รัพย ์ผูดู้แล
ท รัพย์  ท รัส ตี  ห รือ เจ้าหน้ า ท่ี ท่ี
คล้ายกัน กับทรัพย์สินหรือกิจการ
ทั้งหมดหรือในส่วนท่ีส าคญั 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้ เ ลิก
กิจการ หรือมีการยื่นค า ร้องขอ
พิทกัษท์รัพย ์

• ผู้ รั บ บ ริ ก า ร นั้ น ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประกันภัยหรือ ไม่สามารถด ารง
ความคุม้ครองดา้นประกนัภยัตามท่ี
ก าหนด 

• คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหยุดด าเนิน
ธุ ร กิ จ  ห รื อ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ม่ มี
ใบอ นุญาต ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ในก า ร
ประกอบธุรกิจ และ 
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 คู่สัญญา รูปแบบการให้บริการ อายุสัญญา การเลิกสัญญา 

• มีเหตุสุดวิสัยท าให้คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบั ติตาม
ภาระหนา้ท่ีตามสัญญาเป็นระยะเวลา
ติดต่อกนัมากกว่า 90 วนั 

หมายเหต:ุ  Chevron Brands International LLC และ Chevron Singapore Private Limited เป็นบริษทัในเครือของ Chevron 

5) เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ และการค านวณมูลค่ารวมของรายการ 

เม่ือค านวณมูลค่ารวมของรายการของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น ตามเกณฑ์ภายใตป้ระกาศรายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อา้งอิงจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ งวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวเขา้ข่าย
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งส้ิน 182.8 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเท่ากบั 6,523.9 ลา้นบาท) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยมีรายละเอียดของการค านวณเป็นดงัต่อไปน้ี 

หน่วย: ล้านบาท หุ้นบริษัทเป้าหมาย หุ้น Thappline รวม 

มูลค่ารายการ 4,917.7/1 1,606.2 6,523.9 

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 
(NTA) ของบริษทัฯ/2 

41,702.5 41,702.5 41,702.5 

ร้อยละของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ 

11.8 3.8 15.6 

หมายเหตุ:     1/ มูลค่าท่ีใช้ในการค านวณมูลค่ารวมของรายการส าหรับหุ้นบริษทัเป้าหมาย อา้งอิงจากผลรวม
ของมูลค่าตามบญัชีของงบการเงินเสมือนของหน่วยธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและ
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าส่ิงตอบ
แทนซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมซ่ึง
ด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) (ภายใต้
สมมติฐานว่ามูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25646)   

  2/ มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทานของ
บริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าของธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้น (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) 
(ภายใตส้มมติฐานว่ามูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของ

 
6 โปรดดูเชิงอรรถที ่2  
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ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25647)) และการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั
ใหม่และการให้กูยื้มเงินแก่หน่ึงในบริษทัใหม่ จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 18.1 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทัฯ โดยอา้งอิงการค านวณจากงบการเงินฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 

6) รายละเอียดสินทรัพย์ที่จะได้มา 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทเป้าหมาย (สถานะปัจจุบัน ก่อนท่ีจะมีการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ)  

ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือบริษทั บริษทั เชฟรอน ลูบริแคนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105555138899 

วนัท่ีจดัตั้งบริษทั 18 กนัยายน 2555 

ท่ีตั้งส านกังาน 1404 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

ประเทศท่ีจดัตั้งบริษทั ประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียน 35,100,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ 35,100,000 บาท 

จ านวนหุน้ หุ้นสามญัจ านวน 351,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ประเภทธุรกิจ จัดตั้ งขึ้ นเพ่ือประกอบธุรกิจซ้ือ จัดจ าหน่าย และขายผลิตภัณฑ์
น ้ ามนัหล่อล่ืน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัเป้าหมายไม่ได้
มีการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจแตใ่ด 

กรรมการ 1. นางพรรณทิพย ์วยัวฒันะ 

2. นายสันติศกัด์ิ ไทยพฒัน ์

ผูถื้อหุ้น (ณ 29 เมษายน 2565) 1. Chevron Asia Pacific Holdings Limited (350,298 หุ้น) 

2. CT Nominee Holdings (I) LLC (351 หุน้) 

3. CT Nominee Holdings (II) LLC (351 หุน้) 

หมายเหต ุ บริษทัเป้าหมายมีแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้และเพ่ิม
จ านวนหุ้น ตามการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ โดยภายหลงัจากการ
เพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หุ้นของบริษทัเป้าหมายจะยงัคง
ถูกถือโดยผูถื้อหุ้นเดิม 

 
7  โปรดดูเชิงอรรถที ่2 
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การเปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียนและช าระแลว้และจ านวนหุ้นของ
บริษัทเป้าหมาย จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของ
ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ ตอ้งช าระส าหรับหุ้นในบริษทัเป้าหมาย ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ตามธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

  
  

งบก าไรขาดทุน 

(พนับาท) 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

รายไดร้วม 13.36 4.94 16.97 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษเีงินได ้
(EBIT) 

(18.61) (26.92) (16.31) 

ก าไรสุทธิ (18.61) (26.92) (16.31) 

งบดุล 

(พนับาท) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,847.17 3,820.15 3,805.74 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - - - 

รวมสินทรัพย์ 3,847.17 3,820.15 3,805.74 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 30.00 29.90 31.80 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - - 

รวมหนีสิ้น 30.00 29.90 31.80 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 3,817.17 3,790.25 3,773.94 

ที่มา: งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทัเป้าหมาย ส าหรับปี 2563 และ 2564 

งบก าไรขาดทนุและงบดุลในตารางขา้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีแสดงสถานะท่ีเป็นอยู ่(as-is-basis) ก่อนท่ีจะมีการปรับ
โครงสร้างหน่วยธุรกิจ แต่เน่ืองจาก CTL จะมีการโอนหน่วยธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ไม่รวมถึง 
หุ้น Thappline และท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม) ให้แก่บริษทัเป้าหมาย จึงมีการจดัท างบการเงิน
เสมือนของหน่วยธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ของ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) และสอบทานโดยบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ ากดั ดงัแสดง
ในตารางต่อไปน้ี 

งบก าไรขาดทุนเสมือน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
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(ล้านบาท) 2562 2563 2564 

รายไดร้วม 123,477.11 83,036.50 86,975.56 

ก าไรขั้นตน้ 2,587.85 1,515.81 2,476.07 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษเีงินได ้
(EBIT) 

780.28 (253.96) 952.40 

ก าไรก่อนภาษี 778.67 (254.58) 951.92 
 

งบดุลเสมือน 

 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,381.62 4,207.03 4,993.33 

สินคา้คงเหลือ 2,775.68 2,185.29 2,819.59 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - 150.21 172.48 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,157.30 6,542.53 7,985.40 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 879.31 1,168.50 1,383.82 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 1,458.39 1,563.60 1,900.93 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,337.70 2,732.10 3,284.75 

รวมสินทรัพย์ 10,495.00 9,274.63 11,270.15 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,374.57 4,966.76 5,345.31 

ประมาณการผลประโยชน์
พนกังาน 

1,039.97 908.61 775.8 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 198.79 213.97 235.07 

รวมหนีสิ้น 7,613.33 6,089.34 6,356.26 

2. ข้อมูลท่ัวไปของ Thappline 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษทั บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105534002696 

วนัท่ีจดตั้งบริษทั 9 มกราคม 2534 

ท่ีตั้งส านกังาน 2/8 หมู ่11 ถนนล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ประเทศท่ีจดัตั้งบริษทั ประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียน 8,479,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 8,479,000,000 บาท 

จ านวนหุน้ • หุ้นสามญัจ านวน 28,775,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
(สิทธิในการออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 สิทธิ) 

• หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก จ านวน 13,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 100 บาท (สิทธิในการออกเสียง 1 หุ้น ต่อ 2 สิทธิ และสิทธิ
ในเงินปันผลเป็น 2 เท่าของเงินปันผลท่ีจ่ายให้หุ้นสามญัต่อหุ้น) 

• หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข จ านวน 43,015,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 100 บาท (สิทธิในการออกเสียง 1,000 หุ้น ต่อ 1 สิทธิ และ
สิทธิในเงินปันผลเป็น 1 เท่าของเงินปันผลท่ีจ่ายให้หุ้นสามญัต่อ
หุ้น) 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจดัจ าหน่ายน ้ามนัทางระบบท่อส่ง 

คณะกรรมการบริษทั 1. นายสุนทร เช้ือสุข 

2. นายไพศาล อุดมกุลวณิชย ์

3. นายรชา อุทยัจนัทร์ 

4. นายชุมชนิตร จิตตห์มัน่ 

5. นายชชัวาลย ์หงษเ์จริญไทย 

6. นายปนนัท ์ประจวบเหมาะ 

7. นายชูชาติ ศรีวรรณวิทย ์

8. นายพรชยั พึ่งคุณไตรรัตน ์

9. นายฉตัรฐาพงศ ์วงัธนากร 

10. นายจตุรงค ์วรวิทยสุ์รวฒันา 

ผูถื้อหุ้น (ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2565) 1. บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) 

o หุ้นสามญั 11,661,500 หุ้น 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 5,268,896 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 17,326,412 หุ้น 

2. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

o หุ้นสามญั 5,980,000 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 2,701,651 หุน้ 
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ข้อมูลท่ัวไป 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 8,836,954 หุน้ 

3. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

o หุ้นสามญั 4,316,250 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 1,950,000 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 6,342,646 หุน้ 

4. Chevron Asia Pacific Holdings Limited 

o หุ้นสามญั 2,877,500 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 1,300,000 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 4,228,430 หุน้ 

5. บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

o หุ้นสามญั 2,500,000 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 1,129,453 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 4,165,516 หุน้ 

6. บริษทั คูเวต ปิโตรเลียม (ยโุรป) บีวี  

o หุ้นสามญั 1,438,750 หุน้ 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ก 650,000 หุน้  

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 2,114,042 หุน้ 

7. บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั 

o หุ้นสามญั 1,000 หุ้น 

o หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม ข 1,000 หุ้น 
 

งบก าไรขาดทุน 

(ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

รายไดร้วม 3,637.51 2,965.01 2,583.12 

ก าไรขั้นตน้ 2,542.82 1,987.70 1,651.95 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษเีงินได ้
(EBIT) 

2,287.99 1,754.17 1,400.84 

ก าไรสุทธิ 1,830.66 1,370.91 1,091.42 
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งบดุล 

(ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 2563 2564 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,764.37 4,017.22 3,735.94 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,727.03 8,089.57 8,099.24 

รวมสินทรัพย์ 11,491.40 12,106.79 11,835.18 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 543.57 571.14 573.78 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 205.90 1,138.77 1,075.47 

รวมหนีสิ้น 749.47 1,709.91 1,649.25 

รวมส่วนผู้ถือหุ้น 10,741.93 10,396.88 10,185.93 

ที่มา: งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของ Thappline ส าหรับปี 2563 และ 2564 

3. ข้อมูลท่ัวไปของท่ีดินในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

1. ที่ดิน CORO จังหวัดขอนแก่น 

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 1 แปลง มีขนาด 2 ไร่ 1 งาน 33.6 ตารางวา 

ท่ีตั้ง ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประเทศไทย 

เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 926 

เจา้ของท่ีดิน SHC 

ราคาประเมิน8 93.36 ลา้นบาท 

ภาระติดพนั ไม่มี 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ามนั 

2. ที่ดิน CORO จังหวัดกรุงเทพ 

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 1 แปลง มีขนาด 1 ไร่ 80 ตารางวา 

ท่ีตั้ง ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน (ฝ่ังเหนือ) เขตบางซ่ือ  
จ.กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 2385 

เจา้ของท่ีดิน SHC 

ราคาประเมิน3 480.00 ลา้นบาท 

 
8  อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัท สยามอิมพีเรียล แอฟเพรสซัล จ ากัด ณ กันยายน 2565 ผู ้ประเมินอิสระตามท่ีรับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ภาระติดพนั ไม่มี 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ามนั 

3. ที่ดิน CORO จังหวัดภูเก็ต 

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 3 แปลง โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 2 ไร่ 1 งาน  

94.1 ตารางวา 

ท่ีตั้ง ถ.ป่าตอง ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต ประเทศไทย 

เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 518 2315 และ 2316 

เจา้ของท่ีดิน SHC 

ราคาประเมิน3 93.45 ลา้นบาท 

ภาระติดพนั ไม่มี 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ามนั 

4. ที่ดิน CORO จังหวัดปทุมธาน ี

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 1 แปลง โดยมีขนาด 5 ไร่ 31 ตารางวา 

ท่ีตั้ง ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 

เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 46569 

เจา้ของท่ีดิน SHC 

ราคาประเมิน3 132.00 ลา้นบาท 

ภาระติดพนั ไม่มี 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของสถานีบริการน ้ามนั 

5. ที่ดินคลังน ้ามัน จังหวัดสงขลา 

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 8 แปลง โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 52 ไร่ 2 งาน 39.9 ตารางวา 

• 4 แปลง โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 24 ไร่ 18.6 ตารางวา (ทั้งหมด
ถือครองโดย SHC) 

• 4 แปลง โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 28 ไร่ 2 งาน 21.3 ตารางวา (ถือ
ครองร่วมโดย SHC และ บริษทั ร่วมพฒันาอุตสาหกิจ จ ากดั 
(“UID”)) 

ท่ีตั้ง ถนน ระโนด-สงขลา (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 408) ต.สทิงหมอ้ 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประเทศไทย 
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เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

(1) 1034 (2) 46274 (16370) (3) 47443 (24082) และ  
(4) 47444(24083) (ทั้งหมดถือครองโดย SHC) 

(1) 1044 (2) 47445 (24089) (3) 47446 (24090) และ (4) 48620 
(34170) (ถือครองร่วมโดย SHC และ UID) 

เจา้ของท่ีดิน ถือครองโดย SHC และ ถือครองร่วมโดย SHC และ UID 

ราคาประเมิน3 150.73 ลา้นบาท9 

ภาระติดพนั ภาระจ ายอมตามท่ีดินโฉนดเลขท่ี 48620 (34170) มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1 
ไร่ 1 งาน 12.1 ตารางวา ยกให้เป็นสิทธิของท่ีดินแปลงขา้งเคียงซ่ึงไม่
มีทางออก (ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 21572) 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของคลงัน ้ามนั 

6. ที่ดินคลังน ้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ ท่ีดิน 5 แปลง โดยมีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 18 ไร่ 57.5 ตารางวา 

ท่ีตั้ง ถ.ปากน ้าตาปี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 

เอกสารกรรมสิทธ์ิ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 6323 6324 6454 6455 และตราจอง 98 

เจา้ของท่ีดิน ถือครองร่วมโดย SHC และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาประเมิน3 86.99 ลา้นบาท4 

ภาระติดพนั - 

วตัถุประสงคก์ารใช ้ ท่ีตั้งของคลงัน ้ามนั 

หมายเหต:ุ UID เป็นบริษทัในเครือของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

7) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและวิธีการช าระเงิน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทั้งหมดส าหรับการเขา้ซ้ือหุ้น ประกอบดว้ย (1) ค่าตอบแทนจ านวน 61.8 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ (หรือเท่ากบั 2,205.8 ลา้นบาท) ส าหรับหุ้นบริษทัเป้าหมาย และหุ้น Thappline และ (2) มูลค่าของเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมซ่ึงด าเนินการโดย บริษทัเป้าหมาย ณ วนัท่ี
ธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน 

เน่ืองจากการเขา้ซ้ือหุ้น เป็นส่วนหน่ึงของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดงันั้น 
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จะรวมถึงมูลค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัใหม่ จ านวนไม่เกิน 28.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 1,006.6 ลา้นบาท) ดว้ย 

 
9 ราคาประเมินท่ีดินดงักล่าวค านวณตามสัดส่วนการถือครองของ SHC เท่านั้น  
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ทั้งน้ีเพ่ือแสดงตวัอย่างประกอบ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 2,350.1 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 65.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากมูลค่าของเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) 
ของการเขา้ซ้ือหุ้นอยู่ในระดบัเดิม มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจะเป็น
ดงัน้ี  

 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท 

หุ้นบริษทัเป้าหมาย 16.8  599.6  

หุ้น Thappline 45.0  1,606.2  

รวมมูลค่าส่ิงตอบแทนหลัก 61.8  2,205.8  

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ/1 65.8 2,350.1 

รวมมูลค่าส่ิงตอบแทนของการเข้าซ้ือหุ้น 127.6 4,555.9  

ยอดเงินลงทุนในบริษทัใหม่  28.2  1,006.6 

มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

155.8 5,562.5  

หมายเหตุ:   /1 มูลค่าเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ไดแ้ก่ มูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมเงินกูท้างการตลาดรอตดับญัชีและค่าใชจ่้ายจ่าย
ล่วงหน้าส่วนท่ีครบก าหนดในหน่ึงปี) ลบ มูลค่ารวมหน้ีสินหมุนเวียน (ไม่รวมประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์
พนักงานระยะสั้น) โดยมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิแต่ละรายการจะอา้งอิงตามมูลค่าทางบญัชี ยกเวน้มูลค่าของ
สินคา้คงคลงัไฮโดรคาร์บอน (เช่น ปิโตรเลียม) ท่ีจะอา้งอิงตามราคาตลาดโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายหุ้น 

ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) บริษทัฯ จะช าระยอดเงินซ่ึงอา้งอิงกบัประมาณการมูลค่า
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing 
Date) และภายหลงัจากวนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) คู่สัญญาจะท าการจดัเตรียมและสอบ
ทานมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ณ วนัท่ีธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นเสร็จส้ิน (Closing Date) และท าการปรับ
ยอดเงินท่ีจะตอ้งช าระให้สอดคลอ้งกบัมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริง ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุ
ภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้น โดยบริษทัฯ จะด าเนินการช าระเงินทั้งหมดเป็นเงินสดในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เต็ม
จ านวนโดยไม่แบ่งจ่าย 

8) เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการและส่ิงตอบแทน 

เ กณฑ์ ท่ี ใช้ในก าหนดมูลค่ ารวมของรายการ  และค่ าตอบแทนเ ป็นไปตามการ เจรจากันระหว่าง  
บริษทัฯ และ Chevron โดยใชก้ารประเมินมูลค่าหุ้นแบบผลรวม (Sum-of-the-parts หรือ SOTP) ซ่ึงค านวณโดยท่ี
ปรึกษาการเงินของบริษทัฯ ตามวิธีการประเมินมูลค่ากิจการท่ีเหมาะสมของแต่ละธุรกิจหรือสินทรัพย์ ดงัต่อไปน้ี 
(1) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow (DCF)) ส าหรับธุรกิจจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ท่ีจะโอนให้แก่ บริษทัเป้าหมาย (ซ่ึงรวมถึงมูลค่าของท่ีดินในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานของธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม) (2) การประเมิน
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มูลค่าหุ้นดว้ยวิธีคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model (DDM)) ส าหรับ หุ้น Thappline และ (3) ราคาตลาด
ของหุ้นของ BAFS 

9) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ  

ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

1. การครอบครองและรักษาฐานลูกคา้ปลายทางในธุรกิจโรงกลัน่ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยในปัจจุบนัลูกคา้
รายท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ ไดแ้ก่กลุ่มบริษทั Chevron ซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 43.2 ของรายไดร้วม
ของบริษทัฯ ในปี 2564 ดงันั้น การลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจึงถือเป็นกลยุทธ์ใน
การขยายธุรกิจในแนวด่ิง ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถครอบครองและรักษาฐานลูกคา้ปลายทางในธุรกิจ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมได ้และลดการพึ่งพารายไดจ้ากลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มบริษทั Chevron ลง 

2. การขยายธุรกิจและการบูรณาการในธุรกิจปลายน ้า 

การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจปลายน ้ าดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจ
ปิโตรเลียมปลายน ้า นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสของบริษทัฯ ในการขยายธุรกิจและเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ๆ  ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ธุรกิจ
บริการเก่ียวกบัรถยนต์ และธุรกิจบริการเชิงพาณิชยอ์ื่น  ๆ  นอกจากน้ี การขยายธุรกิจดงักล่าวยงัท าให้
บริษทัฯ สามารถไดป้ระโยชน์จากการประสานศกัยภาพการด าเนินงานจากการรวมธุรกิจโรงกลัน่และ
ธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหาร
การจดัเก็บเช้ือเพลิง และการแบ่งปันตน้ทุนในธุรกิจต่าง ๆ 

3. การรับรู้ผลของรายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดงักล่าว บริษทัฯ 
จะสามารถรับรู้รายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและธุรกิจบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดท้นัที  

10) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

บริษทัฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษทัฯ และ/หรือ แหล่งเงินทุนภายนอกจากเงินกู้
สถาบนัการเงิน ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ตดัสินใจกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เงินกูต้อ้งกล่าวจะไม่มีขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขใด ๆ ท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหุ้น เช่น ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

11) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

CAPHL เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทางออ้มของบริษทัฯ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100 ใน CSAHPL ในขณะท่ี CSAHPL 
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงของบริษทัฯ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 CSAHPL ถือหุ้นร้อยละ 60.56 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ในขณะท่ี CTN1 และ CTN2 เป็นบริษทัย่อยของ Chevron โดย Chevron ถือหุ้นใน 
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CTN1 และ CTN2 ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด และ Chevron เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ทางออ้มของบริษทัฯ ดงันั้น การเขา้ซ้ือหุ้นจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

กรรมการของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเขา้ซ้ือหุ้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ  ต าแหน่งในบริษัทฯ ต าแหน่งใน Chevron และบริษัทย่อย 

นายแบรนท ์โทมสั ฟิช • ประธานกรรมการ • ประธาน Chevron Singapore Private Limited 

• กรรมการ GS Caltex Corporation (เกาหลีใต)้ 

นายไบรอนั โมนาโค 
ซทัทนั 

• กรรมการ • ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายการเงิน Chevron Singapore 
Private Limited 

นายโรเบิร์ต โจเซฟ 
โดบริค 

• กรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร  

ไม่มี 

นายรังกา รามา คูมาร์ 
ศรีรามากีรี 

• กรรมการ • กรรมการ CSAHPL 

• รองประธานกรรมการ และกรรมการ Chevron 
Singapore Private Limited 

• กรรมการ Singapore Refinery Company 

หมายเหต:ุ    (1) Chevron Singapore Private Limited (2) Singapore Refinery Company และ (3) GS Caltex Corporation เป็นบริษทัใน
เครือของ Chevron 

12) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ี
ประชุม 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4A/2565  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2565 เพื่อมีมติอนุมติัธุรกรรม
การลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมโดยขึ้นอยู่กบัการไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมการเขา้ซ้ือหุ้นท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ บริษทัฯ มีกรรมการ
บริษทัจ านวน 4 ท่าน ดังมีรายช่ือปรากฎตามข้อ 11 ข้างต้น เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี กรรมการราย
ดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเม่ือท่ีประชุมไดมี้การพิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่าว และมิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัธุรกรรมการ
ลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในคร้ังน้ี 

13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4A/2565 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมนั้นมีความเหมาะสม มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s 
length) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุน
ในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดงักล่าว มีความความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นดงัน้ี 



25 
 

1. ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ครอบครองและรักษาฐานลูกคา้ปลายทางในธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และ
ลดการพึ่งพารายไดจ้ากลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มบริษทั Chevron ลง 

2. บริษทัฯ สามารถสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจปิโตรเลียมปลายน ้า นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสของ บริษทัฯ 
ในการขยายธุรกิจและเขา้สู่ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจร้าน
สะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ธุรกิจบริการเก่ียวกบัรถยนต์ และธุรกิจบริการเชิงพาณิชยอ่ื์นๆ 
นอกจากน้ียงัท าให้บริษทัฯ สามารถไดป้ระโยชน์จากการประสานศกัยภาพการด าเนินงานจากการรวม
ธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าด้วยกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. บริษทัฯ จะสามารถรับรู้รายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและธุรกิจบริการอืน่ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เขา้ท าธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และสัญญาและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (โดยท่ีการเสร็จส้ินของการเขา้ซ้ือหุ้นและการลงทุน
ในบริษทัใหม่จะขึ้นอยูก่บัมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 

14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

ไม่มี 


