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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546  รายการและมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
ถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีกรรมสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้

รายการทรัพยสินถาวร มูลคาสุทธิหลังหักคา
เสื่อมราคาและคาเผ่ือการ
ดอยคาของสินทรัพย

(บาท)

ภาระผูกพัน
(บาท)

สวนปรับปรุงที่ดินเชา 84,211,201.32 -
โรงงานโอเลฟนส เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต 17,426,195,726.14 - โรงงานโอเลฟนสนํ าไปจํ านองเปนหลักประกัน

หนี้เงินตน ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมในวงเงิน
จํ านวน 22,047,600,000(1) บาท ซึ่งรวมถึงหนี้
อุปกรณทั้งหลาย

- เครื่องจักรนํ าไปใชเปนหลักประกันหนี้ในวงเงิน
เดียวกัน (คือ 22,047,600,000 บาท)

ระบบทอเช่ือม 656,445,049.96 -
เครื่องมือและอุปกรณโรงงาน 39,830,249.79 -
ระบบไฟฟา โทรศัพทและเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ 4,583,243.20 -
อาคารสํ านักงาน 182,202,830.18 -
สวนปรับปรุงอาคารสํ านักงาน 18,171,279.56 -
เฟอรนิเจอร 663,132.56 -
อุปกรณสํ านักงาน 2,401,973.79 -
อุปกรณคอมพิวเตอร 7,190,155.15 -
ยานพาหนะ 47,425,393.56 -
   รวมทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ 18,469,320,135.21
(1) เปนภาระผูกพันสํ าหรับโรงงานโอเลฟนสและเครื่องจักรเทานั้น ไมรวมภาระผูกพันของอุปกรณการผลิตอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  รายการและมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
ถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีกรรมสิทธิ์  มีรายละเอียดดังนี้
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รายการทรัพยสินถาวร มูลคาสุทธิหลังหักคา
เสื่อมราคาและคาเผ่ือการ
ดอยคาของสินทรัพย

(บาท)

ภาระผูกพัน
 (บาท)

สวนปรับปรุงที่ดินเชา 86,080,000 -
โรงงานโอเลฟนส เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต 18,095,134,460 - โรงงานโอเลฟนสนํ าไปจํ านองเปนหลักประกัน

หนี้เงินตน ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมในวงเงิน
จํ านวน 22,047,600,000(1) บาท ซึ่งรวมถึงหนี้
อุปกรณทั้งหลาย

- เครื่องจักรนํ าไปใชเปนหลักประกันหนี้ในวงเงิน
เดียวกัน (คือ 22,047,600,000 บาท)

อาคารสํ านักงาน 189,615,607 -
ระบบทอเช่ือม 683,527,811 -
เครื่องมือและอุปกรณโรงงาน 39,534,804 -
ระบบไฟฟา โทรศัพทและเครื่องมือสื่อสารตางๆ 5,551,450 -
สวนปรับปรุงอาคารสํ านักงาน 19,959,304 -
เฟอรนิเจอร 959,081 -
อุปกรณสํ านักงาน 2,821,607 -
อุปกรณคอมพิวเตอร 8,225,507 -
ยานพาหนะ 52,967,131 -
   รวมสินทรัพยถาวรหลักสุทธิ 19,184,376,761
(1) เปนภาระผูกพันสํ าหรับโรงงานโอเลฟนสและเครื่องจักรเทานั้น ไมรวมภาระผูกพันของอุปกรณการผลิตอื่น

5.2 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน

รายการสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีรายละเอียดดังนี้
รายการสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน มูลคาสุทธิหลังหักคาตัด

จํ าหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคาของสินทรัพย

ภาระผูกพัน
(บาท)

สิทธิในการใช
• สิทธิในการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอร
• สิทธิในการใชขอมูล เทคนิค

2,863,203.95
82,057,232.14

-
-

คาใชจายสารเรงปฏิกิริยาจายลวงหนา 38,598,362.32 -
คาใชจายจายลวงหนาอื่น ๆ 1,499,040.53 -
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รายการสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน มูลคาสุทธิหลังหักคาตัด
จํ าหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคาของสินทรัพย

ภาระผูกพัน
(บาท)

   รวมสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนสุทธิ 125,017,838.94 -

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

ในการนํ าระบบวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองคกร (enterprise resource planning) มาใชในการเชื่อมโยงระบบ
ทรัพยากรบุคคล บัญชี การซอมบํ ารุงโรงงาน งานวิศวกรรม การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินคาคงเหลือ การวางแผนการ
ขาย การตลาด และการผลิตของบริษัทนั้น  บริษัทไดมีการพัฒนาบางสวนของระบบดังกลาวเอง เชน ระบบการบริหาร
บุคคล ในขณะที่บางสวนของระบบวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองคกรดังกลาว  บริษัทไดรับสิทธิการใชมาจากบุคคลภายนอก
เชน ระบบการบริหารการเงินซึ่งบริษัทไดรับสิทธิในการใชมาจากบริษัท ออราเคิล  ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํ ากัด ระบบ 
Pacer-M ไดรับสิทธิมาจาก Datastream System Pte Limited ซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองคกรดังกลาวชวยทํ าให
โครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทซึ่งรวมถึงการบริหารขอมูลและการจัดเก็บขอมูลและความรูความ
ชํ านาญของบริษัทดียิ่งขึ้น

ในสวนของสิทธิในการใชขอมูลเทคนิค บริษัทไดเขาทํ าสัญญากับบริษัท สโตน แอนด เว็บสเตอร จํ ากัด (Stone & 
Webster Engineering Limited) เพื่อนํ าเอาขอมูลและเทคนิค ของบริษัท สโตน แอนด เว็บสเตอร จํ ากัด  มาใชในการออก
แบบ และการกอสรางโรงงานที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท โดยสิทธิในการใชขอ
มูลและเทคนิคดังกลาวมีผลใชบังคับตลอดอายุการดํ าเนินงานของโรงงานปจจุบัน ซึ่งตามสัญญาดังกลาว หากบริษัท สโตน 
แอนด เว็บสเตอร จํ ากัด ไดพัฒนาขอมูล หรือเทคนิคตาง ๆ ที่ตนมีอยู หรือไดเขาทํ าสัญญากับบุคคลอื่น เพื่อการพัฒนาขอ
มูลและเทคนิคตาง ๆ บริษัทก็สามารถใชขอมูลและเทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นโดยบุคคลภายนอกดังกลาวไดภายใตขอกํ าหนด
แ ล
เงื่อนไขของสัญญาระหวางบริษัท สโตน แอนด เว็บสเตอร จํ ากัด กับบุคคลภายนอกนั้น ทั้งนี้ บริษัท สโตน แอนด เว็บส
เตอร จํ ากัด จะแจงใหบริษัททราบ เพื่อใหบริษัทสามารถใชขอมูล และเทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นดังกลาวได ในทางกลับกัน 
บริษัทก็ไดมอบสิทธิในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่บริษัทเปนผูปรับปรุงขึ้นดวยตนเองใหแกบริษัทสโตน แอนด เว็บสเตอร 
จํ ากัด ดวย  นอกจากนี้ สํ าหรับหนวยผลิตเอทิลีนใหมนั้น บริษัทไดเขาทํ าสัญญากับบริษัท เคลล็อค บราวน แอนด รูท จํ ากัด 
(Kellogg Brown & Root, Inc.) โดยมีผลใชบังคับตลอดอายุของหนวยผลิตเอทิลีนใหม เพื่อนํ าเอาขอมูลและเทคนิคของ
บริษัท เคลล็อค บราวน แอนด รูท จํ ากัด มาใชในการออกแบบและกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม รวมทั้งนํ ามาใชใน
กระบวนการผลิตภายใตขอกํ าหนดและเงื่อนไขในลักษณะเชนเดียวกับสัญญาที่บริษัทไดเขาทํ ากับบริษัท สโตน แอนด 
เว็บสเตอร จํ ากัด  นอกจากนี้ บริษัทยังอนุญาตใหบริษัท เคลล็อค บราวน แอนด รูท จํ ากัด สามารถมอบสิทธิดังกลาวแก
บริษัท Exxon Mobil Chemical Asia Pacific Pte. Ltd. ในการใชขอมูลการพัฒนาในเทคโนโลยีของเคลล็อค บราวน แอนด 
รูท จํ ากัด ที่บริษัทเปนผูพัฒนาปรับปรุงเพื่อนํ ามาใชในหนวยผลิตเอทิลีนใหมของบริษัท
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นอกจากสิทธิตาง ๆ ที่กลาวขางตน บริษัทยังมีสินทรัพยที่ไมมีตัวตน อันประกอบดวยสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร
สํ านักงาน สิทธิในการเรียกเก็บเงินคาวางทอ และสิทธิที่ไดรับตามบัตรสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

สิทธิการเชาของบริษัท ประกอบดวยสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประทศไทย 
(“การนิคมอุตสาหกรรม”) เปนจํ านวน 312 ไร 1 งาน 89.23 ตารางวา เพื่อใชเปนที่ต้ังของโรงงานเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
ซึ่งรวมถึงโรงงานที่ต้ังอยูในปจจุบัน และหนวยผลิตเอทิลีนใหม ตามสัญญาเชาเลขที่ 3/2534 – นพ. และใบอนุญาตใหใชที่
ดินเลขที่ กนอ 03/06  โดยสัญญาเชาดังกลาวมีอายุ 30 ป ซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2563  นอกจากนี้ บริษัทยังได
เขาทํ าสญัญาเชาทีด่นิกบัการนคิมอตุสาหกรรมเพิม่เตมิอกีเปนจ ํานวน 41 ไร 2 งาน 45.83 ตารางวา ตามสญัญาเชาเลขที ่2/2545 –
นพ. เพื่อใชในการดํ าเนินงานดานอื่น ๆ โดยมีอายุการเชา 15 ป ซึ่งในขณะนี้ บริษัทอยูในระหวางรอการออกใบอนุญาตจาก
การนิคมอุตสาหกรรมสํ าหรับการใชที่ดินในสวนนี้   โดยนอกจากสิทธิการเชาที่ดินแลว สิทธิการเชาของบริษัท ยังรวมถึง
สิทธิการเชาอาคารสํ านักงานของบริษัท จาก บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน) เพื่อใชเปนอาคาร
สํ านักงานของบริษัท ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 555 ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานครอีกดวย โดยสัญญาเชาอาคารสํ านักงานฉบับ
ปจจุบันมีอายุสัญญาเชาทั้งสิ้น 3 ป (ต้ังแต 1 สิงหาคม 2546 ถึง 31 กรกฎาคม 2549)

สิทธิในการเรียกเก็บเงินคาวางทอ เปนสิทธิที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคาวางทอ (right of use fee) จากผูใช
บริการที่ขอวางทอในระบบรางวางทอของบริษัทไดตามอัตราที่กํ าหนดไวในสัญญาระบบรางวางทอ (piperack agreement)
ซึ่งอัตราคาวางทอที่บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บจากผูใชบริการแตละรายนั้นจะแตกตางกันออกไปตามพื้นที่ที่ผูใชบริการแตละราย
ขอวางทอ

สํ าหรับสิทธิที่บริษัทไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (“BOI”) ตามบัตรสงเสริมการลงทุน ซึ่งยังคงมีผล
ใชบังคับอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีรายละเอียดดังนี้

โครงการที่ไดรับ
การสงเสริม

เลขท่ี/วันที่ออก
บัตรสงเสริม

ลักษณะโครงการที่ไดรับ
บัตรสงเสริม เง่ือนไขหลัก ผลตอการดํ าเนินธุรกิจ

และอายุสิทธิ
โรงงาน
โอเลฟนสปจจุบัน
(Existing Plant)

เลขที่ 1080/2534
(29 เม.ย 2534)

กิจการผลิต  เอทิลีน  
โพรพิลีน มิกซซี 4  และ 
ไพโรไลซิสกาซโซลีน 
ซึ่งเปนกิจการ ประเภท 
3.4 (การผลิตผลิตภัณฑ
เคมีจากปโตรเลียม)

BOI อนุญาตให
เป ดดํ  าเนินการ
ไดต้ังแตวันที่ 4 
ก.ค. 2537

- ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ได
จากการลงทุน รอยละ 50 เปน
เวลา 5 ป (โดยมีอายุสิทธิต้ังแต 
ธ.ค 2545-ธ.ค. 2550)

- หักคาขนสง คาไฟฟา และคานํ้ า
ประปาได 2 เทาของคาใชจาย
เพื่อประโยชนในการคํ านวณ
ภาษี
(โดยมีอายุสิทธิ ต้ังแต   ธ .ค .  
2537- ธ.ค. 2547)

-   ในกรณีที่ประกอบกิจการขาด
ทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยก
เ ว  น ภ าษี เ งิ น ไ ด  นิ ติ บุ ค ค ล  

ํ ป ํ ป
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โครงการที่ไดรับ
การสงเสริม

เลขท่ี/วันที่ออก
บัตรสงเสริม

ลักษณะโครงการที่ไดรับ
บัตรสงเสริม เง่ือนไขหลัก ผลตอการดํ าเนินธุรกิจ

และอายุสิทธิ
4620/2537
(18 พ.ค. 2537)
(ฉบับแก ไขเพิ่ม
เติม)

อนุมัติใหหนวยการผลิต
ซึ่งเปนหนวยการเติม
ไฮโดรเจนขั้นที่ 2
(Second Stage
Hydrogenation Unit)
สํ าหรับไพโรไลซิส กาซ
โซลีน  และหนวยการ
เติมไฮโดรเจน
(Hydrogenation Unit)
สํ าหรับมิกซซี4  เปน
สวนหนึ่งของโครงการที่
ไดรับการสงเสริมการลง
ทุน

โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตเทียบเทา
สากล (Expansion
Project)

5514/2543
(13 ก.ค 2543)
(ฉบับแก ไขเพิ่ม
เติม)

อนุมัติใหขยายกํ าลังผลิต
เ อ ทิ ลี น จ า ก ป  ล ะ
ประมาณ 435,000 ตัน
เปน 695,000 ตัน

- ไดรับยกเวนอากรขาเขา และ
ภาษีการคาสํ าหรับเครื่องจักรที่
ใช ในหนวยผลิตเอทิลีนใหม 
260,000 ตัน/ป
(ที่นํ าเขาภายในวันที่ 31 ธ.ค.
2546)

หมายเหตุ: สทิธิประโยชนทางภาษีตามบัตรสงเสริมจะครอบคลุมถึงรายไดสุทธิที่พึงเสียภาษีจากการขายโพรพิลีนปละ 205,000 ตัน มิกซซี 4 ป
ละ 122,000 ตัน ไพโรไลซิส กาซโซลีนปละ 169,000 ตัน และแครกเกอรบอททอมปละ 29,400 ตัน  รายไดสุทธิที่พึงเสียภาษีจาก
การขายผลิตภัณฑในปริมาณที่เกินจากที่กํ าหนดไวจะไมมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2545  บริษัทไดยื่นคํ าขอรับการสงเสริมเลขที่ 0048/2545 สํ าหรับโครงการอีโอ/อีจี ที่บริษัท
จะกอต้ังขึ้นในอนาคต  โดยสิทธิประโยชนที่สํ าคัญที่บริษัทคาดวาจะไดรับในการดํ าเนินโครงการ อีโอ/อีจี ตามที่ BOI ไดมี
มติอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนในประเภท 6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้นสรุปไดดังนี้

• การยกเวนภาษีอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักรที่บริษัทนํ าเขาเพื่อติดตั้งในโรงงานอีโอ/อีจี
• การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับเงินไดสุทธิที่พึงเสียภาษีซึ่งไดรับจากการขายผลิตภัณฑที่ไดจาก

โรงงานอีโอ/อีจี ทั้งนี้จะจํ ากัดเงินลงทุนสํ าหรับโรงงานแหงนี้ ซึ่งไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนใน
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อัตรารอยละ 100 เปนเวลาแปดปนับจากวันที่มีการออกใบเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือเจ็ดปในกรณีที่
บรษิทัไมไดรบัใบรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 9000 ภายในสองปนบัจากวนัเริม่ด ําเนนิการโรงงานอโีอ/อจีี

• สิทธิที่จะยกยอดขาดทุนในสวนของโรงงานอีโอ/อีจี ที่สะสมในระหวางระยะเวลาการยกเวนภาษีนี้  
และนํ าผลขาดทุนนี้มาหักกับกํ าไรในสวนของโรงงานอีโอ/อีจี เปนเวลาหาปหลังจากพนระยะเวลาการ
ยกเวนภาษี

• การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํ านวนรอยละ 50 สํ าหรับรายไดสุทธิที่พึงเสียภาษีที่ไดรับจากโรงงาน
อีโอ/อีจีเปนเวลาหาปภายหลังจากระยะเวลาการยกเวนภาษีระยะแรก

• การหักคาใชจายสํ าหรับการขนสง ไฟฟาและนํ้ าประปาเพิ่มขึ้นเปนสองเทาเปนระยะเวลา 10 ปนับจาก
วันที่เริ่มมีการสงใบเรียกเก็บเงินคาสินคาครั้งแรกที่ผลิตไดจากโรงงานอีโอ/อีจี

• การหักลดหยอนคาใชจายการติดตั้งหรือกอสรางสาธารณูปโภคสํ าหรับโรงงานอีโอ/อีจี เปนจํ านวนรอย
ละ 25 จากเงินไดพึงประเมินสุทธิที่ไดรับจากโรงงานอีโอ/อีจี โดยการเลือกวาจะหักคาใชจายในปหนึ่งป
ใดหรือหลายปภายใตระยะเวลาสิบป นับแตวันที่โรงงานอีโอ/อีจีเริ่มมีรายได

• การยกเวนอากรนํ าเขาสํ าหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จํ าเปนอื่น ๆ ที่บริษัทนํ าเขาเพื่อใชโดยเฉพาะในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนเวลาหาปนับจากวันที่นํ าเขาวัตถุดิบและวัสดุจํ าเปนเหลานั้นเปนครั้งแรก และ

• การยกเวนอากรนํ าเขาสํ าหรับวัสดุที่บริษัทนํ าเขาเพื่อการสงออกไปอีกครั้งเปนเวลาหาปนับจากวันที่
บริษัทนํ าเขาวัสดุเหลานั้นเปนครั้งแรก

สิทธิประโยชนทางภาษีของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนครอบคลุมถึงรายไดพึงประเมินสุทธิจากการขายเอ็ม
อีจีถึงจํ านวน 300,000 ตันตอป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการปรับจํ านวนภายหลังจากที่ไดสงมอบแบบของโรงงานอีโอ/อีจี เงินไดพึง
ประเมินสุทธิจากการขายในจํ านวนที่เกินกวาขีดจํ ากัดนี้ไมเปนการใหสิทธิประโยชนในการยกเวนจากภาษีเงินไดนิติบุคคล 
หรืออัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

เพื่อที่จะใชสิทธิพิเศษเหลานี้ บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ อาทิเชน จะตองจัดตั้งบริษัทรวมทุน
เพื่อประกอบกิจการโรงงานอีโอ/อีจี โดยมีทุนจดทะเบียนจํ านวน 2,700 ลานบาท และตองมีทุนที่เรียกชํ าระแลวอยางนอย
รอยละ 25 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ตามขั้นตอนการพิจารณาปจจุบันของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน บริษัทคาดวา
จะไดรับการขยายกํ าหนดเวลาในสวนนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 อยางไรก็ตาม ไมมีการรับรองวาจะไดรับการขยาย
ระยะเวลานี้หรือไม การจัดตั้งบริษัทยอยใหมขึ้นมา และการลงทุนในบริษัทยอยที่จะจัดตั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติของคณะ
กรรมการของบริษัท

รายการสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน มูลค  าสุท ธิห ลังหักค  าตัด
จํ  าหนายสะสมและคาเ ผ่ือ
การดอยคาของสินทรัพย

(บาท)

ภาระผูกพัน
(จํ านอง,จํ านํ า หรือการนํ าไป

เปนหลักประกันหนี้)
(บาท)
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สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน มูลค  าสุท ธิห ลังหักค  าตัด
จํ  าหนายสะสมและคาเ ผ่ือ
การดอยคาของสินทรัพย

(บาท)

ภาระผูกพัน
(จํ านอง,จํ านํ า หรือการนํ าไป

เปนหลักประกันหนี้)
(บาท)

สิทธิในการใช
• สิทธิในการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอร
• สิทธิในการใชขอมูล เทคนิค

2,798,986
85,473,138

-
-

คาใชจายสารเรงปฏิกิริยาจายลวงหนา 45,532,261 -
   รวมสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนสุทธิ 133,804,385 -

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน ณ 31 ธันวาคม 2545

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 นั้น ประกอบดวยสิทธิตาง ๆ ตามที่ระบุไวในตาราง
สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร สิทธิในการเรียกเก็บเงินคาวางทอ และสิทธิที่บริษัทไดรับจาก  BOI ตามบัตรสงเสริมการลงทุน  
โดยมีรายละเอียดเชนเดียวกับที่ระบุไวในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2546 ขางตน

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

 ภายในป 2546 นี้ บริษัทมีแผนการที่จะจัดตั้งบริษัทยอยโดยคาดวาจะมีการรวมลงทุนกับบริษัท LG International 
Corporation ซึง่บรษิทัยอยดงักลาวจะใชเงนิลงทนุในรปูของเงนิทนุเริม่ตนประมาณ 300 ลานบาท และจะด ําเนนิการผลติอโีอ/อี
จ ีซึ่งเปนผลิตภัณฑตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐศาสตรใหแกผลิตภัณฑเอทิลีนและเสริมสรางความ
แข็งแกรงในการดํ าเนินธุรกิจปโตรเคมีของบริษัทใหมากยิ่งขึ้น

ในสวนของการควบคุมดูแลบริษัทยอยที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทจะเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการในบริษัทยอย
ดังกลาวตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท โดยในปจจุบันบริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (heads of agreement) เพื่อ
สํ าหรับจัดตั้งบริษัทยอยสํ าหรับดํ าเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องกับบริษัท LG International Corporation แลว เมื่อวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2546  โดยตามบันทึกความเขาใจนั้น บริษัทยอยที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีวัตถุประสงคในการผลิต และ
จํ าหนายโมโนเอทิลีนไกลคอล และผลิตภัณฑอื่น ๆ อันไดแก ไดเอทิลีนไกลคอล ไตรเอทิลีนไกลคอล โพลิเอทิลีน
ไกลคอล และ เอทิลีนออกไซด  และในขณะเดียวกันบริษัทกํ าลังอยูระหวางการเจรจากับ Oman Oil S.O.A.C. ถึงความเปน
ไปไดที่จะเขารวมทุนในบริษัทยอยที่จะจัดตั้งขึ้นดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของบริษัทที่จะดํ าเนิน
การโครงการนี้เองแตผูเดียว หรือจะใหทาง LG International Corporation และ Oman Oil S.O.A.C. เขารวมลงทุนดวย ซึ่ง
บริษัทคาดวาบริษัทยอยจะสามารถเริ่มดํ าเนินการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวในเชิงพาณิชยไดภายในครึ่งปแรกของป 2549
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