
                                   

5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
ทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546  

(หนวย : บาท) 
ประเภทสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

ที่ดิน เนื้อที่ 32 ไร เลขที่ 7/3 ถนนปกรณ
สงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เจาของ 102,876,026 ไมมี 

อาคาร 2 ช้ัน 2 หลัง พรอมอุปกรณสํานักงาน  เจาของ 55,031,510 ไมมี 
เครื่องจักร อุปกรณหอกลั่น คลังน้ํามัน เจาของ 471,920,563 ไมมี 
เครื่องมืออุปกรณประจําสถานีบริการ เจาของ 6,596,368 ไมมี 
สถานีบริการน้ํามัน “เพียว” จํานวน 3 แหง เจาของ 13,996,430 ไมมี 
สถานีบริการน้ํามัน “เพียว” จํานวน 13 แหง เชาดําเนินการ 4,872,990 ไมมี 
คลังน้ํามัน จํานวน 1 แหง เชาที่ดิน 7,535,543 ไมมี 
คลังน้ํามัน จํานวน 2 แหง เชาดําเนินการ 5,102,731 ไมมี 
สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน เชาดําเนินการ 3,721,920 ไมมี 

 
มูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546  

(หนวย : บาท) 
ทรัพยสินของ 

บริษัทฯและบริษัทยอย 
ราคาทุน อายุการใชงาน (ป) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดิน  102,876,026 -  102,876,026 
อาคาร และสวนปรับปรุง  113,324,327 15-20  86,224,424 
เครื่องจักร และอุปกรณ  660,337,718 5-15  476,200,626 
เครื่องตกแตง และ 
เครื่องใชสํานักงาน 

   35,005,405 3-5  16,082,110 

ยานพาหนะ    16,422,591 5  8,733,668 
ทรัพยสินระหวางติดตั้ง    79,588,146 -  79,588,146 

รวม  769,705,000 
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สรุปสัญญาเชาคลังน้ํามัน/ท่ีดิน 
คูสัญญา ผูเชา/ ผูรับบริการ : RPC 

ผูใหเชา/ ผูใหบริการ : บุคคลภายนอก 
วัตถุประสงค เชาที่ดินเพื่อสรางคลังน้ํามัน/ เชาคลังน้ํามันพรอมอุปกรณ 
ระยะเวลา 3 ป ถึง 26 ป 
อัตราคาเชา ตามแตจะตกลงกัน ขึ้นอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ ที่มีใหของแตละคลังน้ํา

มันหรือพ้ืนที่ใหเชา โดยคิดคาเชาตอเดือน ในบางกรณีอาจจายเปนรายป โดยไดกําหนดอัตราคา
เชาเปนที่แนนอนตลอดอายุสัญญา 

การเลิกสัญญา หากฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญา อีกฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา โดยแจงเปนหนังสือ
ใหทราบลวงหนา 

 
สรุปสัญญาเชาสถานีบริการน้ํามัน 
คูสัญญา ผูเชา : YTC 

ผูใหเชา : บุคคลภายนอก 
วัตถุประสงค เชาที่ดิน/ เชาสถานีบริการน้ํามัน และอุปกรณเครื่องมือในสถานีบริการน้ํามัน ตามแตกรณี 
ระยะเวลา 6 ป ถึง 15  ป 
อัตราคาเชา ตามแตจะตกลงกัน ขึ้นอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีใหของแตละสถานีบริการที่ใหเชา โดย

คิดคาเชาตอเดือน และในบางกรณีอาจเหมาจายเปนรายป 
การเลิกสัญญา หากฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญา อีกฝายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา โดยแจงเปนหนังสือ

ใหทราบลวงหนา 
 

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม คือ  
 บริษัท ทุนจดทะเบียน สัดสวนเงิน

ลงทุน 
ราคาทุน สวนไดเสีย 

1. บริษัทโยธินปโตรเลียม จํากัด 50 ลานบาท รอยละ 99.99 40.06 ลานบาท 38.76 ลานบาท 
2. บริษัท สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล จํากัด 280 ลานบาท รอยละ 50 93.91 ลานบาท 75.14 ลานบาท 
3. บริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด 3 ลานบาท2 รอยละ 30 0.9 ลานบาท 1.6 ลานบาท 
4. VTN-P Petrochemical Joint Venture 
 Co., Ltd. 

3.5 ลานเหรียญ
สหรัฐ 

รอยละ 201 2.37 ลานบาท 2.37 ลานบาท 

  รวม 137.24 ลานบาท 117.87 ลานบาท 
  ที่มา : บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 
   หมายเหตุ :  1 บริษัทฯมีแผนจะเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 60 ภายในป 2546 
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  2 ณ วันที่ 17 กันยายน 2546 SCT มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 
 
 บริษัทฯมีนโยบายลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียมซึ่งเปนธุรกิจที่
บริษัทฯมีความชํานาญเพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯมีเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มูลคา 117.87 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 6.18 ของสินทรัพยรวมตามงบการเงินของบริษัทฯ 
 ในการกํากับดูแลงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทฯในฐานะผูถือหุนจะสงผูแทนบริษัทฯเขาไปเปน
กรรมการบริษัทยอยและบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้บริษัทฯสามารถติดตามผลการดําเนินงานผานการนํา
เสนอรายงานทุกไตรมาสโดยผูแทนจากบริษัทฯ หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตองอนุมัติในกิจการสําคัญที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ยกเวนกรณีเรงดวน ซึ่งผูแทนจากบริษัทฯตองรายงานใหคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทฯทราบภายหลังการดําเนินการดังกลาวโดยไมชักชา 
 นอกจากนี้เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯยังไดจัดสงพนักงานเขาไป
ปฏิบัติงานในบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานั้น  
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