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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 สินทรัพยถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทยอยที่ใชในการประกอบธุรกิจ มีมูลคาสุทธิหลังหัก
คาเสื่อมราคาสะสมและสํารองการดอยคาตาง ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 66,097.8 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาว ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
รายการ

ที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา
โรงกลั่นน้ํามัน
โรงผลิตกระแสไฟฟา
ระบบสายสงไฟฟา
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณโรงงาน
เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑเคมีเหลว
เครื่องตกแตง ติดตั้ง เครื่องใชสํานักงานและอื่น ๆ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม – มูลคาสุทธิตามราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคาของสินทรัพย
รวม - มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคา
ของสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โรงกลั่นน้ํามัน เครื่องจักรและ
อุปกรณ
รวม – มูลคาสุทธิสินทรัพยถาวรหลัก
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มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาคาเสื่อมราคา
สะสมและสํารองการดอยคาตาง ๆ
(ลานบาท)
1,820.3
775.4
4.8
57,157.1
15,322.4
192.6
1,731.8
685.1
297.3
21.2
690.5
78,698.5
(32,084.0)
46,614.5
19,483.3
66,097.8
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจหลายรายการ อาทิเชน ที่ดิน อาคาร
โรงกลั่นน้ํามัน เครื่องจักร และอุปกรณ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาวทั้งสิ้น ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายการ
ที่ดิน
อาคาร
โรงกลั่นน้ํามัน
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ โรงงาน
เครื่องตกแตง ติดตั้ง เครื่องใชสํานักงาน
และอื่น ๆ
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม – มูลคาสุทธิตามราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคาของ
สินทรัพย
รวม - มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อดอยคาของสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โรงกลั่นน้ํามัน
เครื่องจักรและอุปกรณ
รวม - มูลคาสุทธิสินทรัพยถาวรหลัก

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ลานบาท)
1,695.8
763.2
57,157.1
810.6
245.6

ภาระผูกพัน (บาท)
-

12.2
484.4
61,168.9
(28,772.1)

-

32,396.8

-

19,483.3

-

51,880.1

-

ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่อําเภอศรีราชา มีพื้นที่รวมประมาณ 1,943 ไร โดยบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกลาวบางสวน รวมจํานวนประมาณ 444 ไร (คิดเปนรอยละ 23 ของพื้นที่รวม)
บริษัทยอย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งสามแหงกลาวคือ บจ. ไทยออยลมารีน บจ. ไทยออยลเพาเวอร และ
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ มีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจหลายรายการ อาทิเชน ที่ดิน อาคารสํานักงาน โรงไฟฟา โรง
งาน และเครื่องจักร เปนตน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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รายการ
ที่ดิน

อาคาร
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา
โรงไฟฟา โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณโรงงาน

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ลานบาท)
124.5

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)
ที่ ดิ น ของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร ได นํ าไป
จํ า นองเป น หลั ก ประกั น เงิ น กู กั บ สถาบั น
การเงินแหงหนึ่ง ในวงเงิน 87 ลานบาท

12.2

-

4.8

-

16,243.6

โรงไฟฟ าของบจ. ผลิ ด ไฟฟ าอิ สระได นํ า ไป
จํานองเปนหลักประกันอันดับหนึ่งสําหรับเงิน
กูยืมเพื่อใชในการกอสรางโรงงานและเปนทุน
หมุ นเวียนกับกลุ มสถาบัน การเงิน หลายแห ง
วงเงิน 16,210 ล านบาทและจํ านองเป น หลั ก
ประกันอันดับสองสําหรับสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับ กฟผ. ในวงเงิน 1,000 ลานบาท
โรงไฟฟา โรงงาน หมอไอน้ํา (Boiler) เครื่อง
กําเนิดไฟฟากังหันกาซ หมอแปลงไฟฟา ชุด
ผลิ ต น้ํ า บริ สุ ท ธิ์ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า กั ง หั น
ไอน้ํ า ของบจ. ไทยออยล เพาเวอร ไ ด นํ า ไป
จํานองเปนหลักประกันหนี้สินเชื่อกับสถาบัน
การเงินสองแหง ในวงเงิน 2,696 ลานบาท

ระบบสายสงไฟฟา

192.6

-

เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑเคมีเหลว

685.1

เรือบรรทุกน้ํามันและผลิตภัณฑ เคมีเหลวของ
บจ. ไทยออยลมารีนไดนําไปจํานองเปนหลัก
ประกันเงินกูยืมเพื่อการจัดซื้อเรือดังกลาวกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงิน 240 ลานบาท

เครื่องตกแตง ติดตั้ง เครื่องใชสํานักงานและ
อื่น ๆ

51.7

-

9.0

-

206.1

-

รวม – มูลคาสุทธิตามราคาทุน

17,529.6

-

หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคาของ
สินทรัพย

(3,311.9)

-

รวม - มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อดอยคาของสินทรัพย

14,217.7

-

ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
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รายการ
สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินโรงกลั่นน้ํามัน
เครื่องจักรและอุปกรณ
รวม - มูลคาสุทธิสินทรัพยถาวรหลัก

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ลานบาท)
0.0

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)
-

14,217.7

-

5.2

สินทรัพยไมมีตัวตน

5.2.1

สิทธิในการใชทอสงน้ําและทอสงกาซธรรมชาติ

ตามสัญญาใชน้ําซึ่งบริษัทฯ ทํากับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีสิทธิ
ในการตอทอรับน้ําเขากับทอสงน้ําหนองปลาไหล-หนองคอ และทอสงน้ําหนองคอ – แหลมฉบัง เพื่อรับน้ํามาใชในกระบวนการ
กลั่นน้ํามัน โดยไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหใชพื้นที่วางทอผานไปตอเชื่อมที่รับน้ําของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการใชทอขนสงกาซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. เพื่อใชในการขนสงกาซธรรมชาติมาใชใน
กระบวนการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงภายในโรงกลั่นน้ํามัน เปนระยะเวลา 15 ป โดยคาใชทอจะถูกคิดคํานวณรวมไวเปนสวนหนึ่งของ
คาก าซในแต ล ะเดื อ นตามสู ต รการคํ านวณตามสั ญ ญา ทั้ งนี้ บริษั ท ฯ ยั งสามารถที่ จ ะต อ อายุสั ญ ญาต อ ไปอี ก ได โดยบริษั ท ฯ
แจงความประสงคตอบมจ. ปตท. เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน

5.2.2

สิทธิตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร

บริษัทฯ มีสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใชเปนโรงกลั่นน้ํามันและบานพักพนักงาน ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัด
ชลบุ รี จํานวนพื้นที่รวม 1,499 ไร 3 งาน 26 ตารางวา (คิดเปนรอยละ 77 ของพื้ นที่รวมของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ที่อําเภอ
ศรีราชา) เปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยในทุก ๆ 5 ปคาเชาจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15
โดยตั้งแตเดือนกันยายน 2547 อัตราคาเชารายปของที่ดินกําหนดไวเปนจํานวนประมาณ 147 ลานบาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547
บริษัทฯ ไดโอนสิทธิและหนาที่แบบมีเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่ดินกับกรมธนารักษใหเจาหนี้ของบริษัทฯ ภายใตสัญญาการจัดหาเงิน
กูยืมใหม ซื้อหนี้คืนและแลกเปลี่ยนหนี้เงินกูยืมระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นขอขยายระยะเวลาเชาชวงกับกรมธนารักษเพื่อขอให
สัญญาเชาสิ้นสุดในป 2577
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุบางสวนไปใหบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ เชาชวง คิดเปนรอยละ 9 ของพื้นที่รวมของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตองชําระคาเชารายปเพิ่มเติมให
แกก รมธนารักษ จํานวนประมาณ 4 ลานบาท นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ไดให บ ริษั ทยอยและบริษั ท ที่ เกี่ ยวขอ งกับ บริษั ท ฯ เช าที่ ดิน
ของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 6 ของพื้นที่รวมของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาและเชาชวงเทากับอายุสัญญา
เชาที่บริษัทฯ เหลืออยูตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ โดยบจ. ไทยออยลเพาเวอร เชาและเชาชวงเพื่อกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมและ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ เชาชวงเพื่อกอสรางโรงไฟฟา บจ. ไทยออยลเพาเวอร ไดนําสิทธิการเชาชวงที่ดินดังกลาวไปเปน
ประกันตามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินสองแหงในวงเงิน 2,674 ลานบาท และ ไดนําอาคารผลิตไฟฟาที่กอสรางบนที่ดินที่ใหเชา
ช ว งจํ านวน 3 หลั ง ไปจํ านองเป น หลั ก ประกั น สั ญ ญาเงิน กู ร ะหว างบจ. ไทยออยล เพาเวอร กั บ กลุ ม สถาบั น การเงิ น สองแห ง
วงเงินประมาณ 22 ลานบาท

สวนที่ 2 หนา 86

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

5.2.3

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

สิทธิในการไดรับการสงเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชน ในการประกอบกิจการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิตางๆ รวมถึงสิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือและ
ผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร และไดรับ
อนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
บริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งสามแหง ไดแก บจ.ไทยออยลเพาเวอร บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ และบจ. ไทยออยลมารีน ไดรับ
สิทธิประโยชนในการประกอบกิจการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเชนเดียวกัน สิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิในการไดรับ
อนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือและผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร สิทธิในการไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอก
ราชอาณาจักรเปนเงินตางประเทศ และสิทธิไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิ ติบุ คคลไปรวมคํ านวณเพื่ อ เสี ยภาษี เงิน ได ต ลอดระยะเวลาที่ กําหนด รวมถึงสิ ท ธิในการยกเวน ภาษี เงิน ได นิ ติ บุ คคลสํ าหรั บ
กําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ปนับตั้งแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมกลาวคือ
•

บจ. ไทยออยลมารีน ไดรับการสงเสริมในกิจการขนสงทางเรือ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตวันที่
22 เมษายน 2545 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2553

•

บจ.ไทยออยลเพาเวอร ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549

•

บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ ไดรับการสงเสริมในกิจการผลิตไฟฟา โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตวันที่ 15
สิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และ

นอกจากนี้ บจ. ไทยออยลมารีน บจ. ไทยออยลเพาเวอรและ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระยังไดรับยกเวนอากรนําเขาเครื่องจักร
และอุปกรณ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2549 31 มีนาคม 2549 และ 17 ตุลาคม 2547 ตามลําดับดวย

5.3

การประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

การซื้อประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ จะครอบคลุมถึงประกันภัยคุมครองสรรพภัยรวมถึงชดเชยการ
สูญเสียรายไดเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงัก (ยกเวนบจ. ไทยออยลมารีน) ประกันภัยความรับผิดตอผลิตภัณฑและบุคคลที่สาม สําหรับ
การประกั น ภั ย ธุรกิจ หยุด ชะงัก ของบริ ษั ท ฯ นั้ น นอกจากการคุม ครองการสู ญ เสี ยรายได อัน เนื่ องมาจากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ของ
ทรัพยสินของตนเองแลว ยังรวมคุมครองไปถึงการสูญเสียรายไดเนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักของบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ การ
จัดซื้อประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่พึงปฏิบัติ นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2547
บริษัทฯ ไดโอนสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัยคุมครองความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงการชดเชยการสูญเสียรายไดใหเจาหนี้
ของบริษัทฯ ภายใตสัญญาการจัดหาเงินกูยืมใหม ซื้อหนี้คืนและแลกเปลี่ยนหนี้เงินกูยืมระยะยาว
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5.4

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ มีมูลคาสุทธิหลังหัก
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียกรณีบริษัทยอยของบริษัทฯ และตามวิธีราคาทุนกรณีบริษัทที่เกี่ยวของกันของ
บริษัทฯ มีจํานวนเทากับ 4,245 ลานบาท โดย คิดเปนรอยละ 5 ของสินทรัพยรวมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียด
การถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ถืออยูในขอ 2.2 “ภาพรวมการประกอบธุรกิจ”

5.5

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ จะลงทุนในอนาคต เพื่อสนับสนุนหรือสงเสริมธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือเปนการเพิ่มความแข็งแกรงใหกับกลุมบริษัทฯ
ในการกํากับควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนจะแตงตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ ไปรวม
ประชุมในฐานะผูถือหุน และผูแทนบริษัทฯ มีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดให
หลักการหรือแนวทางไว
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ จะส งผู แ ทนบริษั ท ฯ เข าไปเป น กรรมการของบริษั ท ยอ ย โดยผูแ ทนบริษั ท ฯ อาจประกอบด ว ย
ประธานคณะกรรมการ กรรมการอํานวยการ กรรมการ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิและ
ประสบการณเหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ และเปนบุคคลที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจกับบริษัทยอยโดยตรง ซึ่งผูแทน
ดังกลาวจะบริห ารจัดการกิจการของบริษั ทยอยดังกลาว ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ระบุ ในขอบังคับ ของบริษั ทฯ บริษั ทยอ ย
ดังกลาว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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