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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลัก

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คาของทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
มีรายละเอียดเปนดังนี้
รายการสินทรัพยถาวรหลัก

หนวย: ลานบาท
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549

2550

ที่ดิน
อาคาร โรงงาน และอุปกรณ
งานระหวางกอสราง

5,276
26,891
264

5,276
22,491
504

รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ

32,431

28,271

หมายเหตุ ที่ดินจํ านวน 7 แปลงของบริ ษัทย อยแหงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งมีมูล คา 405 ลา นบาท ได นําไปค้ํา ประกันกั บ
กรมสรรพากรสํ าหรับ หนี้สิ นทางภาษี ของบริษัท ยอยนั้ น เนื่ องจากบริ ษัทย อยดังกลา วไดถู กกรมสรรพากร
ประเมินภาษีเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเกี่ยวกับกรณีรายจายตองหามดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บันทึกเปน
เงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย
ของบริษัทฯ ที่ตัดคาเสื่อมราคาครบตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีมูลคาประมาณ 11,219 ลานบาท
สําหรับรายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินถาวรหลักที่
ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งจําแนกตามสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 เปนดังนี้
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หนวย: ลานบาท
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คา ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการสินทรัพยถาวรหลัก
(จําแนกตามสวนงาน)

2549
สวนธุรกิจการกลั่นน้ํามันและจัดจําหนายน้ํามัน
สวนธุรกิจปโตรเคมี
รวมมูลคาทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ

2550
25,007

20,460

7,424

7,480

32,431

27,940

ทั้งนี้ ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ มีเนื้อที่ครอบคลุมประมาณ 1.4 ลานตารางเมตร เปนที่ดินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ สําหรับอาคารที่เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ นั้น สวนหนึ่งเปนของบริษัทยอย
ของบริษัทฯ และอีกสวนหนึ่งเชาจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนเจาของที่ดินที่เปนที่ตั้งของคลังน้ํามันอีกหลาย
แหงซึ่งมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 670,000 ตารางเมตร
•

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพยสิน

กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก การประกันสรรพภัยของทรัพยสิน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
และการขนสงสินคาทางทะเล กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดทําไวกับ Ancon Insurance Company, Inc. ซึ่ง
เป น บริ ษั ท ในเครื อ เอ็ ก ซอนโมบิ ล อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด ทํ า ประกั น ภั ย สํ า หรั บ การหยุ ด ชะงั ก ของธุ ร กิ จ (Business
Interruption) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนความคุมครองตามการประกันภัยเปนระยะ ๆ เพื่อพิจารณาวา การประกันภัยที่มีอยูนั้น
จะสามารถครอบคลุมความเสี่ยงตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดตระหนักหรือคาดหมายไวอยางเพียงพอหรือไม
ภายใต ก รมธรรม ป ระกั น สรรพภั ย ของทรั พ ย สิน บริ ษั ท ฯ ได เอาประกั น ภั ย ความสู ญเสี ย สํ าหรั บ ทรั พ ย สิ น ที่ มี
ความสําคัญบางรายการ ซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ํามันและหนวยผลิตตาง ๆ ของบริษัทฯ คลังน้ํามันบางแหง สินคาคงคลังและ
อาคารสํานักงานบางแหง ตลอดจนอุปกรณและระบบที่สําคัญ ในวงเงินประกันรวมจํานวน 250 ลานดอลลารสหรัฐ
ในสวนของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมความรับผิดตามกฎหมาย
และตามสัญญาที่บริษัทฯ มีตอบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพยสินและ
การโฆษณา ซึ่งมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดทั่วไปตอบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐตอป
มีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวกับการบิน (Aviation Related) รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 500 ลานดอลลารสหรัฐตอป
และมีวงเงินประกันสําหรับความรับผิดที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมและความเชื่อถือไววางใจ (Fidelity) เปนจํานวน 25 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอเหตุการณ สําหรับการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล (Marine Open Cargo Insurance) ครอบคลุม
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ความสูญเสียหรือความเสียหายในระหวา งการลําเลียงและขนถายสินคาทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยมีวงเงิ น
ประกันเปนจํานวน 110 ลานดอลลารสหรัฐ
กรมธรรมประกันภัยขางตนทั้งหมดอยูภายใตเงื่อนไขความรับผิดสวนแรก (Deductibles) และการตออายุกรมธรรม
เปนรายป นอกเหนือไปจากขอยกเวนความคุมครองอื่น ๆ แลว การประกันภัยดังกลาวของบริษัทฯ บางสวนยังไมครอบคลุม
ถึงความรับผิดอันเกิดจากภัยสงครามหรือการกอการรายดวย
5.2

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายละเอียดเปนดังนี้
หนวย: ลานบาท
มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการสินทรัพยไมมีตัวตน

2549

2550

คาสิทธิและใบอนุญาต(1)

245

293

โปรแกรมคอมพิวเตอร(2)

350

302

รวมมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ

595

595

(1)

(2)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งคาสิทธิ และใบอนุญาต ไดบันทึกตามราคาทุน คาสิทธิและใบอนุญาตที่มีอายุการใหประโยชน
จํากัดจะแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม ซึ่งคาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตลอดประมาณการอายุ
การใหประโยชนเปนระยะเวลา 5 ถึง 20 ป
รายจ า ยเพื่ อ ให ไ ดมาซึ่ งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ไ ด บั น ทึก ตามต นทุ น ในการได มาและสามารถนํ า มาใช ไ ด ต าม
วัตถุประสงค ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุน
โดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจ
ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจเปนเวลาเกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง ตนทุน
พนักงานที่ทํางานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตน
นั้น โดยต น ทุน ในการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร จ ะรับ รู เ ป นสิ น ทรั พย แ ละตั ด จํ า หน า ยตลอดอายุก ารให
ประโยชนตามประมาณการใชงาน ซึ่งอยูระหวาง5 ถึง 15 ป

นอกเหนือจากคาสิทธิและใบอนุญาต และโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวแลวขางตนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯ ยังมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิอื่น ๆ ที่สําคัญอีก ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
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สิทธิตามสัญญาเชาระยะยาว

ภายใตสัญญาเชาระยะยาวที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม
จํากัด บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด และบริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด บริษัทฯ มีสิทธิครอบครองและใช
ประโยชนในที่ดินซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศไทย โดยมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 550,000 ตารางเมตร
โดยในการเชาที่ ดินระยะยาวจากบริษัท รวมพัฒ นาอุตสาหกิจ จํา กัด หรือบริษัท เพซเซตเตอรเ อ็นเตอรไพรเซส
จํากั ดนั้ น บริษั ทฯ ได ตกลงทํ าสัญญาเชา ที่ดิ นแต ละแปลงจากบริษั ทยอ ยดั งกล าว ซึ่งสว นใหญจ ะมีกํ าหนดระยะเวลาเช า
ประมาณ 30 ป โดยมีการจายคาเชาแบงเปน 2 ประเภท คือ คาเชาลวงหนา และคาใชจายในการจัดหาที่ดิน ซึ่งคาเชาทั้งสอง
ประเภทจะมีการกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ
ในขณะที่การเช าที่ดินระยะยาวจากบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุต สาหกรรม จํากั ด สวนใหญแลว สัญญาเชาที่ดิน ที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด จะมีกําหนดระยะเวลาเชาที่แตกตางกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สัญญาเชาที่ดินแตละฉบับ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขอตออายุการเชาออกไปไดอีก เมื่อสิ้นสุดการเชาตามสัญญาเดิม โดยอัตรา
คาเชาจะมีการจายชําระเปนรายป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน”
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมูลคาสุทธิที่ดินตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
2550 สามารถสรุปได ดังนี้
หนวย: ลานบาท
รายการที่ดิน
(จําแนกตามบริษัท)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549

บริษัทฯ

2550
684

684

10

10

บริษัท รวมพัฒนาอุตสาหกิจ จํากัด

3,195

3,195

บริษัท เพซเซตเตอรเอ็นเตอรไพรเซส จํากัด

1,387

1,387

รวมมูลคาที่ดินสุทธิ

5,276

5,276

บริษัท วิสาหกิจสงเสริมอุตสาหกรรม จํากัด
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สิทธิตามสัญญาเชาทางการเงิน (Financial Lease)

เมื่อเดือนธันวาคม 2543 บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายสินทรัพยและสัญญาเชาสินทรัพยกลับคืนกับบริษัท เอ็กซอนโม
บิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด โดยภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทฯ ตกลงขายอุปกรณและเครื่องจักรของโรงกลั่นน้ํามันบางสวน
รวมทั้งทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของใหแกบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินประมาณ 20,834 ลานบาท
ซึ่งราคาของสินทรัพยที่ขายดังกลาวนั้นเปนมูลคายุติธรรม (fair value) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระตามรายงานลงวันที่ 19
ธันวาคม 2543 และในวันเดียวกันนั้น บริษัทฯ ไดตกลงเชาสินทรัพยที่ขายดังกลาวนั้นกลับคืนภายใตเงื่อนไขของสัญญาเชา
ทางการเงินเปนระยะเวลา 12 ป โดยบริษัทฯ บันทึกเปนสัญญาเชาทางการเงิน (Financing Lease) ภายใตเงื่อนไขของสัญญา
ดังกลาว บริษัทมีสิทธิที่จะซื้อสินทรัพยดังกลาวนั้นกลับคืนไดเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาในราคา 9,494 ลานบาท
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดรับโอนมาซึ่ งผลประโยชน เชิงเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับ กิจการ
ทั้ง หมดของบริษั ท เอ็ก ซอนโมบิ ลเคมี (ประเทศไทย) จํา กั ด รวมตลอดทั้ งทรัพ ย สิน ถาวรและทรัพ ยสิ น อื่น ๆ สิท ธิแ ละ
ภาระหนาที่ หนี้สิน และความรับผิดตาง ๆ ภายใตแผนการปรับโครงสรางบริษัทฯ จึงทําใหในปจจุบัน สินทรัพยตาง ๆ ที่
บริษัทฯ เคยเชาจากบริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จํากัด ตามสัญญาขายสินทรัพยและสัญญาเชาสินทรัพยกลับคืน
นั้น ไดกลับคืนมาเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ อีกครั้ง และขอตกลงในการเชาสินทรัพยที่บริษัทฯ เคยมีนั้น ไดระงับสิ้นสุดลง
ไปแลวพรอมกับการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกลาวดวยเชนกัน
5.2.3

เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ

บริษั ทฯ ไดดํ าเนินการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค ากับ กรมทรัพ ยสิ นทางป ญญา กระทรวงพาณิชย จํา นวน 1
เครื่องหมาย โดยมีรายละเอียดเปนดังนี้
ทะเบียนเลขที่
ค8507

รูปเครื่องหมายการคา

ลักษณะการนําไปใช

วันที่จดทะเบียน

สํ า หรั บ สิ น ค า น้ํ า มั น และน้ํ า มั น • วันที่ 22 ธันวาคม 2526
ชนิ ด หนาที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม • ครบกํ า หนดต อ อายุ ค รั้ ง
(เวนแตน้ํามันที่มีไขมัน และน้ํามัน
ตอ ไปวั น ที่ 31 ธั น วาคม
หอมระเหย) น้ํ า มั น หล อ ลื่ น สาร
2556
น้ําเบนซิน จาระบี

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มีอายุ 10 ป และ
อาจตออายุไดทุก 10 ป
นอกจากเครื่ องหมายการคาดังกลาวข างตนแลว บริษัท ฯ ไมไ ดเปน เจาของเครื่ องหมายการคาหรือ เครื่อ งหมาย
บริการ และไมไดเปนผูทรงสิทธิบัตรอื่นใด ๆ อีก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ
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ที่บริษัทฯ ใชอยูในปจจุบันจากเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นตามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวขอ “11. รายการระหวางกัน – 11.3 สรุปลักษณะ ขอสัญญาที่สําคัญ และเงื่อนไขของสัญญา/ขอตกลงที่สําคัญ อั น
เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ทํากับบุคคลที่เกี่ยวของ – (ก) การจัดการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและบริการที่ใหโดยบริษัทใน
เครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่น”
อนึ่ง บริษัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหใชเทคโนโลยีซึ่งมีใชอยูในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอกอีก
หลายราย อาทิ ฮันนี่เวลล (Honeywell) สําหรับโปรแกรมระบบควบคุมกระบวนการกลั่นของบริษัทฯ และ UOP LLC (เปน
บริษัทหนึ่งของฮันนี่เวลล) สําหรับหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยนสภาพโมเลกุล (reforming unit) และ
โรงงานอะโรเมติกส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหใชโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลั่นใหไดผลกําไรที่ดี
ที่สุด (real time optimization modeling software) จาก ExxonMobil Research and Engineering Company ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือของเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นดวย
5.2.4

สิทธิและประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับการประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม และกิจการผลิตพารา
ไซลีน (Paraxxylene) ประเภทการผลิตผลิตภัณฑเคมีจากปโตรเลียมในประเทศไทย จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดวางไวโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สําหรับการลงทุนในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 โดยใหมีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบวันละประมาณ 82,000 บารเรล โดยสิทธิ
และประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนนี้
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน มีอาทิ
•

สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานในกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริม

•

สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรสงเสริม
จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดใชสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกลาวเพื่อถือครองบางสวนของที่ดินอันเปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ

•

สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขา สําหรับเครื่องจัก ร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุ น
กําหนด โดยมีเงื่อนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาในป 2538 เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเขาจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ดี ในปจจุบันสิทธิไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ไดสิ้นสุดลงไปแลว
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สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

สําหรับกิจการผลิตพาราไซลีนในสวนของโรงงานอะโรเมติกสของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2541 ใหดําเนินการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสในบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงกลั่นน้ํามันที่ศรีราชา โดยมีกําลังการผลิตพาราไซลีนประมาณ 350,000 ตันตอป (เวลาทํางาน 24 ชั่วโมงตอวัน
และวันทํางาน 365 วันตอป) ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสําหรับการขยายกําลังการผลิตเปน 420,000 ตันตอป และ 540,000 ตันตอป เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 และวันที่ 23
กรกฎาคม 2546 ตามลํ าดับ โดยสิ ทธิและประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่สําคั ญ
ประกอบดวย

5.3

•

สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานในกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริม

•

สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่จะไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรสงเสริม
จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น

•

สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ โดยมี
เงื่อนไขวา เครื่องจักรซึ่งไดรับยกเวนอากรขาเขานั้น จะตองนําเขามาภายในวันที่ 16 มกราคม 2543 เวนแต
จะไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการนําเข าจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดรั บ
อนุญาตใหขยายระยะเวลานําเขาเครื่องจักรเฉพาะสวนที่เพิ่มกําลังการผลิตออกไปตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2547 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2548 ภายใตขอกําหนดวา จะตองเปดดําเนินการครบตามโครงการภายในวันที่
30 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ ในปจจุบันสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรดังกลาวของบริษัทฯ ได
สิ้นสุดลงไปแลว

•

สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

•

สิทธิ ที่จะได รับการยกเวนภาษี เงิน ได นิติบุ คคลสํา หรับ กิจ การที่ได รับ การสงเสริ มเป นระยะเวลา 8 ป
นับตั้งแตวันที่เ ริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น โดยสิทธิใ นการไดรับการยกเว นภาษีเ งินไดนิ ติ
บุคคลนี้ไดสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ที่ผานมา

นโยบายการลงทุนและการควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ เฉพาะกรณีที่การลงทุนดังกลาวเปนการสนับสนุน หรือสงเสริม
หรือเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือเปนการเพิ่มรายไดและความสามารถในการทํากําไรใหกับบริษัทฯ
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สําหรับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนจะแตงตั้งผูแทนไป
รวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย และบริษัทในเครือดังกลาว และผูแทนของบริษัทฯ มีหนาที่ในการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญผูถือหุนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหหลักการหรือแนวทางไว โดยบริษัทฯ ในฐานะผูถือ
หุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่น ๆ เชน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตสิทธิบาง
ประการ เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผล และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีที่ขอบังคับของ
บริษัทยอยนั้น ๆ แบงหุนออกเปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ หรือแบงหุนสามัญออกเปนหลายกลุมและกําหนดสิทธิของผูถือ
หุนในแตล ะประเภทหรื อแตล ะกลุมให แตกตา งกั น เช น ตามขอ บังคับ ของบริษั ท เพซเซตเตอร เอ็ นเตอร ไพรเซส จํ ากั ด
กําหนดจํานวนคณะกรรมการของบริษัทใหประกอบดวยกรรมการไมเกิน 7 คน โดยจะตองประกอบดวยกรรมการที่ไดรับ
เลือกตั้งจากการเสนอชื่อของผูถือหุนกลุม ก. ไมเกิน 3 คน และจากกลุม ข. ไมเกิน 4 คน ดังนั้น สิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู
ถือหุนกลุม ข. ก็จะเปนไปตามที่ขัอบังคับกําหนดไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ – 2.7 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ – 2.7.2 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของ”
สําหรับบริษัทในเครือ บริษัทฯ อาจใชดุลพินิจในการเสนอชื่อบุคคลเขาไปเปนกรรมการของบริษัทในเครือ ภายใต
ขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถทําได
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