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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุป กรณของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ฯ มีรายละเอีย ด
ดังนี้
รายการ
สินทรัพย
ลักษณะ
ถาวรหลัก
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน ................. บริษัทเปน
เจาของ
อาคาร .............. บริษัทเปน
เจาของ
โรงกลั่นและ
บริษัทเปน
เครื่องจักร ....
เจาของ
เครื่องตกแตง
บริษัทเปน
เจาของ
ติดตั้ง
และ
อุปกรณ ........
งานระหวาง
บริษัทเปน
กอสราง .......
เจาของ

รวมมูลคาสุทธิตามบัญชี

5.1.1

มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ดอลลารสหรัฐ)
73,442,578

31 ธันวาคม 2557
(บาท)
2,431,918,767

31 มีนาคม 2558
(ดอลลารสหรัฐ)
73,442,578

31 มีนาคม 2558
(บาท)
2,401,777,933

ภาระผูกพัน
ไมมี

33,039,541

1,094,044,903

32,726,893

1,070,261,043

ไมมี

1,007,330,994

33,355,952,702

989,691,897

32,365,696,161

ไมมี

2,691,545

89,125,688

2,690,669

87,992,399

ไมมี

27,619,974

914,585,711

28,034,011

916,790,654

ไมมี

1,144,124,632

37,885,627,771

1,126,586,047

36,842,518,190

ที่ดิน

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ตั้งอยูบนที่ดินขนาดประมาณ 1,200 ไร ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังมีพื้นที่วางอีกเปนจํานวนมากภายในที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ซึ่งทํา
ใหบริษัทฯ สามารถใชเพื่อการเติบโตและขยายกิจการของบริษัทฯ ได สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งอยูในโรงกลั่นน้ํามัน
ตั้งอยูที่เลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-3 บี ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มีที่ ดิ น เช า หรือ ได รับ สิ ท ธิใ ห ใ ช ที่ดิ น อี กประมาณ 115 ไร เพื่อ ใช ประกอบกิจ การอื่ น ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ เชน ทาเทียบเรือ เปนตน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “5.2.1
สิทธิตามสัญญาใหใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญาเชาระยะยาว”)
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5.1.2

โรงกลั่นและเครื่องจักร
บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ในโรงกลั่นน้ํามัน และเครื่องจักรทั้งหมดที่ใชในการดําเนินกิจการในโรงกลั่นน้ํามันของ

บริษัทฯ
5.1.3

รายละเอียดการเอาประกันภัยทรัพยสิน

กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย การประกันภัย สรรพภัยของทรัพยสิน (property all risks)
สําหรับโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ และทุนผูกเรือน้ําลึกแบบทุนเดี่ยวกลางทะเล (Single Point Mooring System) ที่บริษัทฯ เปน
เจาของรวม (ซึ่งครอบคลุมความเสียหายขั้นรุนแรง ความเสียหายของเครื่องจักร และความเสียหายจากการที่ ธุรกิจหยุดชะงัก)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีประกันภัยความรับผิดที่เกิดตอบุคคลภายนอก และประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเล รวมทั้ง
จัดใหมีประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (ซึ่งครอบคลุมความเสียหายบางสวนที่เกิดจากธุรกิจหยุดชะงักและอยูภายใตเงื่อนไข
ความรับผิดทั่วไปและขอบังคับที่บริษัทฯ จะตองรับภาระความรับผิดสวนแรก (deductibles)) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันของบริษัทฯ อยูเสมอเพื่อใหแนใจวาประกันภัยที่บริษัทฯ เขาทํานั้นจะครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาเงื่อนไขและขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ มี
ลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐานโดยทั่วไปสําหรับกิจการที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
กรมธรรมประกันภัยสรรพภัยของทรัพยสิน (property all risks) ของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับทรัพยสินสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง เครื่องจักรในการผลิต สินคาคงเหลือ อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบหลัก
ตาง ๆ
กรมธรรมประกันภัยความรับผิดที่เกิดตอบุคคลภายนอกครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมาย และความรับผิดตาม
สัญญาอันเกิดจากความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน โดยมีการกําหนดจํานวนทุนประกันรายปในสวนที่เกี่ยวกับการ
คุมครองความเสียหายโดยทั่วไป
กรมธรรมประกันภัยการขนสงทางทะเลครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะบรรทุกและ
ขนสงผลิตภัณฑทางทะเล และกรมธรรมประกันการเชา เหมาเรือครอบคลุมความเสีย หาย และคาใชจายอันเกิด จากการ
เรียกรองของเจาของเรือ และบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับตัวเรือ ทั้งยังครอบคลุม ถึงคาใชจายทางกฎหมายอันอาจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัย
กรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ อยูภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
เจาหนาที่ภายใตขอจํากัดบางประการ โดยกรรมธรรมคุมครองถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตอสูคดี หรือการดําเนินการตาง ๆ
และความรับผิดบางประการอันเนื่องมาจากการตอสูคดี หรือการดําเนินการตาง ๆ ของกรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากการทําหนาที่ในฐานะกรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กรมธรรมประกันภัยทั้งหมดขางตนอยูภายใตขอบังคับที่บริษัทฯ จะตองรับภาระความรับผิดสวนแรก (deductibles)
กอน และตองมีการตออายุทุกป ทั้งนี้การประกันภัยบางสวนของบริษัทฯ ไมครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากสงคราม หรือ
การกอกบฎ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอยกเวนตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรมประกันภัย
5.2

สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 รายการและมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคา ตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดเปนดังนี้
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มูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนาย ณ วันที่

รายการสินทรัพยไมมีตัวตน

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557

31 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2558

(ดอลลารสหรัฐ)

(บาท)

(ดอลลารสหรัฐ)

(บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร

2,719,845

90,062,776

2,509,266

82,060,031

รวมมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ

2,719,845

90,062,776

2,509,266

82,060,031

5.2.1

สิทธิตามสัญญาใหใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญาเชาระยะยาว

(ก)

สัญญาใหใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
บริษัทฯ เขาทําสัญญาใหใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ. ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 และที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม เพื่อ ใชเ ปน ทาเทียบเรือ เดิน ทะเล โดยคูสัญญาในวันที่มีก ารเขา ทําสัญ ญา คือ บริษัท คาลเท็ก ซ เทรดดิ้ง แอนด
ทรานสปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ มีสิทธิแตผูเดียวในการใชที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พื้นที่ประมาณ 43 ไร เปนระยะเวลา 30 ป โดยเริ่มนับจากวันที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะตออายุสัญญานี้ กอน
ครบกําหนดอายุสัญญา
ตอมา บริษัทฯ เขาทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาอนุญาตใหใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
2551 เพื่อใชสําหรับวางทอรับสงผลิตภัณฑและสายสงไฟฟา ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ ตกลงชําระคาใชพื้นที่ในที่ดินใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 1 แปลง โดยไดกําหนดระยะเวลาการใชพื้นที่แบงเปนสองระยะ คือ ระยะแรก
ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร และระยะที่สอง ตัง้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
เปนตนไป มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร
นอกจากนั้น บริษัทฯ เขาทําสัญญาอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอื่นที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ มีสิทธิแตผูเดียวในการใชที่ดินใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 1 แปลง พื้นที่ประมาณ 15 ไร เพื่อใชสําหรับวางทอรับสงผลิตภัณฑและสายสง
ไฟฟา มีกําหนดระยะเวลานับแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
(ข)

สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมกับ กนอ. ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เพื่อใช เปนที่ตั้งในการ
ประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมและผลิตกระแสไฟฟา และไดจดทะเบียนการเชาแลว ซึ่งตามสัญญาดังกลาวบริษัทฯ ตกลง
เชาที่ดินในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พื้นที่ประมาณ 52 ไร ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนระยะเวลา 30 ป
นับตั้งแตวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 โดยที่ดินดังกลาวอยูภายในบริเวณพื้นที่ตามสัญญารวมดําเนินงาน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสวนขยาย ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ระหวางบริษัทฯ และ กนอ.
5.2.2

เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ

บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกับกรมทรัพยสิน ทางปญ ญา กระทรวงพาณิชย
ในฐานะเจาของเครื่องหมายบริการ จํานวน 1 เครื่องหมาย ซึ่งในขณะนี้คําขอดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของ
กรมทรัพยสินทางปญญาโดยมีรายละเอียดเปนดังนี้
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คําขอจด
ทะเบียนเลขที่

รูปเครื่องหมายบริการ

936090

ลักษณะการนําไปใช

วันทีย่ ื่นคําขอจดทะเบียน

สํ า ห รั บ บ ริ ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกลาวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (และที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) จะมีอายุ 10 ปนับแตวันที่จดทะเบียน และอาจตออายุไดทุก 10 ป การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่บริษัทฯ
เคยใชไดหมดอายุลงในเดือนสิงหาคม 2557 ในชวงตนป 2558 บริษัทฯ ไดใชเครื่องหมายบริการใหมและไดดําเนินการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกลาวกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ
คาดวาการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกลาวจะเสร็จสมบูรณภายในสิ้นป 2558
นอกจากเครื่ อ งหมายบริ ก ารดั ง กล า วข า งต น เเล ว บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด เ ป น เจ า ของหรื อ ใช เ ครื่ อ งหมายการค า เเละ
เครื่องหมายบริการ หรือเปนผูทรงสิทธิในการใชเครื่องหมายอื่นใดอีก
5.2.3

สิทธิในการใชทรัพยสินทางปญญาอื่น ๆ

โรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ ใชเทคโนโลยีที่ไดรับ สิทธิในการใชจากบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีบางอยางของ
เชฟรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯ ไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิจาก (ก) Stone & Webster International, Inc. สําหรับหนวย
แตกโมเลกุลดวยตัวเรงปฏิกิริยา (RFCCU) ซึ่งไดรับการปรับปรุงในระหวางการดําเนินการตามโครงการสําหรับป 2557 (ข)
UOP LLC สําหรับหนวยเพิ่มออกเทนดวยตัวเรงปฏิกิริยา (CCR) หนวยปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JMU)
และหนวยกําจัดกํามะถันในแนฟทา (NHTU) (ค) Axens สําหรับหนวยกําจัดสารเบนซีน (Benzene Saturation Unit) และ
หนวยกําจัดกํามะถันในน้ํามันเบนซิน (WCN) และ (ง) เชฟรอน (ซึ่งเปนผูไดรับการโอนสิทธิจาก Caltex Service Corporation)
สําหรับหอกลั่นสุญญากาศ (VDU) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “8.3 สัญญาอื่น ๆ” และหัวขอ “14. รายการ
ระหวางกัน”
5.2.4

สิทธิและประโยชนที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับการประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม และ
กิจการผลิตน้ํามันอากาศยานในประเทศไทย จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนไดกําหนด โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุน สําหรับการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑจากโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยสิทธิและประโยชนตาง ๆ
ที่บริษัทฯ ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนนี้ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน ประกอบดวยเงื่อนไขที่สําคัญดังตอไปนี้
• สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานในกิจการที่
ไดรับการสงเสริม ตามตําแหนงที่ไดรับอนุญาต
• สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธิ์ตามบัตรสงเสริม
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จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดใชสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ดังกลาวเพื่อ
ใชเปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
• สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองนําเครื่องจักรเขามาภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา ในกรณีที่มี
การค้ําประกันเครื่องจักร จะตองจัดสงรายการเครื่องจักรที่ขอยกเวนหรือลดหยอนอากรตามแบบ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็ จสิ้นภายในหนึ่งป
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการนําเขา ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาจะตอง
ใชในกิจการตามบัตรสงเสริม และตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร
ดังกลาว
• สิทธิในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาสามป นับจากวันที่มีรายไดภ ายหลังจากไดรับการ
สงเสริม อยางไรก็ดี ภาษีเงินไดที่ไดรับยกเวนจะมีจํานวนไมเกิน 601,090,000 บาท
• สิทธิในการไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
• สิทธิในการไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชใน
การผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก สิทธิในการไดรับยกเวนอากรขาเขา
สําหรับของวัตถุดิบและวัสดุจําเปน ที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
สําหรับกิจการผลิตน้ํามันอากาศยาน บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2551 โดยสิทธิและประโยชนตาง ๆ ที่บริษัทฯ ได รับจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการใน
สวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนนี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุนที่สําคัญ ประกอบดวยเงื่อนไขที่สําคัญ
ดังตอไปนี้
• สิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักร เพื่อมาทํางานในกิจการที่
ไดรับการสงเสริม ตามตําแหนงที่ไดรับอนุญาต
• สิทธิที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม ตามจํานวนที่ คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเงื่อนไขวา ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธิ์ตามบัตรสงเสริม
จะตองใชเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดใชสิทธิถือครองกรรมสิทธิ์ดังกลาวเพื่อ
ใชเปนที่ตั้งโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ
• สิทธิที่จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองนําเครื่องจักรเขามาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา ในกรณีที่มีการ
ค้ําประกันเครื่องจักร จะตองจัดสงรายการเครื่องจักรที่ ขอยกเวนหรือลดหยอนอากรตามแบบ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด เพื่อใหไดรับการอนุมัติใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งป
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการนําเขา ซึ่งเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาจะตองใช
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ในกิจการตามบัตรสงเสริม และตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักร
ดังกลาว
• สิทธิที่จะไดรับอนุญาตใหนําเขาหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิไดจัดทํานโยบายการลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม
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