
การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564
บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน)

วนัพธุที่ 28 เมษายน 2564
ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 23 บรษัิท สแกน อินเตอร ์จ ากดั(มหาชน) 

อาคาร เลอ คองคอรด์ กรุงเทพ รชัดา 
เลขที่ 202 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผูพ้ดู : คณุวเรสรา กนกนทีสวสัดิ์



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน)



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร อุษณาโชติ
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอสิระ



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นางกรรณิการ ์งามโสภี
• กรรมการอสิระ   
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 



ดร.ฤทธี กิจพพิธิ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

แนะน าคณะกรรมการบริษัท



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นายเอกชัย ตวุิตานนท์
• กรรมการอสิระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภบิาล



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นายช านาญ วังตาล
• กรรมการอสิระ   
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

พลต ารวจโทประหยัชว์ บุญศรี
• กรรมการอสิระ



นายธัญชาต ิกิจพพิธิ
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภบิาล

แนะน าคณะกรรมการบริษัท



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นางสาวนริศรา กิจพพิธิ
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร  
• กรรมการบริหารความเสีย่ง
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

สายงานกลยุทธ์



แนะน าคณะกรรมการบริษัท

นางพมิพว์นิฏา จรัสปรีดา
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร  
• เลขานุการบริษัท
• รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานการเงนิและบัญชี



มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมา
ประชมุดว้ยตนเอง 
ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ให้แก่บริษัท 
ตามแบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ 
ขอให้ผู้ถือหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมให้
บรษัิททราบลว่งหนา้ 
ส่งแบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ และ/หรือ แบบแจง้ความ
ประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ ใหบ้รษัิทไดท้าง 

E-mail : corporatesecretary@scan-inter.com 
โทรสาร 02-503-4150

 ส่งมายังส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท สแกน
อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 355 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120
ภายในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564
ดว้ยสถานท่ีอันจ ากัดบริษัทไม่อนุญาตใหผู้้ติดตามเข้า
รว่มในบรเิวณหอ้งประชมุ

 บรษัิทไดจ้ดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะ 
2 เมตร ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 50 ที่นั่ง และ
เมื่อท่ีนั่ งในห้องประชุมเต็ม 50 ท่ีนั่ งแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉนัทะจะไมส่ามารถเขา้หอ้งประชมุอีกได ้

 ผู้เข้าประชุมต้องนั่ งในโซนท่ีนั่ งท่ีก าหนด โดยไม่ย้ายโซนท่ีนั่ ง
ตลอดเวลา

 ผูเ้ขา้ประชุมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิด
หนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเมื่อดื่มน า้เท่านัน้)

 หลีกเลี่ยงการสมัผัสบริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียัง
ไมไ่ดล้า้ง

 หลีกเลี่ยงการใช ้หรอืสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ่ื้น
 ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ใน

สถานท่ีประชมุและหอ้งประชมุ
 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีไข ้ไอ มีน า้มูก เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือย

หอบ บรษัิทขอความรว่มมือใหอ้อกจากที่บรเิวณประชมุ

ขอความร่วมมอืผู้ถอืหุน้ก่อนเข้าประชุม

ข้อปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม

ข้อปฏบิตักิารเข้าร่วมประชุมส าหรับผู้ถอืหุน้
ทีผ่่านการคัดกรองแล้ว 



ข้อปฏิบัตกิารซักถามในห้องประชุม

 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่มีขอ้ซกัถามในที่ประชมุจะใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที่รวบรวมไว ้โดยบริษัทจะตอบ
ค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้

 บรษัิทจะสรุปประเดน็ค าถามและค าตอบทัง้หมดที่สง่มาลว่งหนา้และที่สอบถามในหอ้งประชมุโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ website ของบริษัทภายใน 14 วนันับแต่การ
ประชมุเสรจ็สิน้

 เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บรษัิทจะไม่จดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
 ในระหว่างรอผลการนบัคะแนนซึ่งตอ้งรวบรวมจากหอ้งประชมุซึ่งอาจใชเ้วลานาน ประธานที่ประชมุจะด าเนินการประชุมในวาระอื่น

ตอ่ไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ



วิธีการปฏบิัตใินการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง
 กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อ ไปนี ้ก่อนการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการยืนยันตวัตนของผูถื้อหุ้นและเพ่ือใหเ้กิดความ
โปรง่ใสในการลงคะแนน

การรวมผลคะแนน
บรษัิทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง หกั
ออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรบัผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ย ใหเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนไวก่้อน และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทหลงั
เสรจ็สิน้การประชมุ

การลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ
หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ใหถื้อ
ว่าผูถื้อหุน้ เห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของท่าน
ต่อมติท่ีน  าเสนอ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรอืงดออก
เสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให ้
และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน

ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน

ผูพ้ดู: คณุพิมพว์นิฏา จรสัปรดีา



ทัง้นี ้นายวิเชียร อุษณาโชติ นายช านาญ วังตาล และ นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระทั้งสองท่านข้างต้น ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียพเิศษในทุกระเบยีบวาระการประชุม ยกเวน้ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งถือว่า
ไดม้ีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษ ดงันัน้กรรมการอิสระที่ไดร้บัมอบฉนัทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดงักล่าว เวน้แต่  กรณีผูถื้อหุน้ระบุให้
กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชดัเจนโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.หรอื ค. ตามท่ีกลา่วไปก่อนหนา้

วาระที ่3: พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที ่4: พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563
วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที ่5: พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที ่6: พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที ่7: พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ



วาระที ่1
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 

ประชุมเมือ่วันที ่4 สิงหาคม 2563

การลงมติ : เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสียง

(รายละเอยีดตามปรากฎในสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563) 

ผูพ้ดู: คณุวิเชียร อษุณาโชติ



บรษัิทไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ประชมุเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563

วาระที ่1
รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
ประชุมเมือ่วันที ่4 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นควรน าเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563



วาระที ่2
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 : 
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชี 2563 ในรูปแบบ QR Code)

ผูพ้ดู: ล าดบัท่ี 1 คณุวิเชียร อษุณาโชติ
ล  าดบัท่ี 2  ดร. ฤทธี กิจพิพิธ



CSR 2020

ผูพ้ดู: ดร. ฤทธี กิจพิพิธ



CSR 2020



บรษัิทฯ ไดเ้ขา้โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition against Corruption) หรือ CAC เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการเขา้มามีส่วนรว่มกบัการ
แกปั้ญหาคอรร์ปัชนั เพื่อเป็น platform ใหบ้ริษัทในประเทศไทยไดม้ีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาการคอรร์ปัชนัโดยความ
สมคัรใจในรูปแบบ collective action โดยบรษัิทได้

➢ ลงนามประกาศเจตนารมณเ์ม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559

➢ ในปี 2559 จนถึงกลางปี 2560 บรษัิทไดท้  าการกระบวนการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่น (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) จ านวน 71 ขอ้ เพ่ือย่ืนต่อคณะกรรมการ
พิจารณาภายในระยะเวลา 18 เดือน

➢ และไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2560

➢ บรษัิทไดย่ื้นเอกสารต่ออายสุมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ท่ีผ่านมาและเมื่อวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 บริษัทไดร้บัอนมุตัิการต่ออายสุมาชิกโครงการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยไดร้บัการต่อ
อายสุมาชิกออกไปอีก 3 ปี (ครบก าหนด 30 มีนาคม 2567)

การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) หรือ CAC



HIGHLIGHT 2020

ผูพ้ดู: ดร. ฤทธี กิจพิพิธ
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GEP net profit is 180 MB SAP continued achieving 
the capacity for Private PPA

2020 Key Highlights

• SAP has Private-PPA on hand 17 
MW, 13 MW improve from last year 
under COVID-19 pandemic.

• We achieved COD for 10 projects 
with a total capacity of 5 MW and 
plans to COD more in the future

• In 2020, Net profit 13.6 MB, SCN 
take 53.5% of profit sharing, total 
amount of 7 MB

• SCN take 40% of profit sharing
• Notice to Proceed for Minbu Solar 

Power Plant Phase 2 (in Aug) and Phase 
3 (in Oct), expecting to COD in Q3’21
and Q2’22 

• GEP appointed Country Group 
Securities Plc. as a Financial Advisor 
(FA) in preparation for SET listing

Significant improvement of 
NGV buses maintenance service
• Continuously receive recurring income 

from NGV buses maintenance 
• Efficiently reduce NGV buses 

maintenance costs
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2020 Key Highlights

Proficiency in Gas Business

• Core Value in gas business
• Efficiency of internal management
• Responsively change according to the 

global situation

SCN won two maintenance 
contracts of PTT

• SCN won two NGV service station 
maintenance contracts owned by PTT, 
covering Bangkok Metropolis and
Vicinity area, total of 150 stations

• The period of the contract is 2 years 
• It is worth approximately 195 MB

Enhancing in Logistic Business
• Logistic recovered from cost efficiency
• Turnaround business which resulted in 

growth in net profit 114%



FINANCIAL RESULT 2020

ผูพ้ดู: ดร. ฤทธี กิจพิพิธ



Revenue growth from business expansion
✓ Minbu achieved COD phase 1 since Sep 

2019, 50MW
✓ SAP achieved COD 5MW
✓ Profit growth 665% from last year

Automotive
✓ One-time revenue from delivery of 189 NGV 

buses in 2019
✓ Auto dealer has been divested since Q4’2019
✓ Recurring income from NGV buses 

maintenance

3,003 1,639

Revenue performance in 2020 

-45.4%  YoY

(THB MM)

Logistics & Others

✓ Starter of Solar Rooftop spare parts selling in Q3’2020. 

Renewable Energy

FY2019 FY2020 Oil and Gas

✓ Slowdown in domestic economy due to COVID-19 crisis
✓ Lack of policy to support natural gas from government. 

Remark : 
* share revenue from GEP and SAP does not to be 
recognized in SCN’s P/L statement



SCN Consolidated Performance 
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EBITDA

Net Profit Net Profit        78.0%  2020 vs 2019 

- In line with EBITDA
- In 2019, Non-recurring profit from successfully delivered of 189 NGV buses and 

Special profit from disposal on assets, Auto dealership business 
- Special expense from inventory loss in Q4’20, amount of 15 MB
+  Realized a larger amount of shared profit from investment     

GEP and SAP compare with last year, 

EBITDA        42.5%  2020 vs 2019 

- Decreasing in revenue of gas-related
> COVID-19 pandemic and slow down in consumption
> NGV downturn 

- 189 NGV buses were successfully delivered in 2019
- Non- recurring profit from Auto dealership business disposal

622 458 296 360

2,972

1,496

*653
*501 *319 *398

*3,003

*1,639
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-35.5%  yoy

+5.8% qoq

(THB MM)

Revenue

Share Revenue from GEP and SAP

Remark : 
* share revenue from GEP and SAP does not to be recognized in SCN’s 
P/L statement

Revenue        45.4%  2020 vs 2019 

Inventory loss 15MB in Q4’20



Statement of income 2019 2020 YoY % YoY

Revenue (+) Incl. minbu and SAP project*** 3,003.00           1,639.00         (1,364.00)           (45.4%)

Revenue (+) 2,972.28           1,495.65         (1,476.63)           (49.7%)

Gross Profit 386.78             160.12            (226.66)              (58.6%)

Other income (+) 147.51              67.62               (79.90)                (54.2%)

Share of gain/ (loss) from associates 16.08                75.78               59.70                 371.3%

Gain (loss) on exchange rates (2.66)                 1.09                 3.75                   141.1%

SG&A and Other expenses (-) (228.41)             (177.34)           51.07                 22.4%

EBIT 319.30             127.28            (192.03)              (60.1%)

Finance costs (-) (88.79)               (73.73)             15.06                 (17.0%)

Tax Expense (-) (34.61)               (10.17)             24.44                 (70.6%)

Net Profit 195.90             43.37              (152.53)              (77.9%)

(THB mm)

*** Remark : Didn't recognise in statement of income

SCN 2020 P&L Statement



Statement of financial position 2019 2020 YOY % YoY

Current  assets 1,082.13           1,066.73         (15.40)                (1.4%)

Non-current assets 3,868.46           4,419.45         550.99               14.2%

Total assets 4,950.59           5,486.18         535.59               10.8%

Current  liabilities 1,247.61           1,924.39         676.78               54.2%

Non-current liabilities 1,009.39           977.14            (32.25)                (3.2%)

Total liabilities 2,257.00           2,901.53         644.53               28.6%

Paid-up share capital 600.00             600.00            -                    -

Retained earnings 747.19             638.25            (108.94)              (14.6%)

Share premium on ordinary shares, Legal 

reserve and Other components of equity 1,346.40           1,346.40         -                    -

Total equities 2,693.59           2,584.65         (108.94)              (4.0%)

Total liabilities and equities 4,950.59           5,486.18         535.59               10.8%

(THB mm)

SCN 2020 Balance Sheet



วาระที ่2
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง



วาระที ่3
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 : 
รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code)

ผูพ้ดู: คณุวิเชียร อษุณาโชติ



งบการเงนิรวม   2562 2563 เปลี่ยนแปลง %

สินทรพัยร์วม 4,950.59 5,486.18 535.59 10.8%

หนีส้ินรวม 2,257.00 2,901.53 644.53 28.6%

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,693.59 2,584.65 (108.94) (4.0%)

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิท 195.90 43.37 16.75 (77.9%)

ก าไรต่อหุน้ท่ีเป็นของบรษัิท 0.16 0.04 (0.12) (77.9%)

หน่วย : ล้านบาท

สรุปสาระส าคัญ งบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



สรุปสาระส าคัญ งบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 2562 2563 เปลี่ยนแปลง %

สินทรพัยร์วม 4,703.64 5,618.70 915.06 19%

หนีส้ินรวม 2,022.09 2,614.15 592.06 29%

สว่นของผูถื้อหุน้ 2,681.55 2,554.55 (127.00) (5%)

ก าไรสทุธิ 219.48 (5.09) (224.57) (102%)

ก าไรตอ่หุน้ 0.18 N/A N/A



วาระที ่3
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่4
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563

(รายละเอยีดการจัดสรรเงนิก าไรของบริษัท ปี 2563 เพือ่จ่ายเงนิปันผล ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 - 7)

ผูพ้ดู: คณุวิเชียร อษุณาโชติ



“บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงนิเฉพาะกิจการ
หลงัหกัภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย”

การจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) 2561 2562 2563

ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 209.67 219.48 (5.08)

อตัราก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุน้) 0.17 0.18 0.00

อัตราเงนิปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.04

เงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 120 120 51

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ (%) ** 57% 55% -

วันก าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิได้รับเงนิปันผล 7 พฤษภาคม 2564

วันจ่ายเงนิปันผล 20 พฤษภาคม 2564

** ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท



“ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลประจ าปี 2563
จากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ในอตัราหุน้ละ 0.0425 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 51 ลา้นบาท ”

การจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ (งบการเงนิรวม) 2561 2562 2563

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 179.16 195.90 43.37

อตัราก าไรสทุธิ (บาทต่อหุน้) 0.15 0.16 0.04

อัตราเงนิปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.04

เงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 120 120 51

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) ** 67% 63% 118%

วันก าหนดรายชือ่ผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิได้รับเงนิปันผล 7 พฤษภาคม 2564

วันจ่ายเงนิปันผล 20 พฤษภาคม 2564

** ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท



วาระที ่4
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563

การลงมติ : มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่5
พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

(รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 : รายนามและประวัตขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระฯ)

ผูพ้ดู: คณุวิเชียร อษุณาโชติ



พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร

• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร

ความเส่ียง

นายเอกชัย ตวุิตานนท์

• กรรมการอสิระ
• กรรมการบริหารความเส่ียง
• กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน และ
บรรษัทภบิาล

พลต ารวจโทประหยชัว์ บุญศรี

• กรรมการอสิระ

นางพมิพว์นิฏา จรัสปรีดา

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร  
• เลขานุการบริษัท
• รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
สายงานการเงนิและบัญชี



พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร

อายุ 64 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
วุฒกิารศึกษา - สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.14) 

- วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 51
- วิทยาลยัการทพัอากาศ รุน่ท่ี 35
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ท่ี 35
- โรงเรียนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงู รุน่ท่ี 59
- โรงเรียนการบนิก าแพงแสน กองทพัอากาศ
- ว.ทบ.ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุน่ท่ี 22

ประวัตกิารอบรม - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 178/2563

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 ตลุาคม 2561

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ

- ประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 100.00

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 100.00

- ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 3/3 100.00

- ประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 100.00



ประวัตกิารท างาน

ประสบการณท์ างานในช่วง 5 ปี

▪ 2559 ตลุาการศาลทหารสงูสดุ ตามประกาศส านกันายกรฐัมนตรี

▪ 2558 – 2559 จเรทหารทั่วไป ส านกังานรฐัมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม

▪ 2557 – 2558 ประธานคณะท่ีปรกึษากองทพัอากาศ

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนจ านวน 1 แหง่ ดงันี ้

▪ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ  ากดั (มหาชน)

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 1 แหง่

▪ 2560 – ปัจจบุนั คณบดีวิทยาลยัการบนินานาชาต ิมหาวิทยาลยันครพนม

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัท 

-ไมมี่-

การถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 11 มีนาคม 2564

-ไมมี่-

พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร



นายเอกชัย ตวุิตานนท์

อายุ 68 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
วุฒกิารศึกษา

- นิตศิาสตรมหาบญัิิต (LLM) มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย นิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิา
- นิตศิาสตรบณัิิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- เนตบิณัิิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัิิตยสภา

ประวัตกิารอบรม

- หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุน่ท่ี 9/2563, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 36/2562, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 127/2559, สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย

วันทีไ่ด้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ 16 มิถนุายน 2563

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - ปี 10 เดือน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/6 83.33

(เน่ืองจากไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในระหวา่งปี 2563 การก าหนดวนัเขา้รว่มประชมุจงึยงัไม่ลงตวั)

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 1/1 100.00

- ประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 100.00



ประสบการณท์ างานในช่วง 5 ปี

2553 – 2557 ประธานกรรมการ บรษิัท ซีทีคอลล์ จ  ากดั

2542 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายสนบัสนนุธุรกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนจ านวน 2 แหง่ ดงันี ้

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ  ากดั (มหาชน)

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส้ ์ แอนด ์พาวเวอร ์จ  ากดั (มหาชน)

(2) ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 1 แหง่ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บรหิารสินทรพัยส์าทร จ ากดั

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัท

-ไมมี่-

การถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564
-ไมมี่-

นายเอกชัย ตวุิตานนท์



พลต ารวจโทประหยัชว์ บุญศรี

อายุ 61 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

เสนอแต่งตัง้เป็น กรรมการอิสระ
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโทการศกึษามหาบณัิิต (สาขาบรหิารการศกึษา) 

มหาวิทยาลยัศรนีรนิทรวิโรฒ
- ปรญิญาตรนีิติศาสตรบณัิิต มหาวิทยาลยันอรท์เชียงใหม่
- ปรญิญาตรรีฐัประศาสนศาสตรบณัิิต (ตร.) โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ รุน่ท่ี 35 (นรต.
รุน่ท่ี 35)

ประวัตกิารอบรม - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) รุน่ท่ี 178/2563

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 16 มิถนุายน 2563

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - ปี 10 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ

- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 100.00

- ประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 100.00



ประสบการณท์ างานในช่วง 5 ปี

2562 จเรต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

2560 – 2561 รองผูบ้ญัชาการ ส านกังานกฎหมายและคดี ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

2558 - 2559 รองผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค 5

2556 - 2557 รองผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค 3

2554 - 2555 ผูบ้งัคบัการต ารวจนครบาล 8

2552 - 2553 ผูบ้งัคบัการอ านวยการต ารวจภธูรภาค 7

2547 - 2548 ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภธูรเมืองเชียงใหม่

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1)  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนจ านวน 1 แหง่ ดงันี ้

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ  ากดั (มหาชน)

(2)ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 4 แหง่ 

2563 – ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารการพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน)

2563 - ปัจจบุนั คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภาค 5 จ ากดั

2563 - ปัจจบุนั ประธานสโมสรฟตุบอลสงขลาเอฟซี (Songkhla FC)

2562 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาส านกังานปอ้งกนัปราบปรามยาเสพตดิ (ทปษ.สนง.ป.ป.ส.)

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัท

-ไมมี่-
การถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564

-ไมมี่-

พลต ารวจโทประหยัชว์ บุญศรี



นางพมิพว์นิฏา จรัสปรีดา

อายุ 57 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / เลขานกุารบรษิัท / 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงิน

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารจดัการสารสนเทศ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
- ประกาศนียบตัรภาษีอากร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
- ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ประวัตกิารอบรม - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 7/2562
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 151/2561
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ท่ี 64/2558

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9/9 100.00 

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 16/16 100.00

ประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 100.00



ประสบการณท์ างานในช่วง 5 ปี

2562 – 2563 กรรมการ บรษิัท กรีนเอิรธ์พาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั

2557 – 2560 ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบญัชี บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ  ากดั (มหาชน)

2556 – 2557 ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบญัชี บรษิัท เอ็มพิคเจอร ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ  ากดั 
(มหาชน)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในบริษัทจดทะเบียนจ านวน 1 บรษิัท 
2561 – ปัจจบุนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงิน
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร
2557 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ  ากดั (มหาชน)

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 2 แหง่     
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สแกน อินเตอร ์โลจิสตกิส์ จ  ากดั
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัท

-ไมมี่-
การถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564

-ไมมี่-

นางพมิพว์นิฏา จรัสปรีดา



วาระที ่5
พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

การลงมติ : มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที ่6
พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

(รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 - 7)

ผูพ้ดู: ล าดบัท่ี 1 คณุวิเชียร อษุณาโชติ
ล าดบัท่ี 2 คณุกรรณิการ ์งามโสภี



คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา

ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภบิาล

ก. ค่าเบีย้ประชุม จ านวนเงนิ (บาท) / คร้ัง 
ประธานกรรมการ 30,000 22,500 15,000 15,000
กรรมการ 18,000 18,000 10,000 10,000
ข. ค่าตอบแทนรายไตรมาส จ านวนเงนิ (บาท) / ไตรมาส
ประธานกรรมการ 120,000 80,000 - -
กรรมการ 64,000 - -
ค. โบนัสกรรมการประจ าปี            - ไม่มี -
ง. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ 
- สวสัดิการการรกัษาพยาบาล ไมเ่กิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบรษัิท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564

✓ ค่าตอบแทนในอตัราเดิม เทา่กบัปี 2563

✓ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดนอกจากดังกล่าวข้างต้น

✓ ทั้งน้ี หากกรรมการบริษัท รายใดด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าว สามารถเลือกรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษัท หรือ

ประธานกรรมการตรวจสอบเพียงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงเทา่น้ัน

✓ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ในต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง

กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบ าเหนจ็ตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนด



สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการทีไ่ม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ปี 2559-2563

ค่าตอบแทนกรรมการ 2559 2560 2561 2562 2563

ค่าเบีย้ประชุม 642,000 891,000 1,280,500 1,614,500 1,607,500

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1,474,462 1,568,000 1,554,086.85 1,568,000 1,738,870

โบนัส - - - - -

รวมท้ังสิน้ 2,116,462 2,459,000 2,834,586.85 3,182,500 3,346,370

จ านวนกรรมการอิสระ (ท่าน) 5 5 5 5 7

รวมจ านวนคร้ังการประชุม (ต่อปี) 13 15 18 23 21

✓ ค่าตอบแทนอ่ืน ตั้งแต่ปี 2563 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่กรรมการบริษัท ไม่ เกิน 30,000 บาท/คน/ปี 

ตามระเบียบของบริษัท ซ่ึงกรรมการใช้สทิธ ิ 4 ทา่น เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  63,488 บาท



จ านวนคร้ังของการประชุมทุกคณะ

จ านวนคร้ังการประชุม
รวม (คร้ัง)

BOD AC RMC NRC

2559 5 4 1 3 13

2560 6 4 2 3 15

2561 8 7 1 2 18

2562 7 7 7 2 23

2563 9 5 3 4 21



วาระที ่6
พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564

การลงมติ : มตใินวาระนีต้้องได้รับอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม



วาระที ่7
พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(รายละเอยีดการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ประจ าปี 2564
และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 - 8)

ผูพ้ดู: ล าดบัท่ี 1 คณุวิเชียร อษุณาโชติ
ล าดบัท่ี 2 คณุกรรณิการ ์งามโสภี



เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทฯ เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณใ์นงานสอบบญัชี รวมทัง้ KPMG เป็นบริษัทที่ใหบ้ริการการ
สอบบญัชีที่มีช่ือเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย 

รายชือ่ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่
จ านวนปีทีล่งลายมอืชือ่รับรอง

งบการเงนิของบริษัทในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา

1) นายไวโรจน ์  จินดามณีพิทกัษ์ 3565 --

2) นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต 5565 --

3) นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท์ 8829 --

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพันธแ์ละ /หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว



เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินรวม ส าหรบัการสอบทานร ายงานทางการเงิน
ส าหรบังวดไตรมาส 1, 2 และ 3 พ.ศ. 2564 และการตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
5,200,000 บาท (หา้ลา้นสองแสนบาทถว้น) ลดลงจากปี 2563 จ านวน 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี้

ปี บริษัท
บริษัทย่อยและ

รวม (บาท) จ านวนแหง่
บริษัทและบริษัท

ย่อย

บรษิัทรว่ม บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า บริษัทใหม่ รวม (แห่ง)

2561 3,240,000 2,260,000 5,500,000 10 - - - 11

2562 3,340,000 2,920,000 6,260,000 10 1 1 2 15

2563 3,190.000 2,710,000 5,900,000 12 1 1 - 15

2564 3,100,000 2,100,000 5,200,000 12 1 1 - 15

ข้อมูลค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2561 2562 2563 2564

ค่าตรวจสอบบัญชี 5,500,000 6,260,000 5,900,000 5,200,000

บริการอื่น ๆ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

รวมค่าตอบแทนท้ังสิน้ 5,500,000 6,260,000 5,900,000 5,200,000



นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ ใบอนญุาตเลขที่ 3565

Representative Clients 
▪ Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL 
▪ SUSCO PCL 
▪ Phatra Leasing Public Co., Ltd. 
▪ Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) PCL 

Professional Associations 
▪ Member, Federation of Accounting Professions, Thailand

Education, Licenses & Certifications 
▪ Certified Public of Accountant, Thailand 
▪ Bachelor Degree in Accounting, Chulalongkorn University - Thailand 
▪ Master of Science in Accounting, Thammasat University – Thailand 
▪ Licensed CPA approved by Thai Securities Exchange Commission 
▪ Speaker in seminars of FAP and certain Universities 
▪ Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand 

ประวัตผู้ิสอบบัญชี



นางสาวพรทพิย ์ริมดุสติ ใบอนญุาตเลขที่ 5565

Representative Clients
▪ Central Retail Corporation PCL.
▪ Robinson PCL.
▪ Thoresen Thai Agencies PCL.
▪ Sappe PCL.

Professional Associations 
▪ Member of Federation of Accounting Professions of Thailand 

Education, Licenses & Certifications 
▪ MBA, Chulalongkorn University
▪ BD, Kasetsart University
▪ SEC Licensed Auditor in Thailand
▪ Certified Public Accountant Thailand

ประวัตผู้ิสอบบัญชี



นายณัฐพงศ ์ตันตจิัตตานนท ์ ใบอนญุาตเลขที่  8829

Representative Clients 
▪ Electricity Generating Authority of Thailand
▪ Copperwired Public Company Limited
▪ SPCG Public Company Limited
▪ Draco PCB Public Company Limited

Professional Associations 
▪ Member of Thailand Federation of Accounting Professions (TFAC)

Education, Licenses & Certifications 
▪ Master’s Degree in Executive Business  Administration, Graduate Institute of  Business 

Administration of Chulalongkorn  University, Bangkok, Thailand (SASIN)
▪ Bachelor’s Degree in Business Administration, Thammasat University, Bangkok, Thailand
▪ SEC approved auditor 
▪ Licensed CPA, Thailand

ประวัตผู้ิสอบบัญชี



วาระที ่7
พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การลงมติ : มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





APPENDIX
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Gas-Related Business Units

Total Oil & Gas
(THB MM)

Consolidated Gas

Revenue from oil and gas business was 1,158 MB 

decreased by 27.6% YoY

• The decrease was mainly from COVID-19 pandemic, led to 
slowdown in consumption of natural gas and oil.

• Thai government promoting use diesel
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Solar farm GEP SAP Gross Profit margin

Renewables and Automotive

Automotive
Sales from automotive business posted 76MB decreased by 92.9% YoY in 2020 
• In 2019, there was a one-time revenue from delivery of 189 NGV buses, amount 

of 341.6 MB
• Disposal on Auto dealership business which does not generate profit for the 

company in 2019
• Recurring income from bus maintenance increased from last year.

Renewables
Electricity sales posted 192 MB, increased by 111.0% YoY in 2020 to 49MB resulted 
from;
• Recognition of revenue from the company investment in GEP (Minbu project) and SAP 

(Solar Rooftop Projects)
• Revenue in 2020 based on new accounting standard (TFRS16 and TFRIC12)
• Net profit increased 665% from last year
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Logistic and Other

Logistics and Other
Revenue from Logistics and Others posted 213 MB, increased by 42.0% YOY mainly came from;

• A starter of Solar Rooftop spare parts selling in Q3’2020

Logistic and Other
(THB MM)

+45.5%  yoy

-5.9% qoq
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Financial Position in FY20
ASSET

LIABILITIES

EQUITY

-FY19-

4,951 MB
-FY20-

5,486 MB

-FY19-

2,257 MB
-FY20-

2,902 MB

-FY19-

2,694 MB
-FY20-

2,585 MB

+ 10.8% YoY

- 4.0% YoY

+ 28.6% YoY

FY19 vs FY20
Assets raised by 
535 MB in FY20 

FY19 vs FY20
Liabilities 
increased by 
645 MB in FY20

FY19 vs FY20
FY20 Shareholders’ 
Equity slightly declined 
by 109 MB  

-FY18-

6,038 MB

-FY18-

3,422 MB

-FY18-

2,616 MB

ASSET

-FY18-

LIABILITIES

EQUITY

Financial Position and Capital Structure

D/E Ratio at 1.1

• Total assets increased 10.8% from 4,951
MB to 5,486 MB resulting from an increase
in financial investment in SAP and realized
shared profit, by equity method, from
investment in GEP

• Total liabilities increased 28.6% from 2,257
MB to 2,902 MB. Total liabilities increased
from loan which used for investment.

• Total equities decreased 4.0% from 2,694
MB to 2,585 MB as a result of dividend
payment in Q2’20.



Business Direction



P/L Performance contribution Strategy 30 + 30 + 30 + 10

30%

30%

30% 10%

Target

01 Oil and Gas

30%
✓ Start selling iLNG
✓ Growth in iCNG
✓ Increase income from 

stations

02 Renewable

30%
✓ Minbu
✓ SAP

03 Automotive

30%
✓ Opportunities in 

automotive business 
after COVID-19

04
Logistics 
& Others

10%
✓ Maximize profit in SILOG
✓ Provide wide range of services
✓ Contribution from new Business

Moving forward to establish robust growth engine with 30+30+30+10 strategy
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