คำอธิบำยและการวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ข้อมูลสรุ ป
เหตุการณ์สาคัญ
ความสาเร็จในการร่วมมือกับบริษัทพลังงานรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยกาไรสุทธิเพิ่มมากขึน้ กว่า 10 เท่าในไตรมาสแรก
SCN ประสบความสาเร็จจับมือกับพันธมิตร “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock
Exchange) ร่วมกันขยายฐานลูกค้า iCNG และ iLNG ยอดขายจากเดิม iCNG 5,000 MMBTU ต่อวัน คาดการณ์เพิ่มเป็ น 10,000 MMBTU ต่อวัน
SCN ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับการขายหุน้ ของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปนุ่ จากัด (TJN) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ SCN ให้กบั “Shizuoka Gas
Company Limited (SZG)” ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด ด้วยราคาเสนอซือ้ ทัง้ โครงการ 639.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 412 ล้านบาท เพื่อ
ร่วมมือขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในระดับสากล
จับมือพันธมิตรรายใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจกัญชงเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ indoor ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปั จจุบันมีนักลงทุนรายใหม่ให้ความสนใจเป็ นอย่างมากในผลตอบแทนของบริษัท พืชเภสัชกรรม จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือของ SCN โดยเข้าร่วมเป็ น
พันธมิตรเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อพัฒนาธุรกิจและร่วมสร้างมูลค่ารายได้ให้กบั บริษัท พืชเภสัชกรรม จากัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท สแกน เมดิเฮิรบ์ จากัด
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565) ประมาณมูลค่าของ บริษัท พืชเภสัชกรรม จากัด ที่ 240 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนให้กบั นักลงทุนรายใหม่ให้เข้าซือ้ หุน้ ใหม่จานวน 20% เป็ นมูลค่า
48 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบนั SCN ถือหุน้ 41% จากเม็ดเงินลงทุนทัง้ หมด 2.5 ล้านบาท
นอกจากนีโ้ ครงการดังกล่าวได้รบั ใบอนุญาตการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ indoor เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นหนึ่งในการปลูกกัญชงรูปแบบ indoor ที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการปรับปรุงพืน้ ที่โรงงานเพื่อใช้เป็ นการเพาะปลูกกัญชงสาหรับทางการแพทย์ (Medical grade)
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้างต้น SCN ได้รบั รู ก้ าไรในไตรมาส 1 ส่งผลให้ความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR ratio) ดีขึน้ จากเดิม 1.1 เป็ น 1.3 เท่า เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้า แสดงถึงศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งภายหลังความสาเร็จในการจับมือกับพันธมิตร SZG เพื่อการเป็ นผูน้ าในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและสร้างโอกาสในการ
ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทัง้ ในไทยและต่างประเทศ
ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท

Q4’2564

Q1’2565

% QoQ

Q1’2564

Q1’2565

% YoY

รายได้จากการขายและบริการ

493.9

329.5

-33.3%

377.3

329.5

-12.7%

EBITDA

92.8

334.1

260.0%

76.8

334.1

334.8%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

26.7

268.5

905.7%

23.2

268.5

1059.6%

อัตรากาไร EBITDA (%)

18.8%

101.4%

82.6%

20.4%

101.4%

81.0%

อัตรากาไรสุทธิ (%)

5.4%

81.5%

76.1%

6.1%

81.5%

75.3%

รำยได้
●

รายได้ ในไตรมาส 1 ส าหรั บปี 2565 เท่ ากั บ 329.5 ล้ านบาท
(ลดลงร้ อยละ 12.7 เที ยบกั บปี ก่ อนหน้ า) สาเหตุหลักของการ
ลดลงมาจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู ร้ ายได้จากการเปลี่ยนสัดส่วน
การถือหุ้นของธุรกิจ iCNG และ iLNG โดยบริษัทจะรับรู เ้ ป็ นส่วน
แบ่ ง ก าไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร่ ว มแทนการ Consolidate แต่
สาหรับธุรกิจอื่น บริษัทยังคงมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1)
ยอดขายอะไหล่และอุปกรณ์สาหรับธุรกิจ Automotive (2) รายได้ค่า
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ซ่อมบารุ งสถานีก๊าซ NGV (3) ยอดขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ จาก
การที่มีปริมาณการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึน้ รวมถึงความสาเร็จจากการชนะ
การประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็ นสาเหตุ อย่ างมี
นัยสาคัญ

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย(EBITDA)
● EBITDA ในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 331.4 ล้านบาท
(เพิ่มขึน้ ร้อยละ 334.8 เทียบกับปี ก่อนหน้า) ซึ่งสาเหตุหลักจาก
การรับรู ก้ าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 120.7
ล้านบาท และกาไรจากการตีมูลค่าเงินลงทุนจานวน 200.7 ล้าน
บาท นอกจากนีใ้ นธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์
ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ป รับ ตัว ขึ น้ อย่ า งมี นัย สาคัญ จากปริ ม าณความ
ต้องการ การใช้ก๊าซธรรมชาติที่กลับมาสูงขึน้ ธุรกิจซ่อมบารุงสถานี
ก๊าซธรรมชาติที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และยอดขายอะไหล่
และอุปกรณ์สาหรับธุรกิจ Automotive ยังคงต่อเนื่องเป็ นอย่างดี

เหตุผลสาคัญ จากการรับรู ก้ าไรจากการขายเงินลงทุน และกาไร
จากการตีมลู ค่าเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปนุ่ จากัด
ในสัดส่วนร้อยละ 49 อีก ทั้ง ในบริษัท พื ช เภสัช กรรม จากัด และ
บริษัท สแกน ไอซีที จากัด มีการรับรู ก้ าไรจากการตีมลู ค่าเงินลงทุน
พร้อมกันนัน้ ยังทากาไรจากการเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมทัง้ จาก
โครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิตย์ ณ เมือง มินบู ประเทศ
เมีย นมา และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง้ บนหลัง คาผ่า นบริษัท สแกน แอดวานซ์เ พาเวอร์ รวม 14
ล้านบาท ทัง้ นีใ้ นไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 บริษัท ได้บนั ทึกการ
ด้อยค่าของสินค้าคงเหลือจานวน 31.3 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ประมาณการสาหรับหนีส้ ินที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องจานวน
2.5 ล้านบาทซึ่งหากหักรายการข้างต้น จะทาให้บริษัทฯ บันทึกใน
ไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 จานวน 302.3 ล้านบาท

กาไรสุทธิ
● ก าไรสุท ธิในไตรมาส 1 ส าหรั บปี 2565 เท่า กับ 268.5 ล้า น
บาท (เพิ ่ม ขึ น้ ร้อ ยละ 1,059.6 เที ย บกั บ ปี ก่ อนหน้ า ) โดย

ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน
โครงสร้ำงรำยได้

หน่วย: ล้านบาท

Q4’2564

Q1’2565

% QoQ

Q1’2564

Q1’2565

% YoY

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

286.0

211.8

-25.9%

257

211.8

-17.6%

ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ

35.8

40.3

12.6%

31

40.3

30.0%

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

64.7

16.9

-73.9%

22.2

16.9

-23.9%

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

107.4

60.5

-43.7%

67.1

60.5

-9.8%

รายได้จากการขายและบริการสุทธิ

493.9

329.5

-33.3%

377.3

329.5

-12.7%

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ
● รายได้จากธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติไตร
มาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 211.8 ล้านบาท (ลดลงร้ อยละ
17.6 เทียบกับปี ก่อนหน้ า) สาเหตุหลักของการลดลงมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู ร้ ายได้จากการเปลี่ ยนสัดส่วนการถื อหุ้นของ
ธุรกิจ iCNG และ iLNG โดยบริษัทจะรับรู เ้ ป็ นส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษั ทร่วมแทนการ Consolidate แต่ อย่ างไรก็ ตามการที่
ราคานา้ มันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ทาให้ความต้องการในเชือ้ เพลิง
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะ
ก๊าซธรรมชาติอัดสาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ส่งผลให้ยอดขาย
iCNG ปรับ ตัว สูงขึน้ ประกอบกับมี รายได้ซ่อมบ ารุ ง รักษาสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพิ่มขึน้ ส่งผลให้รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึน้
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ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์และอะไหล่
• รายได้จากธุ รกิจจาหน่ ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบารุ งรถ
โดยสารปรั บ อากาศไตรมาส 1 ส าหรั บปี 2565 เท่ ากั บ 40.3
ล้านบาท (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 30 เทียบกับปี ก่อนหน้า) โดยนอกจาก
บริษัทจะมีรายได้จากสัญญาซ่อมบารุ งรถเมล์ NGV จานวน 489
คัน ที่ รับ รู ้ร ายได้เ ป็ น อย่ า งดี แ ล้ว บริ ษั ท ยั ง สามารถรับ รู ้ร ายได้
เพิ่มขึน้ จากยอดจาหน่ายอะไหล่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานยนต์ที่
เริ่ ม ดาเนิ นงานเมื่ อเดื อนมกราคม 2564 จึ ง ทาให้ร ายได้เ พิ่ มขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ
• รายได้ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง และอื่ น ๆ ไตรมาส 1 ส าหรั บ ปี 2565
เท่ากับ60.5 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9.8 เทียบกับปี ก่อนหน้า)
มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจ EPC ที่ล่าช้ากว่าแผน
แต่ยงั คงจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565 นี ้

ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน
•

รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไตรมาส 1 สาหรับปี 2565
เท่ า กั บ 16.9 ล้ า นบาท (ลดลงร้ อยละ 23.9 เที ยบกั บปี ก่ อน
หน้ า ) เหตุ ผ ลหลั ก มาจากการลดลงของยอดขายอุ ป กรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อปเทียบกับปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

โครงสร้ำงกำไรขั้นต้น
Q4’2564

Q1’2565

% QoQ

Q1’2564

Q1’2565

หน่%
วย:YoY
ล้านบาท

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

43.5

9.9

-77.2%

41.5

9.9

-76.1%

ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์ และอะไหล่

4.8

5.4

12.5%

4.5

5.4

20.0%

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

18.6

13.0

-30.1%

12.2

13.0

6.6%

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

3.1

-19.9

741.9%

-5.0

-19.9

-298.0%

กาไรขั้นต้นสุทธิ

70.0

8.4

-88.0%

53.2

8.4

-84.2%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

49.5

64.2

29.7%

37.4

64.2

71.7%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

46.2

32.7

-29.2%

42.6

32.7

-23.3%

ธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ
•

กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 9.9 ล้านบาท
(ลดลงร้ อยละ 76.1 เที ยบกั บปี ก่ อนหน้ า) เป็ นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการรับรู ร้ ายได้จากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นของ
ธุรกิจ iCNG และ iLNG โดยบริษัทจะรับรู เ้ ป็ นส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมแทนการ Consolidate และบริ ษัทมีการบันทึก
การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ จานวน 18.9 ล้านบาท แต่อย่างไรก็
ตามรายได้จากธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ก๊ า ซธรรมชาติ
ปรับตัวขึน้ อย่างมีนัยสาคัญจากปริมาณความต้องการการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติที่กลับมาสูงขึน้ รวมถึงมีการบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอดั สาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) และธุรกิจซ่อมบารุง
สถานีก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่จำหน่ำยรถยนต์และอะไหล่
•

กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 5.4 ล้านบาท
(เพิ่ ม ขึ้น ร้ อ ยละ 20 เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ) เป็ น ผลจากการ
เพิ่มขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นจากธุรกิจจาหน่ายอะไหล่ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจยานยนต์ ประกอบกับการดาเนินงานให้บริการตามสัญญา
ซ่อมบารุงรถเมล์ NGV จานวน 489 คัน ทาให้บริษัทรับรูก้ าไรขัน้ ต้น
เพิ่มขึน้
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ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
•

กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 13.0 ล้านบาท
(เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ6.6 เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า ) ธุ ร กิ จ พลัง งาน
หมุ น เวี ย นยั ง คงมี ก าไรขั้น ต้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยภาพรวมไม่ มี
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ
• กาไรขั้นต้นในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ -19.9 ล้านบาท
(ลดลงร้อยละ 298 เทียบกับปี ก่อนหน้า) เป็ นผลมาจากบริษัทมี
การบันทึกการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ จานวน 10.8 ล้านบาท
ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นลดลง

รายการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการดาเนินการ

หน่วย: ล้านบาท

Q4’2564

Q1’2565

% QoQ

Q1’2564

Q1’2565

% YoY

รายได้อื่น ๆ

20.3

21.1

3.9%

14.2

21.1

48.6%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

17.3

14.2

-17.9%

17.5

14.2

-18.9%

รายได้อ่นื ๆ
•

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น ๆ ในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 21.1 ล้าน

●
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในไตร
มาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 14.2 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ
18.9 เที ย บกั บ ปี ก่ อนหน้ า) เป็ นผลมาจาก โครงการโรงไฟฟ้ า

บาท (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 48.6 เทียบกับปี ก่อนหน้า) มีสาเหตุหลัก
มาจากรายรับดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จากการให้บริษัทในเครือกูย้ ืม

พลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา จานวน 12.5
ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้า) อีกทั้งการรับรู ้ส่วนแบ่ งก าไรจากบริ ษั ท สแกน แอดวานซ์
เพาเวอร์ จากัด (SAP) จานวน 1.7 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 26.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า) เนื่องจากมีการเลื่อนการ
COD ในไตรมาสแรกของปี จ านวน 4 โครงการ อย่ า งไรก็ ตาม
ภาพรวมโครงการทัง้ หมดยังคงเป็ นไปตามแผนที่จะแล้วเสร็จภายใน
ปี 2565 ซึ่งจะสามารถรับรูร้ ายได้และกาไรได้ภายในปี 2565 นี ้
ต้นทุนทำงกำรเงิน และกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย: ล้านบาท

Q4’2564

Q1’2565

% QoQ

Q1’2564

Q1’2565

% YoY

ต้นทุนทางการเงิน

19.8

17.8

-10.1%

19.7

17.8

-9.6%

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

0.1

0.0

-100.0%

0.1

0.0

-100.0%

ต้นทุนทำงกำรเงิน
● ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส 1 สาหรับปี 2565 เท่ากับ 17.8
ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9.6 เทียบกับปี ก่อนหน้า) เป็ นผลมา
จากการจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาว จากเงินสดจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปนุ่ จากัด
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คำนิยำม
ขสมก.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

COD

จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)

GEP

บริษัท กรีนเอิรธ์ พาวเวอร์ ประเทศไทย จำกัด

iCNG

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอดั สำหรับอุตสำหกรรม (Industrial Compressed Natural Gas)

NGV

ก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ (Natural Gas Vehicle)

PMS

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station)

SCN

Scan Inter Public Company Limited

SZG

Shizuoka Gas Company Limited

TFRS

Thai Financial Reporting Standards

TJN

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปนุ่ จากัด

SMH

บริษัท สแกน เมดิเฮิรบ์ จากัด

PP

บริษัท พืชเภสัชกรรม จากัด

IR Contact :
ir@scan-inter.com
+662-503-4400 #7042

Disclaimer
None of the Company makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained in this document or
otherwise made available nor as to the reasonableness of any assumption contained herein or therein, and any liability therein (including in respect of any direct, indirect
or consequential loss or damage) is expressly disclaimed. Nothing contained herein or therein is, or shall be relied upon as, a promise or representation, whether as to
the past or the future and no reliance, in whole or in part, should be placed on the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained herein.
Further, nothing in this document should be construed as constituting legal, business, tax or financial advice. This material contains “forward-looking” statements that
relate to future events, which are, by their nature, subject to significant risks and uncertainties. These forward-looking statements reflect our current views with respect to
future events and are not a guarantee of future performance. Actual results may differ materially from information contained in these forward-looking statements as a result
of a number of factors. We do not undertake to update our forward-looking statements to reflect future events or circumstances. The information in these materials is
provided as at the date of this document and is subject to change without notice.
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