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ภาพที ่1: ก าไรสทุธิ SCN (Net Profit) 
 

ก ำไรในกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2565 บริษัทสำมำรถสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนที่เติบโตไดอ้ย่ำงสทุธิ New High 342 ลำ้นบำท เติบโต
ขึน้ถึงร้อยละ 396 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ สวนทำงกับวิกฤติกำรณ์ที่เกิดขึน้ จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 และ 
ภำวะเศรษฐกิจซบเซำทั่วโลก รวมถึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส ำคญัมำจำกกำรที่บริษัทไดมี้กำรขยำย  
และปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งของธุรกิจ เพ่ือพรอ้มต่อกำรเติบโตในอนำคต และมุ่งเนน้กำรลงทนุในธุรกิจพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคำ
ตำมแผนกำรพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยที่ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัพลงังำนหมนุเวียน และเพ่ือสรำ้งผลก ำไรที่ยั่งยืนใหก้บับริษัท 

 

เหตุกำรณส์ ำคัญประจ ำปี 2565 
 

SCN จับมือ 2 บริษัทพลังงำนยักษใ์หญ่ จำกประเทศญี่ปุ่ น ตอกย ้ำควำมแข็งแกร่งธุรกิจ iCNG และสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรเป็น
ผู้น ำธุรกิจพลังงำนก๊ำซธรรมชำติของบริษัทฯ  

SCN ประสบควำมส ำเร็จในกำรจับมือกับบริษัทพลังงำนยกัษ์ใหญ่อันดบั 3 Toho Gas Company Limited (THG) และอันดับ 4 
Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จำกประเทศญ่ีปุ่ น ในนำมบริษัท เครือข่ำยก๊ำซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ำกัด (TJN) จำกควำมเชื่อมั่นของ
ศกัยภำพ SCN และธุรกิจ iCNG ที่เติบโต อย่ำงมีนยัส ำคญั  

จึงท ำใหมี้กำรเปลี่ยนแปลง กำรรบัรูร้ำยไดข้องธุรกิจ iCNG จำกกำรรบัรูร้ำยไดแ้บบงบกำรเงินรวมเป็นกำรรบัรูส้่วนแบ่งก ำไรเท่ำนัน้
ตัง้แต่เดือน มกรำคม ปี 2565 เป็นตน้ไป และ ในปี 2565 ปริมำณกำรส่ง iCNG เป็น new high ตัง้แต่เริ่มธุรกิจ iCNG และมีเป้ำหมำยในกำร
ขยำยฐำนลกูคำ้เพิ่มเป็น 10,000 MMBTU ต่อวนั 

 

โครงกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำภำคเอกชน (Private PPA) จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์(COD) เพิ่มขึน้อีก 6 โครงกำร รวมมีก ำลัง
กำรผลิตในมือ 24 เมกะวัตต ์และโกยก ำไรจำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำ (Ft) ที ่เพิ่มขึน้ 6,621.6 %  

ปี 2565 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคำ COD เพ่ิมอีก 6 โครงกำร ท ำใหปั้จจบุนั COD ไปแลว้รวม 24 
โครงกำร 18 เมกะวัตต ์ จำกก ำลังกำรผลิตในมือทั้งหมดกว่ำ 24 เมกะวัตต ์นอกจำกนี ้SCN ยังโกยก ำไรที่เพิ่มขึน้จำกอัตรำค่ำไฟฟ้ำ (Ft)  
ที่สงูขึน้ถึง 6,621.6 % 

นอกจำกนี ้บริษัท สแกน แอดวำนซ ์เพำเวอร ์จ ำกัด (SAP) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงกำร Private PPA ทั้งหมด ซึ่งก ำลังอยู่ในช่วง
เตรียมพรอ้มเพ่ือเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์จึงท ำใหมี้กำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยส์  ำหรบัโครงกำรที่ไม่มีกำรด ำเนินกำรต่อออกทัง้หมด  
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กำรกลับมำอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง (EPC)  

บริษัทควำ้งำน EPC เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั ชูโรงโดยชนะประมูลงำนก่อสรำ้งปรบัปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัขนำดใหญ่ จำกบริษัท 
ปตท.น ำ้มนัและคำ้ปลีก จ ำกัด (มหำชน) หรือ OR มูลค่ำกว่ำ 100 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับก๊ำซ (Non-Gas)  และบริษัทฯ
เล็งเห็นถึงกำรเติบโตของกำรงำน EPC กลุ่ม Non-Gas นีใ้นอนำคตเป็นอย่ำงมำก 

 นอกจำกนี ้บริษัทสำมำรถคว้ำงำนรับเหมำก่อสร้ำง (EPC) ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Rooftop)  
จำกลกูคำ้รำยใหม่มลูค่ำกว่ำ 38 ลำ้นบำทในปี 2565 
 

SCN รักษำต ำแหน่งผู้น ำด้ำนซ่อมบ ำรุงสถำนีก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ท่ัวประเทศ 

บริษัทไดร้บัชยัชนะในกำรยื่นซองประมูลงำน และขยำยพืน้ที่ซ่อมบ ำรุงสถำนี (NGV) จ ำนวน 183 สถำนี ทั่วประเทศในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล รวมถึงเขตภูมิภำค คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของสญัญำซ่อมบ ำรุงสถำนี (NGV) ทัง้หมด ระยะเวลำสญัญำทัง้หมด 2 ปี รวมมูลค่ำ
สญัญำกว่ำ 240 ลำ้นบำท โดยบริษัทเริ่มด ำเนินงำน และรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำใหม่นีต้ัง้แต่เดือนมกรำคม 2566 เป็นตน้ไป  แสดงถึงศกัยภำพ
ควำมเป็นผูน้  ำของกำรผลิตและใหบ้ริกำรดำ้นก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่ยงัคงไดร้บัควำมไวว้ำงใจอย่ำงต่อเนื่องจำก ปตท. 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงำนไตรมำสที ่4 และปี 2565 
 
ตำรำงท่ี 1: ขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษัท 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ Q3/2565 Q4/2565 %QoQ YTD 2564 YTD 2565 %YoY 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  343   386  12%  1,686   1,400  -17% 

EBITDA  73   75 3%  314   569  81% 

ก ำไรสุทธิ  21   18 -17%  69   342 396% 

อัตรำก ำไร EBITDA (%) 21% 19% -8% 19% 41% 118% 
 

ก ำไรสุทธิแบบ NEW HIGH 

ก ำไรสุทธิปี 2565 เท่ำกับ 342 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึน้ 396%) และยงัเป็นก ำไรที่สงูสดุของบริษัท ถึงแมว้่ำมีกำรปรบักำรดอ้ยค่ำของ
สินคำ้คงเหลือใหส้อดคลอ้งกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรตดัจ ำหน่ำยโครงกำรที่เป็น non-perform ใน SAP เพื่อเตรียมพรอ้มเขำ้
ตลำดหลกัทรพัย ์และผลกระทบจำกสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ (USD) ท ำใหก้ ำไรสทุธิของ Q4/2565 ลดนอ้ยลง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัคงมีก ำไร
สุทธิสูงสุด ซึ่งปัจจัยที่ส  ำคญัมำจำก 1) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งบริษัทโดยมีกำรจับมือกับบริษัทยกัษ์ใหญ่อนัดบั 3 Toho Gas Company 
Limited (THG) และอันดับ 4 Shizuoka Gas Company Limited (SZG) จำกประเทศญ่ีปุ่ น อีกทั้งยังมี strategic partner มำร่วมลงทุนใน 
บริษัท พืชเภสชักรรม จ ำกดั 2) กำรเติบโตของงำน EPC โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ เพ่ิมมำกขึน้ 3) กำรเติบโตของงำน EPC 
โครงกำร Non-Gas จำกบริษัท ปตท.น ำ้มนัและคำ้ปลีก จ ำกัด (มหำชน) หรือ OR 4) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรและรำยรบัดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จำก
บริษัทในเครือ  
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรปี 2565  เท่ำกับ 1,400 ล้ำนบำท  (ลดลง 17%) สำเหตหุลกัมำจำก 1) เปลี่ยนกำรรบัรูร้ำยไดข้อง
ธุรกิจ iCNG มำรบัรูแ้ต่ส่วนแบ่งก ำไรเท่ำนัน้ หลงัจำกไดร้ว่มทนุกบัพนัธมิตรจำกญ่ีปุ่ น 2) กำรเปลี่ยนแปลงกำรบนัทึกรำยไดต้ำมมำตรฐำนบญัชี
ใหม่ (TFRS16) ซึ่งเป็นกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรซือ้ขำยค่ำไฟฟ้ำในรูปแบบของสญัญำเช่ำ  (โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย)์ 3) ไม่มีรำยได้
จำกธุรกิจ ICT ในปี 2565 เนื่องจำกมีกำรจ ำหน่ำยธุรกิจไปเม่ือตน้ปี 2565  

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร Q4/2022 เท่ำกับ 386 ล้ำนบำท  (เพ่ิมขึ้น 12%) เนื่องจำกรำยได้จำกกำรเติบโตของกำร
จ ำหน่ำยอะไหล่ทัง้ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ และรถโดยสำรปรบัอำกำศ รวมไปถึงงำน EPC จำกโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตยบ์น
หลงัคำ และธุรกิจ non-gas ของ บริษัท ปตท.น ำ้มนัและคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) หรือ OR
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โครงสร้ำงรำยได้ 
 

ตำรำงท่ี 2: โครงสรำ้งรำยไดจ้ ำแนกตำมประเภทธุรกิจ 

                                                                                                                                                                      (หน่วย: ลา้นบาท)  

 
ธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑก๊์ำซธรรมชำติ 

รำยได้จำกธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติปี 2565 เท่ำกับ 867 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 19%) เนื่องจำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรรบัรูร้ำยไดข้องธุรกิจ iCNG ภำยหลงักำรจบัมือกบั SZG และ THG ในนำมบริษัท เครือข่ำยก๊ำซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ำกดั (TJN) กำรรว่ม
ทนุของบริษัท เครือข่ำยก๊ำซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ำกดั (TJN) กลำยเป็นบริษัทรว่มคำ้ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2565 ดงันัน้ จึงมิไดร้บัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำรตัง้แต่นัน้เป็นตน้มำ และรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรรว่มคำ้แทน 

 
ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนต ์อะไหล่ และรถโดยสำรปรับอำกำศ 

รำยได้จำกธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสำรปรับอำกำศส ำหรับปี 2565 เท่ำกับ 162 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 22 ล้ำน

บำท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16) นอกจำกบริษัทจะมีรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่องจำกกำรซ่อมบ ำรุงรถโดยสำรปรบัอำกำศ 489 คนั บริษัทยงัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำร

จ ำหน่ำยอะไหล่ (spare parts) ที่เติบโตมำกขึน้ในปี 2565 อีกดว้ย 
 

ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน 

รำยได้จำกธุรกิจพลังงำนหมุนเวียนส ำหรับปี 2565 เท่ำกับ 73 ล้ำนบำท ลดลง 73 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 50) เนื่องจำกกำร

เปลี่ยนกำรบนัทึกรำยไดต้ำมมำตรฐำนบญัชีใหม่ (TFRS16) ซึ่งเป็นกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรซือ้ขำยค่ำไฟฟ้ำในรูปแบบของสญัญำเช่ำ  

ในขณะที่ รำยได้จำกธุรกิจพลังงำนหมุนเวียนส ำหรับ Q4/2565 เท่ำกับ 27 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 13 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 86)  

สำเหตุหลกัมำจำกบริษัทเริ่มรบัเหมำก่อสรำ้ง (EPC) ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ (Solar Rooftop) โดย Q4/2565 สำมำรถรบัรู ้

รำยไดจ้ำกงำน EPC ได ้13 ลำ้นบำท และยงัมีงำนที่ตอ้งส่งมอบในปี 2566 (Backlog) กว่ำ 25 ลำ้นบำท 
 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืน ๆ 

รำยได้จำกธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ ส ำหรับปี 2565 เท่ำกับ 297 ล้ำนบำท ลดลง 38 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 11) สำเหตหุลกัเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรรบัรูร้ำยไดข้อง iCNG ที่กล่ำวขำ้งตน้  (นอกจำกกำรขำยก๊ำซธรรมชำติแลว้ iCNG มีบริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติไปยัง
โรงงำนอตุสำหกรรมดว้ยเช่นกนั) และบริษัทไดจ้ ำหน่ำยบริษัท ICT ออกไปเม่ือตน้ปี 2565 จึงมิไดมี้กำรรบัรูร้ำยได ้ICT ในปี 2565 

 ในขณะที่ รำยได้จำกธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ ส ำหรับ Q4/2022 เท่ำกับ 84 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 9 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึน้ ร้อยละ12) 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้จำกงำน EPC ที่ไดง้ำนมำมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปลำยปี 2565 บริษัทยังชนะกำรประมูลงำนก่อสรำ้ง
ปรบัปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัขนำดใหญ่ จำกบริษัท ปตท.น ำ้มนัและคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) หรือ OR มลูค่ำกว่ำ 100 ลำ้นบำท และจะทยอยรบัรู ้
รำยไดใ้นปี 2566 

 
 
 

ประเภทธุรกิจ Q3/2565 Q4/2565 %QoQ YTD 2564 YTD 2565 %YoY 
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก์๊ำซธรรมชำติ 215 233 8% 1,066 867 -19% 
ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนต ์อะไหล่ และรถโดยสำรปรบัอำกำศ 39 43 10% 140 162 16% 
ธุรกิจพลงังำนหมนุเวียน 14 27 86% 146 73 -50% 
ธุรกิจขนส่งและอื่น ๆ 75 84 12% 335 297 -11% 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรสุทธิ 343 386 12% 1,686 1,400 -17% 
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รำยได้อ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

รำยได้อ่ืนๆ  

รำยได้อ่ืนๆในปี 2565 เท่ำกับ 111 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 48 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 75) เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกั

มำจำกรำยไดด้อกเบีย้ที่เพ่ิมขึน้จำกบริษัทในเครือกูย้ืม และ รำยได้อ่ืนๆใน Q4/2022 เท่ำกับ 41 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 16 ล้ำนบำท (เพ่ิมขึน้ร้อย

ละ 63) เนื่องจำกมีกำรรบัรบัรูม้ลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ส ำหรบัสิทธิในกำรขำยหุน้คืน (Options) 
 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมปี 2565 เท่ำกับ 49 ล้ำนบำท ลดลง 23 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 32) เม่ือเทยีบกับ

ปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกัมำจำก 1) กำรหกักำรรบัรูร้ำยไดข้อง O&M จำกกำร COD ของบริษัท SAP เป็นจ ำนวนเงิน 12 ลำ้นบำท 2) SAP มีกำรตดั

จ ำหน่ำยโครงกำรที่เป็น non-perform ใน SAP ออกทัง้หมดเป็นจ ำนวน 11 ลำ้นบำท เพื่อเตรียมพรอ้มในกำรเตรียมตวัเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์3) 

ผลกระทบจำกสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ (USD) และในไตรมำส 4/2565 ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศเมียนมำ  
 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2565 เท่ำกับ 75 ล้ำนบำท ลดลง 4 ล้ำนบำท (ลดลงร้อยละ 5) เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก

สถำบนักำรเงินในปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 250 ลำ้นบำท 

 

กำรวิเครำะหง์บแสดงฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท  
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2565 เปรียบเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

ภาพที ่2: งบแสดงฐานะการเงนิเปรียบเทียบ (แบบรายไตรมาส) 
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สำเหตขุองกำรเปลี่ยนแปลงจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัท มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

• สินทรัพย์รวม ส ำหรับไตรมำส 4/2565 เท่ำกับ 5,594 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนลดลงร้อยละ 0.94 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ  

และมีอตัรำส่วนลดลงรอ้ยละ 0.21 เม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อนหนำ้ ซึ่งไม่ไดมี้กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
 

• หนี้สินรวม  ส ำหรับไตรมำส 4/2565 เท่ำกับ 2,588 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำส่วนลดลงร้อยละ 12.39 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ  

และมีอตัรำส่วนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.27 เม่ือเทียบกับไตรมำสก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัเกิดจำกบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร 

และช ำระหนีส้ิน้ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินไดเ้ป็นอย่ำงดี  
 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ส ำหรบัไตรมำส 4/2565 เท่ำกับ 3,006 ลำ้นบำท ซึ่งมีอัตรำส่วนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.72 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนำ้ 

สำเหตุหลกัเกิดจำกในไตรมำส 1/2565 บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัททัง้หมด 3 บริษัท จึงมีผลใหส้่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึน้ 

ไดแ้ก่ 

1. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ำยก๊ำซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

โดยกลุ่มบริษัทรับรู ้ก ำไรจำกกำรขำย และก ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุน เป็นจ ำนวนเงิน 120 ล้ำนบำท  

และ 178 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

2. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัท พืชเภสชักรรม จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยรอ้ยละ 49 ใหแ้ก่บคุคล และกิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั โดย

กลุ่มบริษัทก ำไรจำกกำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทนุ เป็นจ ำนวนเงิน 23 ลำ้นบำท 

3. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท สแกนไอซีที จ ำกัด ( ICT) ใหแ้ก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน โดยกลุ่มบริษัทก ำไรจำกกำรเปลี่ยน

สถำนะเงินลงทนุ เป็นจ ำนวนเงิน 0.52 ลำ้นบำท 
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ค ำนิยำม 

 
ขสมก.    องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
COD    จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์(Commercial Operation Date) 
EPC    งำนรบัเหมำก่อสรำ้ง (Engineering Procurement Construction) 
Private PPA   กำรซือ้ขำยไฟฟ้ำภำคเอกชน (Private Power Purchase Agreement) 
O&M    กำรปฏิบตัิกำรและบ ำรุงรกัษำ (Operation and Maintenance) 
iCNG    ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรบัอตุสาหกรรม (Industrial Compressed Natural Gas) 
NGV    ก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต ์(Natural Gas Vehicle) 
PMS    ธุรกิจสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติหลกัโดยเอกชน (Private Mother Station) 
SCN    Scan Inter Public Company Limited 
SAP    บริษัท สแกน แอดวำนซ ์เพำเวอร ์จ ำกดั 
SZG    Shizuoka Gas Company Limited  
GEP    บริษัท กรีนเอิรธ์ พำวเวอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
THG    Toho Gas Company Limited 
TJN    บริษัท เครือข่ำยก๊ำซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ำกดั 
TFRS    Thai Financial Reporting Standards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


