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หน่วย: ลา้นบาท 

 

ค ำอธิบำยและการวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 
 

 

ข้อมูลสรุป 

เหตุการณส์ าคัญ 

ก าไรของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเติบโต ร้อยละ 210.7 

ก าไรของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเติบโต รอ้ยละ 210.7 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

กลับมาเติบโตภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 

ประกอบกับราคาน า้มันท่ีสูงขึน้ ท าให้กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่หันมา

สนใจใชก้๊าซธรรมชาติทดแทนมากขึน้ เน่ืองจากเป็นเชือ้เพลิงจากก๊าซธรรมชาติ

ท่ีสะอาดและมีราคาถกูกว่า ส่งผลใหย้อดขายในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเติบโต 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดส าหรับอุตสาหกรรม (iCNG) สถานีก๊าซ

ธรรมชาติหลกั ป๊ัม NGV รวมถึงธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ  

 

โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จ าหน่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) เพิ่มขึ้นอีก 3 

โครงการ รวมก าลังการผลิตท่ี COD แล้ว 12 เมกะวัตต ์

ไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้

บนหลงัคา COD เพิ่มอีก 3 โครงการ โดยปัจจบุนั COD ไปแลว้รวม 21 โครงการ 

ขนาดก าลงัการผลิตรวม 12 เมกะวตัต ์จากก าลงัการผลิตในมือทัง้หมดกว่า 19 

เมกะวัตต์ ท าให้บริษัทรับรูส้่วนแบ่งก าไรจากโครงการฯ ส าหรับไตรมาส 2 

ทั้งหมดจ านวนกว่า 10 ลา้นบาท นอกจากนั้นยังมีเป้าหมายท่ีจะขยายก าลงั

การผลิตอย่างต่อเน่ืองภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน และการ

ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (PEA)  

 

ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

  Q1’2565 Q2’2565 % QoQ Q2’2564 Q2’2565 % YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 329.5 341.3 3.6% 411.1 341.3 -17.0% 

EBITDA 334.1 86.6 -74.1% 76.2 86.6 13.7% 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 265.5 34.6 -87.0% 16.3 34.6 112.2% 

อัตราก าไร EBITDA (%) 101.4% 25.4% -76.0% 18.5% 25.4% 6.8% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 80.6% 10.1% -70.4% 4.0% 10.1% 6.2% 

รำยได ้

● รายได้ส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 341.3 ล้านบาท (เพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.6 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) สาเหตุหลักมาจากรบัรู ้
รายไดท่ี้เพิ่มขึน้ในธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตัง้ และรบัเหมาก่อสร้าง
สถานีก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

● รายได้ในไตรมาส 2/2565  เท่ากับ 341.3 ล้านบาท (ลดลงร้อย
ละ 17.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) สาเหตุมาจากการ
เปล่ียนแปลงการรบัรูร้ายไดจ้ากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้นธุรกิจ 
iCNG และ iLNG โดยบริษัทจะรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม (TJN) แทนการ Consolidated แต่ส าหรับธุรกิจอื่น
บริษัทยังคงมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจจ าหน่าย
รถยนตแ์ละอะไหล ่และธุรกิจขนส่ง 
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ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
● EBITDA ในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 86.6 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 13.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) ซึ่งสอดคลอ้ง
กับรายได้จากการขายและบริการ ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยส าคญั ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ก าไรสุทธิ 
● ก าไรในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 34.6 ล้านบาท (เพิ ่มขึน้

ร้อยละ 112.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) โดยเป็นผล
จากก าไร ที ่เพิ ่มขึ น้ ในธ ุรก ิจ ที ่เกี ่ยวเ นื ่องกบัผล ิตภ ัณฑก์ ๊าซ
ธรรมชาติ และจากการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคาผ่านบริษัท สแกน แอด
วานซ ์เพาเวอร ์จ ากัด (SAP) ที่ COD ในไตรมาส 2/2565 ถึง 3 
โครงการ และส่วนแบ่งก าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ที่ยังคงไดร้บัเงินค่า
ไฟฟ้าจากรฐับาลเมียนมาเป็นไปตามท่ีก าหนด 

 

 

ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน 

โครงสร้ำงรำยได ้  

  Q1’2565 Q2’2565 % QoQ Q2’2564 Q2’2565 % YoY 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติ 213.54 205.58 -3.7% 264.34 205.58 -22.2% 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์อะไหล่ และรถโดยสารปรบัอากาศ 38.56 42.06 9.1% 35.98 42.06 16.9% 

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียน 16.93 15.15 -10.5% 33.97 15.15 -55.4% 

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ 60.5 78.49 29.7% 76.77 78.49 2.2% 

รายไดจ้ากการขายและบริการสทุธิ 329.53 341.28 3.6% 411.1 341.28 -17.0% 

 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑก์๊ำซธรรมชำติ 

● รายได้จากธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

ส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 205.58 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 

22.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) สาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงการรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ iCNG เป็นรับรู ้

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม TJN หากไม่นับรวมธุรกิจ 

iCNG นีบ้ริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากการท่ีราคาน า้มันมี

การปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท่ีคลี่คลาย จึงท าให้ปริมาณความตอ้งการการใชน้ า้มัน

และก๊าซธรรมชาติกลับมาสูงขึน้ ส่งผลให้รายได้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

ผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติปรบัตวัสงูขึน้ตาม  

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจจ ำหน่ำยรถยนตแ์ละอะไหล่ 

• รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบ ารุงรถ
โดยสารปรับอากาศส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 42.06 
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า) โดยนอกจากบริษัทจะมีรายไดจ้ากสญัญาซ่อมบ ารุง
รถเมล ์NGV จ านวน 489 คนั ท่ีสามารถด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างดี
แล้ว บริษัทยังสามารถรับรู ้รายได้จากยอดจ าหน่ายอะไหล่ ท่ี
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจยานยนตท่ี์ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน 

• รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนส าหรับไตรมาส 2/2565 
เท่ากับ 15.15 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 55.4 เทียบกับช่วง
เดียวของปีก่อนหน้า) เน่ืองจากยอดขาย Spare parts ในธุรกิจท่ี
เกี่ยวขอ้งกบังานโซลารรู์ฟท็อปลดลง 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 

• รายได้ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ ส าหรับส าหรับไตรมาส 2/2565 
เท่ากับ 78.49 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า) ซึ่งมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั 

 
 

หน่วย: ลา้นบาท 
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หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 
 
 

 

โครงสร้ำงก ำไรขั้นต้น 
 

  Q1’2565 Q2’2565 % QoQ Q2’2564 Q2’2565 % YoY 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติ 10.14 31.5 210.7% 40.0 31.5 -21.3% 

ธุรกิจจ าหน่ายรถยนต ์และอะไหล่  5.14 5.6 8.6% 5.0 5.6 12.0% 

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียน 12.96 12.0 -7.6% 11.2 12.0 7.0% 

ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ -19.8 0.8 -99.7% -1.7 0.8 -97.0% 

ก ำไรขั้นต้นสุทธิ 8.44 49.9 491.2% 54.5 49.9 -8.4% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 64.18 39.5 -38.5% 39.3 39.5 0.6% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 32.69 33.2 1.5% 42.3 33.2 -21.6% 

 

ธุรกิจท่ีเกีย่วเน่ืองกบัผลิตภัณฑก์๊ำซธรรมชำติ 

• ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2/2565 เ ท่ากับ 31.5 ล้าน 
(เพิ่มขึน้ร้อยละ 210.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) ซึ่งเป็น
ก าไรขัน้ตน้จากการด าเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติตามปกติ อีกทัง้ไม่มี
รายการปรับปรุงพิเศษจากการบันทึกการด้อยค่าของสินค้า
คงเหลือเช่นในไตรมาส 1/2565  

• ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 31.5 ล้านบาท 
(ลดลงร้อยละ 21.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) 
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการรบัรูก้  าไรขัน้ตน้ จากธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ iCNG เป็นรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
TJN หากไม่นับรวมธุรกิจ iCNG แล้วธุรกิจก๊าซธรรมชาติอื่นๆ 
ยงัคงมีก าไรขัน้ตน้ใกลเ้คียงเดิม  

ธุรกิจท่ีจ ำหน่ำยรถยนตแ์ละอะไหล ่

• ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 5.6 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) 
จากธุรกิจจ าหน่ายรถยนตแ์ละอะไหล่ของธุรกิจยานยนตท่ี์เพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญั ประกอบกบัการด าเนินงานใหบ้ริการตามสญัญา
ซ่อมบ ารุงรถเมล ์NGV จ านวน 489 คนั ท่ีมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 

 
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

• ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 12 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เทียบกับช่วงเดียวของปีก่อนหน้า) เน่ืองจาก
ก าไรขั้นตน้ปีก่อนหน้ามีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชี TFRS16 ของบริษัทย่อย (VON) ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นของ
ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนปรบัตวัเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้ 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 

• ก าไรขั้นต้นส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 0.8 ล้านบาท 
(เพิ่มขึน้ร้อยละ 148.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เป็น
ผลมาจากก าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มขึน้ในธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และ
รบัเหมาก่อสรา้งสถานีก๊าซธรรมชาติ และก าไรขัน้ตน้ท่ีเพิ่มขึน้ในธุรกิจ
ขนส่งที่ได้ชนะการประมูลงานจัดหาผู้รับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ส าหรบัยายนต ์(NGV) จากสถานีหลกั (Mother Station) ปตท.ลาดหลุม
แกว้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับไตรมาส 2/2565 

เท่ากับ 39.5 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
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หน่วย: ลา้นบาท 

 

รายการท่ีไม่เกีย่วข้องกับการด าเนินการ 

 

รายได้อ่ืน ๆ 

• รายได้อ่ืนๆ ส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 23.7 ล้านบาท 

(เพิ่มขึน้ร้อยละ 70.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) มี

สาเหตหุลกัมาจากรายรบัดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้จากการใหบ้ริษัทในเครือ

และบริษัทรว่มกูย้ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

●   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.9 

เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการรบัรูส้่วนแบ่ง

ก าไรจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน

หลงัคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์จ ากัด (SAP) ท่ี COD 

ในไตรมาส 2/2565 ถึง 3 โครงการ  

• ส าหรับส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในไตรมาส 

2/2565 เท่ากับ 18.7 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากรับรูส้่วนแบ่งก าไร

จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคา

ผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์จ ากัด (SAP) จ านวน 10.0 

ลา้นบาท รวมถึงบริษัทยงัไดร้บัรูส้่วนแบ่งก าไรจากโครงการโรงไฟฟา้

พลังงานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ท่ียังคงไดร้บั

เงินค่าไฟฟ้าจากรฐับาลเมียนมาเป็นไปตามท่ีก าหนด

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน และก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 

 

 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

● ต้นทุนทางการเงินส าหรับไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 18 ล้าน
บาท (ลดลงร้อยละ 8.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) 
สาเหตุหลักมาจากการช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว จาก
เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น 
จ ากดั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Q1’2565 Q2’2565 % QoQ Q2’2564 Q2’2565 % YoY 

รายไดอ้ื่น ๆ 21.08 23.7 12.2% 13.9 23.7 70.7% 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 14.15 18.7 31.9% 16.7 18.7 11.8% 

  Q1’2565 Q2’2565 % QoQ Q2’2564 Q2’2565 % YoY 

ตน้ทนุทางการเงิน 17.77 18.0 1.5% 19.7 18.0 -8.5% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 15.13 0.8 -94.8% -1.6 0.8 -149.4% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน - - N/A (0.4) 0.0 N/A 

หน่วย: ลา้นบาท 
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ค ำนิยำม 

ขสมก.    องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

COD    จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) 

iCNG    ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส  าหรบัอตุสาหกรรม (Industrial Compressed Natural Gas) 

iLNG    ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Industrial Liquefied Natural Gas) 

NGV    ก๊าซธรรมชาติส  าหรบัยานยนต ์(Natural Gas Vehicle) 

SAP    Scan Advance Power Company Limited 

SCN    Scan Inter Public Company Limited 

TFRS    Thai Financial Reporting Standards 

TJN    บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั  

VON    บริษัท วี. โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากดั 

 

 

 

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. 


