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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 2565 

 

ข้อมูลสรุป 

เหตุกำรณส์ ำคัญ  

SCN มีก ำไรสุทธิเติบโตอย่ำงมำกในช่วงเก้ำเดือนของปี 2565 ถึงร้อยละ 666.3 เม่ือเทยีบกับเก้ำเดือนของปี 2564 และในช่วงไตรมำส 3/2565 
ทีผ่่ำนมำ เติบโตขึน้ถึงร้อยละ 637.94 เม่ือเทยีบกับไตรมำส 3/2564 

ผลป ระกอบกา ร ร วมก า ไ ร สุ ท ธิทั้ ง  3 ไ ต รมาส แล้ว ใ น ปี   2 5 65  อยู่ ที่  3 2 4 . 4  ล้ า นบ าท  เ ติ บ โ ต ขึ ้น ถึ ง ร้อ ยล ะ  6 6 6 . 3 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหนา้ และผลประกอบการไตรมาส 3 ประจ าปี 2565 มีก าไรสุทธิเติบโตขึน้รอ้ยละ 637.94 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

หนา้ เป็นผลมาจากราคาน า้มนัที่สูงขึน้ท าใหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหม่ หนัมาสนใจใชก้๊าซธรรมชาติทดแทนมากขึน้ เนื่องจากเป็นพลงังานสะอาด

และมีราคาถกูกว่า ส่งผลใหย้อดขายในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติเติบโตโดดเด่นขึน้อย่างมีนัยส าคญั ทัง้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรบัอตุสาหกรรม (iCNG) 

สถานีก๊าซธรรมชาติหลกั ป๊ัม NGV รวมถึงธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

 

SCN จับมือ Toho Gas ร่วมลงทุนตอกย ำ้เสริมควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจ และสร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรเป็นผู้น ำธุรกิจ iCNG 

 บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั ( TJN ) ซึ่งเป็นบริษัทรว่มทนุระหว่าง SCN และบริษัท Shizuoka Gas Company Limited ประเทศญ่ีปุ่ น

ซึ่งใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ ด าเนนิธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรบัอตุสาหกรรม (iCNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว 

(iLNG) ในประเทศไทย ไดป้รบัเปลี่ยนโครงสรา้งผูถ้ือหุน้ใหม่ ภายหลงัจากที่ Shizuoka Gas ไดโ้อนหุน้ TJN ทัง้หมดจ านวนรอ้ยละ 49  ไปยงับริษัท Thai 

ST Energy Investment Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ระหว่าง Shizuoka Gas Company Limited และ Toho Gas Co. Ltd. พนัธมิตรรายใหม่

ซึ่งเป็นผูด้  าเนินธุรกิจผลิต จดัหา ก่อสรา้ง ขายอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาติและพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ Toho Gas มีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ นและมีประสบการณ ์รวมทัง้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 ปี    

ทัง้ Toho Gas และ Shizuoka Gas ถือเป็นบริษัทดา้นพลงังานขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ นที่มีศกัยภาพและเป็นผูน้  าในธรุกิจก๊าซธรรมชาต ิการรว่มทนุ

ครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่นและไวว้างใจ SCN ในฐานะผูน้  าดา้น iCNG และจะมีส่วนส าคญัในการขยายฐานลกูคา้รายใหม่ รวมทัง้เพิ่มโอกาสและ

ศกัยภาพในการขายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริษัทตัง้เป้าว่าจะมียอดขายเพ่ิมขึน้เป็น 10,000 MMBtu ต่อวนั 

  

โครงกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำภำคเอกชน (Private PPA) จ ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย ์ (Commercial Operation Date : COD) เพิ่มขึน้อีก 2 

โครงกำร 

 ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2565 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคา COD เพิ่มขึน้อีก 2 โครงการ โดยปัจจุบนั COD ไป

แลว้รวมทัง้สิน้ 22 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 13.93 เมกะวตัต ์จากก าลงัการผลิตในมือทัง้หมดกว่า 19 เมกะวตัต ์ท าใหบ้ริษัทรบัรูส้่วนแบ่งก าไร

จากโครงการฯ ในปี 2565 ทัง้หมดจ านวนกว่า 18.49 ลา้นบาท นอกจากนัน้ยงัมีเป้าหมายที่จะขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องภายใตส้ญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบัภาคเอกชน และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (PEA) 
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หน่วย: ลา้นบาท 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

   9M’2564 9M’2565 % YoY 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (YTD)  42.34 324.43 666.3% 

     

ก ำไรสุทธิ 

• ก ำไรส ำหรับ 9 เดือนของปี 2565 เท่ำกับ 324.3 ล้ำนบำท  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 666.3 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ) 

โดยก าไรที่ เพิ่มขึ ้น เนื่ องจากราคาน ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้นส่งผลให้ยอดขายกลุ่มธุ รกิจก๊าซธรรมชาติ เติบโตขึ ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรบัอุตสาหกรรมของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากัด (TJN) ซึ่ง SCN ร่วมทุนระหว่าง Shizuoka 

Gas Company Limited และ Toho Gas Co. Ltd. และการรบัรูก้ าไรจากการขายเงินลงทุนรวมทั้งก าไรจากการตีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท 

เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49  โดยบริษัทตัง้เป้าขยายฐานลกูคา้รายใหม่ในประเทศ และยอดขายเติบโตขึน้เป็น 10,000 

MMBtu ต่อวนัดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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ค ำนิยำม 

COD    จ าหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย ์(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 

TJN    บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น 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.

 


