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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

SCN โชวก์าํไรสุทธิปี 64 โต 59% เตรียมปันผล 66 ล้านบาท หรือ 0.055 บาทต่อหุ้น 

 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บริษัท สแกน อินเตอร ์จาํกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า ผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิ 69 ลา้นบาท เติบโต 59.0% เมื่อเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ พลิกสถานการณโ์ควิด- 19 ไดอ้ยา่งน่าชื่นชม โดยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิาร อยู่ท่ี 1,686 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

190 ลา้นบาท หรือ 12.7% และมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 314.2 ลา้น

บาท เพ่ิมขึน้ 3.4%   

รายไดท่ี้เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้นัน้ ยงัคงมาจากรายไดจ้ากธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ

ซึ่งเป็นธรุกิจหลกัของบริษัทฯ โดยมีรายได ้1,065.8 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 84.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ 8.6% เน่ืองจาก

ราคานํ้ามันท่ีปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายได้ซ่อม

บาํรุงรกัษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ิมขึน้จากการไดส้ญัญาใหม่กับ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) หรือ PTT 

ระยะเวลาสญัญา 2 ปี มลูค่ากว่า 195 ลา้นบาท โดยเริ่มรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ตน้ปี 2564 
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ในส่วนธุรกิจจาํหน่ายรถยนต ์อะไหล่ และซ่อมบาํรุงรถโดยสารปรบัอากาศ มีรายได ้140.0 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 

63.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ 83.5% โดยนอกจากจะสามารถดาํเนินงานจากสญัญาซ่อมบาํรุงรถเมล ์NGV ไดเ้ป็น

อย่างดีตามเป้าหมายแลว้ บริษัทยังมีการปรบักลยุทธ์ใหม้ีการจัดจาํหน่ายอะไหล่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจยานยนต ์ซึ่งเริ่ม

ดาํเนินงานเมื่อช่วงตน้ปี 2564 ท่ีผ่านมา จนสามารถสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั 

ดา้นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมีรายได ้145.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 32.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ 28.5% 

เน่ืองจากยอดขายชิน้ส่วนอะไหล่ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับงานโซลารรู์ฟท็อปเพ่ิมขึน้ รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของรายไดก้าร

จาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 1.27 MW ท่ีจงัหวดักาฬสินธุ ์นอกจากนีส้าํหรบัอีกหน่ึงธุรกิจดาว

เด่นของ SCN คือโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูยงัคงสรา้งรายไดต้่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษัทรบัรูส่้วนแบ่ง

กาํไรจากเงินลงทุน 59.0 ลา้นบาท  บวกกับ การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจาํนวน 13.0 ลา้นบาทจากการ COD เพ่ิมเติมของ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลงัคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์จาํกัด (SAP) ซึ่งมาก

ขึน้กว่าปีก่อนหนา้ 83.1% พรอ้มเดินหนา้ขยายกาํลงัการผลิตต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งผลประกอบการเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

สุดทา้ยสาํหรบัธุรกิจขนส่ง ไม่นอ้ยหนา้ สรา้งรายไดโ้ต 19.1%  เพราะนอกจากจะมียอดขนส่งก๊าซธรรมชาติ

เพ่ิมขึน้จากปรมิาณการใชก๊้าซท่ีสงูขึน้แลว้ บรษิัทยงัไดร้บัชยัชยะการประมลูงานขนส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมอีก 2 สญัญา 

ซึ่งบริษัทฯ เริ่มดาํเนินงานและรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาดงักล่าวตัง้แต่เดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2564 ทาํใหก้ลุ่ม

ธุรกิจขนส่งของบรษิัทสามารถทาํรายไดไ้ดด้ีกว่าปีท่ีผ่านมา  

 “การท่ีรายไดป้รบัตวัเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีกาํไรเพ่ิมขึน้ในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการทาํ

กาํไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การขนส่ง และธุรกิจจาํหน่ายอะไหล่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับยานยนตท่ี์เริ่มดาํเนินการในปีนี ้รวมถึง

ประสบความสาํเร็จจากการเขา้ไปลงทุนในบริษัทรว่มทัง้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบ ูประเทศ

เมียนมา และจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บนหลังคา ผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร ์

จาํกดั หรือ SAP ท่ีสามารถสรา้งกาํไรไดเ้ป็นอย่างดี” ดร.ฤทธี กล่าว  

ทัง้นีส้าํหรบังบปี 2564 นีบ้ริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายพิเศษท่ีเกิดขึน้จากการโอนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ iCNG ไปยงั

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่ น จาํกัด หรือ TJN จาํนวน 11.0 ลา้นบาท เพ่ือจาํหน่ายหุน้ 49% ของ TJN ใหก้ับบริษัท

พลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่ นในนาม “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” เพ่ือร่วมมือขยายธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติในระดบัสากล โดยบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการขายหุน้จาํนวน 49% ของ TJN ใหแ้ก่ SZG แลว้เสรจ็เมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 

2565 ส่งผลใหม้ีเม็ดเงินเขา้มาจาํนวน 313.1 ลา้นบาทเรียบรอ้ยแลว้ แต่บริษัทฯ ยงัไม่ไดบ้นัทึกรายไดด้งักล่าวในรอบผล

ประกอบการปี 2564 นี ้ประกอบกับบริษัทฯ มียอดคา้งชาํระของลกูคา้บางส่วนซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-

19 ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งบันทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จาํนวน 37.8 ลา้นบาท ซึ่งหากหัก

ผลกระทบดงักล่าวออกไป จะทาํใหบ้รษิัทฯ บนัทึกกาํไรในปี 2564 สงูขึน้เป็น 117.8 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 171.4%  
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โดยดร. ฤทธี เผยต่อว่า คณะกรรมการบรษิัทไฟเขียว มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใน

อตัราหุน้ละ 0.055 บาท รวมจาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 66 ลา้นบาท จากผลประกอบการท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้  โดยเตรียมเสนอขอ

อนุมตัิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัท่ี  27 เม.ย. 2565 และจะกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record 

date) ในวนัท่ี  6 พฤษภาคม 2565 เพ่ือจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2565 

สาํหรบัในปี 2565 นี ้บรษิัทฯ คาดว่าสามารถเติบโตไดเ้พ่ิมขึน้ เน่ืองจากราคานํา้มนัท่ียงัคงสงูอย่างต่อเน่ือง ทาํให้

ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติยงัอยู่ในระดบัสูง ประกอบกับสามารถรบัรูร้ายไดต้่อเน่ืองจากการชนะประมลูสัญญาใน

หลายโครงการอย่างต่อเน่ืองเมื่อปีท่ีผ่านมา นอกเหนือไปกว่านัน้ยงัมีธุรกิจนอ้งใหม่ อย่างธุรกิจกัญชงท่ีคาดว่าจะสามารถ

สรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัใหก้ับบริษัทได ้รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ณ เมืองมินบู ประเทศ

เมียนมา ท่ีมีแผนเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ฟส 2 เพ่ิมขึน้ไดใ้นปีนีอ้ย่างแน่นอน 

ทัง้นี ้SCN ยงัคงมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธด์ว้ยปัจจยัพืน้ฐานท่ีแข็งแกรง่ พรอ้มเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ในการเติบโตทางธุรกิจและการมองหาตลาดใหม่ ๆทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจท่ีเขม้แข็ง สนบัสนนุให้

ธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ควบคู่กบัการสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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