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ในกรณีที่ แบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อางอิงขอมูล
ที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ใหถือวาขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตดังกลาว เปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report 
ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้นเชนเดียวกับ
การนำเสนอขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้



   ในป 2563 เปนปที่ยากสำหรับผูประกอบการทั่วโลก เนื่องจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลใหเกิดความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจ บริษัท สแกน อินเตอร จำกัด (มหาชน) จึงมุงเนนการ
ดำเนินงานใหสอดคลองไปตามนโยบายของภาครัฐและสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
การเนนลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเปนธุรกิจที่ไมได
รับผลกระทบโดยตรง ทำใหเรายังคงรักษาความสามารถในการรับผลกระทบโดยตรง ทำใหเรายังคงรักษาความสามารถในการ
ขยายการเติบโตและสรางความแข็งแกรงในการประกอบธุรกิจหลัก 
สงผลใหผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโต
ไดดีในปที่ผานมา

   แมวาภาพรวมการใชกาซธรรมชาติในประเทศไทยจะมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากราคาน้ำมันโลกที่ถูกลง รวมถึงนโยบาย
การสงเสริมการใชน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลของภาครัฐ และสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 อันเปนปจจัยใหปริมาณความตองการของกาซ ของไวรัสโควิด-19 อันเปนปจจัยใหปริมาณความตองการของกาซ NGV ลดลง แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกาซ
ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ซึ่งปจจุบันยังเปนที่ตองการสำหรับกลุมอุตสาหกรรมที่อยูนอกแนวทอกาซธรรมชาติ และยัง
คงเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง สงผลใหการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเติบโตไปไดดวยดี 

  ในปจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมีความนาสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย 
เเนื่องดวยความตองการพลังงานไฟฟามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศเมียนมาที่มีความตองการพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับปริมาณกำลังการผลิตพลังงานไฟฟาภายในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการ
ในการใช บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนและไดเปนผูบุกเบิกการลงทุนในโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เมืองมินบู
ประเทศเมียนมา เปนหนึ่งในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีขนาดกำลังการผลิตประเทศเมียนมา เปนหนึ่งในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีขนาดกำลังการผลิต
รวม 220 เมกะวัตต ซึ่งในปที่ผานสามารถรับรูรายไดเต็มปจากการจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) สำหรับระยะที่ 1 โดยสามารถ
ดำเนินการตามแผนที่วางไวและสรางผลประกอบที่ดีใหกับบริษัทเปนอยางมากในปที่ผาน นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหนาการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนที่ตองการลดคาใชจายไฟฟา 
และลดมลพิษจากการผลิตพลังงานไฟฟาแบบดั้งเดิม ประกอบกับราคาแผงโซลารเซลลที่มีการปรับตัวลดลง ทำใหบริษัทมีโอกาส
สรางผลการดำเนินงานที่ดีไดในอนาคต

    จากที่รัฐบาลของประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการคมนาคมซึ่งเปนสิ่งสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากรถโดยสารประจำทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผานอายุการใชงานมาเปนเวลานาน มีสภาพทรุดโทรม 
สรางปญหามลพิษทางอากาศอาทิเชน PM 2.5 ที่มีคาเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเปนอันตรายตอ
สุขภาพ รัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนซื้อรถโดยสารใหมรวมถึงการซอมแซม และปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพใหมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งรถ
โดยสารประจำทางเอกชนรวมบริการ(รถรวมฯ) และรถโดยสารประจำทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดวย
ประสบการณและความสำเร็จดานยานยนตของบริษัท เราจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนามาตรฐาน
รถโดยสารในประเทศไทยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคตรถโดยสารในประเทศไทยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต

  ในนามคณะกรรมการและผูบริหาร ผมขอขอบคุณผูถือหุนลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีอุปการะคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่
ไดใหความไววางใจและใหการสนับสนุนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และบริษัทฯ ขอใหคำมั่นวา บริษัทฯ จะดำเนิน
ธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดเปนที่ตั้ง ตลอดจนประเทศชาติ เพื่อให บริษัท สแกน อินเตอร จำกัด 
(มหาชน) เปนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืน เคียงคูกับสังคมไทยตลอดไป

คุณวิเชียร อุษณาโชติ
  ประธานกรรมการ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 001



  ป 2563 ถึงแมหลายบริษัททั่วโลกจะประสบกับวิกฤตการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสงผลใหเศรษฐกิจใน
หลายประเทศหยุดชะงัก อยางไรก็ตามในปที่ผานมา บริษัทยัง
สามารถทำผลงานไดอยางโดดเดนสวนทางกับวิกฤตการณ
ดังกลาว ดวยการที่บริษัทไดปรับเปลี่ยนกลยุทธดวยนโยบาย
ลดการพึ่งพาธุรกิจกาซ NGV และมุงมั่นในการพัฒนาธุรกิจ
กาซธรรมชาติอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCกาซธรรมชาติอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCNG) ที่มี
ปริมาณการใชงานเติบโตมากขึ้นในทุกป  และเพิ่มธุรกิจใหม
อยาง iLNG ที่พรอมจะเติบโตในอนาคต รวมถึงการจับมือกับ
พันธมิตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อตอยอดสินคาที่เกี่ยวกับ
กาซธรรมชาติ  และตอยอดไปสูธุรกิจยานยนตที่ใชพลังงานสะอาด 
และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลักดันรายไดใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง
และมั่นคง 

    ดานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในป 2563 ยังใหความสำคัญในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เมืองมินบู ประเทศเมียนมา 
ปจจุบันบริษัทไดมีการเพิ่มทุนในสัดสวน 40% ครบถวนแลว พรอมเดินหนาดำเนินการกอสรางโครงการระยะที่ 2-4 ใหเสร็จสิ้นตามแผน
และพรอมจำหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) กำลังการการผลิต 220 เมกะวัตต ภายในป 2565 ขณะเดียวกันเรามีความตั้งใจอยางมุงมั่น
ที่จะกอสรางโครงการระยะที่ 2 ใหเสร็จสิ้นภายในปนี้ เพื่อเพิ่มผลประกอบการใหบริษัทยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปที่ผานมา ธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Solar Rooftop ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรม และมีแนวโนมการอุตสาหกรรม และมีแนวโนมการเติบโตที่ดี สามารถสรางผลประกอบการที่โดดเดนไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถมีกำลังการ
ผลิตครบ 110 เมกะวัตต ภายในป 2567 

  ในสวนของสัญญาซอมบำรุงและรักษารถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิง NGV จำนวน 489 คัน ที่ไดดำเนินงานรวมกับพันธมิตร
ที่มีความเชียวชาญในระบบวิศวกรรมยานยนต ในนามกลุมรวมทำงาน SCN-CHO ปจจุบันมีระยะเวลาสัญญาเหลืออีก 7 ป ที่จะสรางรายไดเขา
มาใหบริษัทอยางตอเนื่องในอนาคต ยิ่งไปกวานั้นดวยประสบการณดานยานยนตตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา บริษัทจึงมีความพรอม
เสมอที่จะขานรับนโยบายภาครัฐในการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

  จากผลการดำเนินการในป 2563 แสดงใหเห็นถึงความมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและความตั้งใจของคณะกรรมการ ผูบริหาร ที่มุงมั่น
สรางมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการอยางเต็มที่ โดยอาศัยประสบการณ 
ความรู และความชำนาญของแตละทาน รวมกำหนดกลยุทธ และพิจารณาตัดสินใจประเด็นทางธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงไดนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) มาปรับใชในการดำเนินธุรกิจ และดูแลใหบริษัทฯ มีกลไก
ในการตัดสินใจและการดำเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหธุรกิจปรับตัว เติบโต และสรางคุณคาใหแกกิจการควบคูไปกับผูมี
สวนไดเสียและสังคมโดยรวม

นายธัญชาติ  กิจพิพิธ
ประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหาร

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 002



  ตลอดระยะเวลา 32 ปในการดำเนินงานของบริษัท สแกน อินเตอร จำกัด (มหาชน) 
เราไดมุงมั่นสรางการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคูกับการใหความ
สำคัญกับการพัฒนาองคกร โดยเนนการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
ขององคกรใหแข็งแกรง และดวยการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
ของทีมผูบริหาร การมีบุคลากรที่มีความชำนาญ และพันธมิตรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน พรอมทั้งมีการพัฒนาระบบการ
ทำงานอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ ดำเนินงานไดสำเร็จตามทำงานอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ ดำเนินงานไดสำเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู
บนหลักธรรมาภิบาล และใหความสำคัญในการดำเนินการกิจการ
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) โดยในป 2563 
บริษัทมีการดำเนินโครงการ CSR ไปจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ โดย
ครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เราเชื่อมั่นวาเมื่อ
บริษัทมีการดำเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกรง พรอมไปกับการดำเนิน
ธุรกิจที่คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียแลวธุรกิจที่คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียแลว บริษัทจะสามารถสรางความมั่นคง
ทางพลังงานใหแกประเทศชาติ และสงมอบคุณคาและสรางการเติบโดอยางยั่งยืน
ใหแกสังคมโดยรวม 
 
  สำหรับการดำเนินงานในรอบป 2563 ทามกลางสถานการณที่มีความทาทายตลอดทั้งป ทั้งการชะลอตัวอยางมีนัยสำคัญของอุตสาหกรรม NGV 
ในประเทศไทย และสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง แตบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานในระดับในประเทศไทย และสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง แตบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานในระดับที่ดี มี
รายได 1,495 ลานบาท พรอมทั้งสรางกำไรไดนาพอใจ มีกำไรสะสมสูงถึง 591.19 ลานบาท สวนทางวิกฤติการณที่เกิดขึ้นและสามารถจายเงินปนผลให
ผูถือหุนไดอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสำคัญมาจากการที่บริษัทฯไดปรับโครงสรางและกลยุทธการดำเนินงาน โดยหันมามุงเนนการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนเพื่อเขามาทดแทนและชวยเพิ่มชองทางงรายไดใหมีสัดสวนมากขึ้น

    ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทดำเนิน งานไดสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว สำหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ณ เมืองมินบู ขนาด 220 เมกะวัตต ที่บริษัท
ลงทุนผาน บริษัท กรีนเอิรธ พาวเวอร ไทยแลนด จำกัด (GEP) ในสัดสวน 40% มีผลประกอบการไดดีกวาคาดหมาย สรางกำไรไดถึง 180 ลานบาท 
ดานบริษัท สแกน แอดวานซ พาวเวอร จำกัด (SAP) ที่บริษัทเขาไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อบุกเบิกตลาดซื้อ
ขายไฟฟาภาคเอกชน (Private PPA) ในสัดสวน 53.5% ก็สามารถดำเนินงานไปไดอยางราบรื่น มีการลงนามสัญญา Private PPA เพิ่มเปน 17 เมกะวัตต 
และ COD อยางตอเนื่อง สรางกำไรกวา 13.6 ลานบาท พรอมตั้งเปาหมายขยายกำลังการผลิตในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 47 เมกะวัตต สงผลใหบริษัท
รับรูกำไรจากทั้ง 2 สวนสูงถึง 76 ลานบาท ยิ่งไปกวานั้นสำหรับสัมปทานซอมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิง รับรูกำไรจากทั้ง 2 สวนสูงถึง 76 ลานบาท ยิ่งไปกวานั้นสำหรับสัมปทานซอมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน 
คงเหลือระยะสัญญาซอมบำรุงอีก 7 ป ที่ดำเนินการภายใตกลุมรวมทำงาน SCN-CHO ยังสามารถดำเนินการไดดีกวาปที่ผานมา ดวยความสำเร็จจาก
การที่บริษัทไมเคยหยุดยั้งในการพัฒนาและมองหาโอกาสในการลงทุนจึงทำใหมีรายไดเขามาอยางสม่ำเสมอในปจจุบัน และเชื่อมั่นถึงแผนงานของบริษัท
นับจากนี้จะสรางการเติบโตตอเนื่องในอนาคต

    ดานการลงทุน ในป 2563 บริษัทไดเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ณ เมืองมินบู ในสัดสวนการถือหุนครบถวน
เต็มจำนวนเรียบรอยแลว บริษัทจึงไมมีภาระในการจัดหาเงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกลาวอีก พรอมเดินหนากอสรางระยะที่ 2-4 อยางเต็มกำลัง สงผลให
ในป 2563 D/E Ratio เพิ่มขึ้นจาก 0.84 เทา เปน 1.1 เทา แตยังคงอยูในระดับที่ต่ำและสะทอนถึงศักยภาพในการระดมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนตอ
เนื่องในใครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรูฟท็อปที่กำลังเติบโต และสามารถขยายธุรกิจในโครงการอื่นเพิ่มเติม เพื่อสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุน
อยางยั่งยืน

    สำหรับทิศทางธุรกิจในป 2564 บริษัทฯ ยังคงตั้งเปาหมายการเติบโตไวภายใตกลยุทธ 3+1 ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจกาซธรรมชาติ, ธุรกิจพลังงานทดแทน, 
ธุรกิจยานยนต และธุรกิจขนสงและอื่นๆ ซึ่งกลุมธุรกิจหลัก 3 กลุมของบริษัทฯถือเปนฟนเฟองที่สำคัญตอการเติบโต ไดแก 1) กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
มุงเนนขยายฐานลูกคากลุม iCมุงเนนขยายฐานลูกคากลุม iCNG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูนอกแนวทอกาซ และขยายการเติบโตผานธุรกิจ iLNG เพื่อเขาชดเชยการใช NGV ที่หายไป 
2) กลุมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯมีเปาหมายเดินหนาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ณ เมืองมินบู กำลังการผลิตรวมทั้งโครงการ 
220 เมกะวัตต และพัฒนางานติดตั้งโซลารรูฟท็อปอยางตอเนื่อง โดยตั้งเปาการติดตั้งรวมที่ 110 MW ภายใน 2567 ป ซึ่งจะสงเสริมใหผลประกอบการ
ในป 64 เติบโตอยางตอเนื่อง 3) กลุมธุรกิจยานยนต มีการวางแผนพัฒนางานซอมบำรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพรอมในการเขาแขงขันและ
มองหาโอกาสใหมในธุรกิจยานยนตทั้งการจำหนายและการผลิตแบบครบวงจร และ 4) กลุมธุรกิจขนสงและอื่นๆ จะมุงเนนการใหบริการที่กวางและครอบคลุม
มากขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสในการสรางมากขึ้น รวมถึงแสวงหาโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจประเภทอื่นๆ โดยนำองคความรูและศักยภาพดานการดำเนินงานที่บริษัทมีมาใชเปนกำลัง
สำคัญ

  สุดทายนี้ บริษัท สแกน อินเตอร จำกัด (มหาชน) ยังคงกาวมั่นตอไปบนเสนทางธุรกิจดานพลังงานสะอาด เพื่อเปนผูนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
พลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ผมในฐานะตัวแทนของผูบริหารและทีมงานทุกคนขอกราบขอบพระคุณผูถือหุนและลูกคาทุกทาน  และขอใหคำมั่นวาดวย
ความทุมเทของคณะผูบริหารและพนักงานทุกคน ในการสรางการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการสรางประโยชนสูงสุดใหกับทาน
ผูถือหุน ควบคูกับการยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและหลักการบริหารงานอยางมีบรรษัทภิบาล เพื่อเปนผูนำในธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนสืบไป 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิเชียร อุษณาโชติ
ประธานกรรมการ เเละกรรมการอิสระ

นางกรรณิการ งามโสภี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชำนาญ วังตาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกชัย ติวุตานนท
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหา 

พิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บริษัท สแกน อินเตอร จำกัด (มหาชน)
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พลตำรวจโทประหยัชว บุญศรี
กรรมการอิสระ

นายธัญชาติ กิจพิพิธ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นางพิมพวนิฏา จรัสปรีดา
กรรมการ กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท รองประธานเจาหนาที่
บริหารสายงานการเงิน

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานกลยุทธ
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

01

02

03

04

รางวัลผูขนสงอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accident) การขนสงผลิตภัณฑ
กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ประจําป 2560 ตอเน่ืองเปนปท่ี 4

จากงานประกาศรางวัลผูขนสงกาซธรรมชาติ (NGV) ดีเย่ียมประจําป 2560 (PTT 
Smart Award 2017) จัดทําโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบให
กับสถานีบริการกาซธรรมชาติหลัก สามโคก ซ่ึงเคยไดรับรางวัลน้ีมาแลวเม่ือ
ป 2556 ติดตอกันมาจนถึงป 2558 และตอมาในป 2560 ซ่ึงนับเปนปท่ี 4 
แลว  ท่ี SCN ไดรับรางวัลน้ี เปนการตอกย้ําความมุงม่ันของบริษัทฯในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยสําหรับการขนสงทางรถยนต เพ่ือลดอุบัติเหตุรายแรง
ใหเปนศูนย

รางวัลสถานีบริการกาซธรรมชาติหลักเอกชน ยอดเย่ียมอันดับ 1 ประจําป 2560

จากงานประกาศรางวัลผูขนสงกาซธรรมชาติ (NGV) ดีเย่ียมประจําป 2560 
(PTT Smart Award 2017) จัดทําโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงท่ี
ผานมาสถานีบริการ NGV สามโคก ของบริษัทฯเคยไดรับรางวัลสถานี
บริการ NGV มาตรฐานดีเย่ียม ระดับ 4 มาแลวในป 2556 และป 2558 

รางวัลเกียรติยศจากการพัฒนาโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program: T-VER)

จากงาน “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจําป 2561 จัดโดยองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เพ่ือเชิดชูเกียรติผูประกอบ
การท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการและลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายในประเทศ เน่ืองในโอกาสท่ีโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
สแกน อินเตอร บางภาษี กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต ต้ังอยูท่ี
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ได  ไ ม  น  อยกว  า4 ,000ตันคาร บอน ไดออก ไซด  เ ทียบ เท  าต  อป   

รางวัลสัญญาผูขนสง NGV ดีเย่ียม ระดับ Gold อันดับ 1 ประจําป 2561

จากงาน “Zero accident To Achieve” ประจําป 2561 จัดทําโดย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนรางวัลท่ีมอบใหผูรับจางขนสงท่ีปฏิบัติตาม
เกณฑความปลอดภัยในการขนสงผลิตภัณฑของกลุม ปตท. ซ่ึงในป 2558 
บริษัทฯ เคยไดรับรางวัลระดับชมเชย อันแสดงถึงความสามารถในการพัฒนา
ร ะบบการขนส ง ใ ห มี ม าตรฐานแล ะ ยึดห ลักความปลอด ภัย เป น
อันดับหน่ึงเสมอมา
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ขอ้มลูสำคญัทางด้านการเงิน 

 
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 2561 2562 2563 

งบกำไรขาดทุน    

รายได้ 3,121.28 2,972.27 1,495.65 

กำไรขั้นต้น 460.79 386.78 160.12 

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ในบริษัทร่วม (7.84) 16.08 75.79 

EBIT 294.77 319.30 127.27 

กำไรสุทธิสำหรับปี 179.16 195.90 43.37 

    

งบแสดงฐานะทางการเงิน    

สินทรัพย์รวม 6,053.12 4,950.59 5,486.18 

หน้ีสินรวม 2,474.14 1,247.61 1,924.39 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,615.89 2,693.58 2,584.64 

    

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อัตรากำไรขั้นต้น 14.76 13.10 10.71 

อัตรากำไรสุทธิ 5.63 6.28 2.78 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.31 0.84 1.10 
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การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำเนินงาน

สวนท่ี 1



 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCN”)  เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร  แม้สถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย           

จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจกลุ่มก๊าซธรรมชาติบางส่วน  แต่บริษัทได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไปยัง

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท รวมถึงสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อาทิ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านยานยนต์ เป็นต้น 

 

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน  

เป็นธุรกิจที่บริษัทใหค้วามสนใจและมองหาโอกาสที่จะขยายการลงทุน ถึงแม้ในประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายสนับสนุน

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม แต่บริษัท เล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการเติบโตในธุรกิจน้ีไปสู่

ต่างประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศที่บริษัท 

ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2557 อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ ล่าสุด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นต้น   

พลังงานหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจไปต่างประเทศ  ในปี 2562 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเอิร์ธ

พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ปัจจุบันบริษัท ถือหุ้นของบริษัท GEP ร้อยละ 40 โดย GEP เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศไทยและดำเนินกิจการลงทุนใน GEP (Myanmar) Co., Ltd. (“GEPM”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ เป็นโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการจ่าย

ไฟฟ้า โดยปัจจุบันโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ เร่ิมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว  

จับมือพันธมติรรกุธรุกจิพลงังานในประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 กับบริษัทพันธมิตรผู้ที่

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้บริษัท สแกน แอดวานซ์ 

เพาเวอร์ จำกัด (SAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (Private 

Power Purchase Agreement หรือ P-PPA) ภายในปี 2563 บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ได้ COD เรียบร้อย

แล้วจำนวน 10 โครงการ รวมกำลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตขนาด 110 เมกกะวัตต์

ภายในปี 2566 
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       ธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบักา๊ซธรรมชาต ิ 

เป็นธุรกิจหลักและสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับบริษัท อาทิ ธุรกิจสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสำหรับยานยนต์ 

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการอัดก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ

ขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี ่ยวเนื ่องกับก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ถึงแม้ว่า

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันจะมีปริมาณการใช้มวลรวมทั้งประเทศลดลง ในขณะที่ราคาจำหน่ายกลับปรับตัวสูงขึ้น 

เน่ืองจากภาครัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่เน่ืองจากบรษิัท เห็นว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากร

ที่สำคัญของประเทศที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคมนาคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ อาทิ PM 2.5 บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไปสู่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่ๆ และรักษา

ฐานลูกค้าเดิม สำหรับธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ บริษัทยังพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่หลากหลายทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม บริษัท เชื่อม่ัน

ว่า ก๊าซธรรมชาติยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาถูก และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

 

ธรุกจิดา้นยานยนต ์ 

บริษทัได้นำประสบการณ์ทั้งจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ และธุรกิจก๊าซธรรมชาติมาต่อยอดในธุรกิจจำหน่าย

รถโดยสาร ในปี 2561 บริษัทร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)  เข้าประมูลจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ (ขสมก.)  ในนามกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO  ซึ่งกลุ่มร่วมทำงานประสบความสำเร็จชนะการประมูลและได้ดำเนินการ

ส่งมอบรถโดยสาร NGV ให้กับ ขสมก. ครบแล้ว ทั้ง 489 คัน  เมื่อเดือนมีนาคม 2562  บริษัทมีเป้าหมายที่จะสานต่อธุรกิจ

ด้านน้ีต่อไป 

 

 ธรุกจิขนสง่  

บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ในบริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งน้ี บริษัท สแกน อินเตอร์ 

โลจิสติกส์ จำกัด ยังเป็นผู้ขนส่งวัตถุดิบในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติมายังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับ     

ยานยนต์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ซึ่งเป็นสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้

เป็นไปตามที่กำหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นับเป็นธุรกิจที่สามารถเก้ือกูลกันได้เป็นอย่างดี 

 

 ธรุกจิอืน่ๆ  

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจ

การขายกระจก แบตเตอร่ี และวัสดุอ่ืนๆ 
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 คนหาชองทางในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานอยางตอเนื่องและตรงเปาหมาย
 
 จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการพัฒนา
 
 จัดสรรเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางครบวงจร
 
  สรางพันธมิตรในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบพรอมการทดสอบและประเมินผลสูมาตรฐานสากลใช   
 กลยุทธดานสิทธิบัตรเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ
 
 นำผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานสากลจากการคิดคนมาประยุกตใชในธุรกิจพลังงาน
 
 สรางธุรกิจบริการดานพลังงานอยางครบวงจร
 
  สรางจิตสำนึกและแรงจูงใจใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา
 
 ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 เปนสวนหนึ่งในการสรางสังคม-เศรษฐกิจฐานความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท

     วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน นำเทคโนโลยีมาประยุกตใช
     เพื่อสรางมูลคาใหกับธุรกิจ

     สรางผลตอบแทนที่พึงพอใจใหกับนักลงทุน

     บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพเพื่อสรางแรงจูงใจและดำรงรักษา ไว
     ซึ่งทีมงานที่หลากหลายในบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน

     เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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1.1.1. วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน

พันธกิจ
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1.1.2 พัฒนาการทีส่ำคัญ 

พัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญดังต่อไปน้ี 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ 
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หมายเหตุ: (1) สถานีบริการ NGV จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานี สแกน อินเตอร์ ที่จังหวัดปทุมธานี และ สถานี ซัสโก้ สแกน อินเตอร์ จำนวน 3 สถานี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(2) บริษัทเข้าซื้อ บริษัท วรปภา จำกัดและ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด ในวันที่ 25 และ 28 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ  

(3) บริษัทเข้าซื้อ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 

(4) รายได้จากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติรวมอยู่ในรายได้ของธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS)ซึ่งเริ่มปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติตั้งแต่เดอืน

กันยายน 2558 เป็นต้นมา 

(5) ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันรับรู้รายได้ในปี 2561 

(6) ธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วย จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เก่ียวข้อง, ติดตั้ง ให้เช่า และซ่อมบำรุงสถานีนำมันและก๊าซธรรมชาติ 

(7) บริษัทเข้าซื้อ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 

(8) ชื่อเดิมคือ บริษัท เก้าเจริญ โลจิสติกส์ จำกัด โดยบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 

(9) ในระหว่างปี 2561 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมันทั้ง 3 สถานี ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเก้าก้อง ปิโตรเลียม สถานีบริการน้ำมันน้ำพอง และสถานีบริการเอมมี่ ซึ่งประกอบธุรกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และร้านค้าปลีก (ร้าน SPAR และร้าน Inthanin) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบางจาก ต่อยอดธุรกิจสถานีบริการ NGV ของบริษัท 



บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยเป็นทั ้งผู ้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจซื ้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งบริษัทยังดำเนินธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัด

สำหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ

จำหน่ายรถยนต ์และธุรกิจอ่ืนๆ ปัจจุบันจำแนกกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังน้ี  

บริษัทเป็นผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยบริษัทมีประสบการณ์ใน

การดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั ้งใน

ประเทศและนอกประเทศรวมกว่า 243.27 เมกกะวัตต์ 

อีกทั้งบริษัท เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิตนานา

ประเทศที่มีความเชี ่ยวชาญในด้านการผลิตอุปกรณ์

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยกำลังการผลิตไฟฟ้า 220 เมกะ

วัตต์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมือง

มินบ ูประเทศเมียนมา ซึ่งในปี 2562 โครงการดังกล่าว

ดำเนินการเป็นท ี ่ เร ียบร้อยจำนวนกำลังการผลิต

ไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ และส่วนที ่ เหลือจะแล้วเสร็จใน

ปี 2565 อีกทั้งยังได้มีการลงนามในสัญญาซื ้อขาย

ไฟฟ้ากับทางรัฐบาลพม่า ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี 

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศไทย 2 แห่ง มีกำลังการผลิต 6.27 เมกกะวัตต์ 

และจ ่ายไฟฟ้าเข ้าระบบเช ิงพาณิชย์ (COD) จนถึง

ปัจจ ุบ ัน อีกทั ้งบริษ ัท ได้ร ่วมมือกับพันธมิตรที ่มี

ประสบการณ์และความชำนาญสูง เพ่ือลงทุนในสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน โดย

เดินหน้าขยายกำลังการผลิตให้มีขนาด 110 เมกกะวัตต์ 

ภายในปี 2567 
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ธุรกิจเกี ่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเป็นธุรกิจหลักและสร้างรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอให้กับบริษัท ถึงแม้ว่า

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันจะมีปริมาณการใช้มวลรวมทั้งประเทศลดลง ในขณะที่ราคาจำหน่ายกลับปรับตัว

สูงขึ้น เนื่องจากภาครัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากบริษัทเห็นว่าก๊าซธรรมชาติ

เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ให้ประโยชน์ทั้งด้านคมนาคม เป็นพลังงานสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ PM 2.5 บริษัทจึงยังมุ่งมั ่นพัฒนาและส่งเสริม

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่หลากหลายทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคขนส่งและ

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่า ก๊าซธรรมชาติยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภค ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซ

ธรรมชาติ ประกอบด้วย 

 

ธรุกิจกา๊ซธรรมชาตอิัดสำหรบัอตุสาหกรรม (iCNG) 
 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) เป็นการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติตรงสู ่โรงงาน

อุตสาหกรรม โดยการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดผ่านทางรถขนส่งเปรียบเสมือนลูกค้าได้ใช้งานก๊าซธรรมชาติ

จากแนวท่อ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ลูกค้าที่อยู่บนแนวท่อที่

ต้องการเชื้อเพลิงสำรองในกรณีฉุกเฉิน (Energy Security) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างรอการดำเนินการเดิน

แนวท่อก๊าซ และรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นรักษาส่ิงแวดล้อม ธุรกิจดังกล่าวเริ่มดำเนินงานแห่งแรก

ที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2559 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมเริ่ม

เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น ทำให้มีลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื ่องจนบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย จากปัจจัยความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้า

อุตสาหกรรมรายใหม่ๆ และลูกค้าเดิมที่เพิ่มกำลังการผลิต ทำให้ iCNG เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในวงการอุตสาหกรรมมาก

ขึ้น 
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เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ลงนามสัญญาซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG) กับ ปตท. เพื่อขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม

นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ สอดรับอุปสงค์ตลาดอุตสาหกรรมดังกล่าวที่

รออยู่จำนวนมาก โดย iLNG เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สมบูรณ์และสะอาด ให้

ค่าความร้อนสูงกว่าเชื ้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งมีความคุ้มค่าทั้งด้านความ

ประหยัด และส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้บริษัท มีแผนลงนามสัญญาลูกค้าอุตสาหกรรมดังกล่าว

ภายในปี 2564 และเร่ิมจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเชิงพานิชย์ต้นปี 2565 

ธรุกิจสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตสิำหรบัยานยนต ์(NGV) และนำ้มนั (Service 

Stations)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่

เป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 9 สถานี และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

นอกแนวท่อ (Daughter Station) อีกจำนวน 3 สถานี รวมทั้งส้ิน 12 สถานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)

023



สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของบริษัท 

ทั้งน้ี บริษัทยังมีสถานีบริการน้ำมัน (Service Stations) ในพื้นที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 

(NGV) อีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงครบวงจร ณ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันรวม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเก้าก้อง ปิโตรเลียม จังหวัดระยอง สถานีบริการ

น้ำมันน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  และสถานีบริการเอมมี่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน 

และร้านค้าปลีก (ร้าน Family Mart และร้าน Inthanin) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบางจาก ต่อยอดธุรกิจสถานี

บริการ NGV ของบริษัท  

ธรุกจิปรบัปรงุคณุภาพกา๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas Quality Improvement) 
เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจากท่อมีคุณภาพที่แตกต่างกัน บริษัท จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพ

ก๊าซธรรมชาติโดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาผสมเข้ากับก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีค่า

ความร้อนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานกำหนดก่อนนำมาจำหน่ายต่อไป 

ปัจจุบันให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) ให้แก่ 

ปตท. และปรับปรุงคุณภาพก๊าซของบริษัทเอง ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (PBS) ที่ อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา  



บริษัท ดำเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็น

สถานีบริการที ่ตั ้งอยู ่ตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย

ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติสำหรับรถขนส่ง NGV เพื่อขนส่งไปให้

สถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ (Daughter Station) ที่ไม่ได้อยู่

ในแนวท่อก๊าซธรรมชาติโดยมีลูกค้า คือ ปตท.  

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท ตั้งอยู่บน ถนน

บางบัวทอง - บางปะอิน ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งาน 76.5 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของบริษัท มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอัดทั้งหมดประมาณ 643 

ตันต่อวัน โดยจะดำเนินการทุกวัน และมีจุดเติมก๊าซธรรมชาติเพ่ือ

ขนส่งเพื่อทำหน้าที่สำหรับให้รถขนส่ง NGV เข้ามาเติมก๊าซธรรมชาติ 

จำนวน 30 ช่อง ซึ่งรถขนส่ง NGV สามารถเข้ามารับก๊าซธรรมชาติ 

ได้พร้อมกันจำนวน 30 คัน และสามารถเติมก๊าซธรรมชาติได้ตลอด 

24 ชั่วโมงต่อวัน 

โดยบริษัทได้ค่าจ้างอัดก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ เท่ากับผลรวมของค่าตอบแทนการลงทุน 

(Availability Payment (AP)) และค่าดำเนินการ (Energy Payment (EP)) โดยค่า AP หมายถึง ค่าตอบแทนในค่าใช้จ่าย

ลงทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็นอัตราคงที่ต่อกิโลกรัมของก๊าซธรรมชาติที่อัดตลอดอายุสัญญา สำหรับ

ค่า EP หมายถึง ค่าใช้จ่ายดำเนินงานซึ่งจะแปรผันโดยตรงตามค่าไฟฟ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และ

ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศโดยค่า EP จะมีการเปล่ียนแปลงทกุปีตามค่าตัวแปรดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงไป 

ธรุกจิขนสง่ NGV (Third Party Logistics (TPL)) 
บริษัท ให้บริการขนส่ง NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) อำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่บริษัท และ ปตท. ตกลงร่วมกันภายใต้สัญญาจ้างขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติสำหรับยานยนต์ทางรถยนต์ระหว่างบริษัท กับ ปตท.โดยรถขนส่ง NGV ต้องผ่านการตรวจสอบตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. กรมการขนส่งทางบก และกรมธุรกิจพลังงาน 

บริษัท ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการขนส่ง NGV โดยบริษัท จัดให้มีระบบ

คอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ 

Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่ง เพื่อให้ทราบตำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้งตรวจวัดระยะทางในการ

ขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถโดยมีขอบเขตความเร็วจำกัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากน้ันบริษัท 

ยังจัดให้มีพนักงานประจำรถ 2 คน พร้อมระบบ In-Vehicle-Monitering-System (IVMS) แบบ Real-time ประกอบด้วย

กล้อง 4 จุด (หน้ารถ, ห้องโดยสาร และข้างรถบรรทุกหัวลากซ้าย-ขวา) พร้อมระบบบันทึกพฤติกรรมการขับรถ และ

ระบบส่ือสารกับพนักงานขับรถแบบ Real-time รวมทั้ง อุปกรณ์ตรวจจับความเหน่ือยล้า และการละสายตา พร้อมระบบ

แจ้งเตือนแบบ Real-time เพ่ือช่วยเหลือในการดูเส้นทางและการดำเนินการในขั้นตอนเชื่อมต่อก๊าซธรรมชาติและการถ่าย

ก๊าซธรรมชาติไปที่สถานีบริการลูก ทำให้บริษัท สามารถบริหารจัดการรถขนส่ง NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยสูงสุดส่งผลให้ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

ธรุกจิสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตหิลกัโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 025



บริษัท ให้บริการผลิต ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV และระบบให้บริการก๊าซ

ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยการออกแบบระบบการเติม NGV ผลิตและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ

นำไปติดตั้งที่สถานีบริการ NGV ซึ่งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) 

อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ (Dispenser) เป็นต้น รวมถึงการผลิต จัดหา

วัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งระบบให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีควบคุม

แรงดันและวัดปริมาตรก๊าซ ไปจนถึงจุดใช้งาน นอกจากนั้นบริษัท ให้บริการทดสอบถังก๊าซธรรมชาติ ให้บริการซ่อม

บำรุงสถานีบริการ NGVซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีบริการ NGV ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

ยังคงรักษาประสิทธิภาพตามระยะเวลาดำเนินงาน ปัจจุบัน บริษัท ได้ให้บริการตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์การเติม NGV แก่สถานีบริการ NGV เป็นจำนวน 250 สถานี จากทั้งหมด 505 สถานีในประเทศไทย และ

รับเหมา ก่อสรา้งสถานีหลัก (Mother Station) ให้กับ ปตท. จำนวน 12 สถานี จาก 17 สถานีทั่วประเทศไทย 

บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ใน

ด้านต้นทุนของอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัท สามารถจัดหาและผลิตชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง 

โดยสั่งซื้อเพียงอุปกรณ์และวัสดุหลักที่สำคัญ เช่น Bare Shaft อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ 

เป็นต้น  นอกจากน้ันบริษัท ยังรับประกันชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ โดยระยะเวลารับประกันที่บริษัท รับประกันแก่ลูกค้าน้ันจะ

เป็นระยะเวลารับประกันเช่นเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับประกันจากคู่ค้าของบริษัท เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงที่บริษัท ต้อง

รับผิดชอบค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้นบริษัท ให้บริการซ่อมบำรุงสถานีบริการ NGV ในสถานีบริการ NGV ให้สามารถดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง และยังคงรักษาประสิทธิภาพตามระยะเวลาดำเนินงาน โดยบริษัท จะตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตาม

ตารางเวลาซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) และหากอุปกรณ์มีความเสียหายจากการหยุดทำงาน (Shutdown) 

ของเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติบริษัท จะเป็นผู้จัดหาอะไหล่มาเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด (Breakdown Maintenance) 

ซึ่งเป็นการให้บริการตามสัญญารับเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ NGV กับลูกค้าโดยจะมีลักษณะการกำหนดขอบเขตการ

ให้บริการเป็นระยะเวลาการดำเนินงานหรือตามวงเงินซ่อมบำรุง  นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบถังบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็น

มาตรฐานที่ควบคุมการใช้ถังสำหรับบรรจุและขนส่ง NGV ในประเทศไทย (กรมการขนส่งทางบก, 2009) และมาตรฐาน 

ISO 11623, BS EN 1968 มีข้อกำหนดว่า ถังก๊าซที่ใช้งานทุก 5 ปีนับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน จะต้องได้รับการ

ตรวจสอบคณุภาพถัง ซึ่งปัจจุบันถังที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานครบอายุการใช้งานแล้ว 

นอกจากการให้บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำรงุอุปกรณ ์NGV แล้วบริษัท ยังรับติดตั้งถัง

ก๊าซธรรมชาติในรถหางตู้ขนส่ง โดยลูกค้างานประเภทน้ีจะเป็นการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการขนส่ง NGV 

ธรุกจิออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง รบัเหมา และซอ่มบำรงุอปุกรณท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบั

กา๊ซธรรมชาต ิ(EPC& Maintenance)
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ธรุกจิใหเ้ชา่สถานทีใ่นสถาน ี
บริษัท มีนโยบายให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ เพื่อทำร้านค้าภายในสถานี อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ร้าน

เครื่องด่ืม และร้านคาร์แคร์ เป็นต้น ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และสถานีน้ำมันของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้า

ให้ความสนใจเช่าพ้ืนที่เต็มเกือบทุกสถานี สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับสถานีบริการของบริษัท 

ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานีของบริษัท 

ธรุกิจจำหนา่ยรถยนต์โดยสาร 

บริษัทเริ่มธุรกิจจำหน่ายรถยนต์โดยสารครั้งแรก ผ่านโครงการซื้อขาย และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

โดยสารปรับอากาศใช้เชื ้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นโครงการที่บริษัท และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) 

(“CHO”) ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มร่วมทำงาน 

SCN-CHO โดยมีสัดส่วนความรับผิดชอบ

ร้อยละ 50 เพื่อดำเนินการจัดหารถยนต์

โดยสารปรับอากาศใช ้ เช ื ้อเพลิงก ๊าซ

ธรรมชาติ จำนวน 489 คัน พร้อมการ

ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์

โดยสารดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี 

ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส

มก.) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั ้งส้ิน 

4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 489 คัน มูลค่า 

1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

แบ่งการส่งมอบรถเป็น 4 งวด ซึ่งกลุ่ม

ร่วมทำงาน SCN-CHO ได้ดำเนินการให้

เป็นไปตามสัญญากับทางขสมก. มาโดย

ตลอด และแบ่งเป็นมูลค่าในการให้บริการ
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ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารจำนวน 489 คัน ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยมีมูลค่า 2,370 ล้านบาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

ในปี 2561 SCN-CHO ส่งมอบรถยนต์โดยสารเป็นจำนวน

ทั้งสิ้น 300 คัน และส่งมอบงวดสุดท้ายอีก 189 แล้วเสร็จในเดือน

มีนาคม 2562 ให้แก่ขสมก. ครบทั้งหมด 489 คัน   

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองเห็นถึงโอกาสในการขยาย

ธุรกิจด้านยานยนต์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แพนเทอรา 

มอเตอร์ส จำกัด (“PMC”) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพ่ือ

รองรับงานประมูลรถโดยสารสำหรับงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชน รวมไปถึงการผลิต ติดตั้ง และประกอบรถโดยสารทุก

ประเภท ที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากน้ียังให้บริการ 

จำหน่าย ให้เช่า และให้บริการหลังการขายรถโดยสารทุกประเภทแก่

ผู้ประกอบการรายย่อย 

ธรุกิจซอ่มบำรุงรกัษารถยนตโ์ดยสาร 

ภายหลังจากบริษัท ในนามกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติให้แก่ ขสมก. แล้ว บริษัทจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ ควบคุมการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 

ทั้งในส่วนของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 

Maintenance) โดยปัจจุบันกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO มีผลงานการซ่อมบำรุงรถโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ 

ขสมก. สามารถให้บริการประชาชนตามแผนที่วางไว้ 

เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัท เล็งเห็นถึงช่องทางการจัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์

ส่วนควบของรถโดยสาร จึงวางแผนจัดหาและจำหน่ายอะไหล่ให้แก่กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยมีแผนเริ่มจำหน่าย

อะไหล่ช่วงต้นปี 2564  

อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสทางธุรกิจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารอื่นๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

ภาคเอกชน บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าร่วม เพ่ือขยายฐานรายได้ต่อไป 

บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด หรือ ชื่อเดิมคือ บริษัท เก้าเจริญ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่ง 

ขนถ่ายสินค้า ในบริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใน

จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งน้ีบริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ยังเป็นผู้ขนส่งวัตถุดิบในการปรับปรุง

คุณภาพก๊าซธรรมชาติมายังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ สถานี

บริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท ภายใต้

ชื่อ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกรมธุรกิจ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน นับเป็นธุรกิจที่สามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

บริษทัยังได้ลงนามสัญญาจ้างขนส่งก๊าซเหลว กับ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับจ้างขนส่งก๊าซเหลว ได้แก่ 
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คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว หรืออาร์กอนเหลว ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้านขนส่งให้เติบโต

สูงขึ้นเรื่อยๆ 

   

 

 
 

ธุรกจิการขายกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ 
บริษัท สยามวาสโก จำกัด ดำเนินธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการซื้อมาขายไป โดยมี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ลูกค้าบริษัทเอกชน เช่น ผู้ให้บริการสถานีบริการ NGV ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในการปรับดัชนีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ที่มีที่มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแตกต่างกัน 

เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติของแหล่งตะวันออกมีดัชนีค่าความร้อนสูงกว่าแหล่งตะวันตก 

 

ธุรกจิการขายกระจก แบตเตอรี ่และวัสดอุืน่ๆ 
บริษัท สยามวาสโก จำกัด และ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกระจกที่ใช้ในงาน

ก่อสร้าง แบตเตอรี่รถยนต์ และวัสดุอื่นๆ เช่น ท่อสแตนเลส ยางรถยนต์ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น ในรูปแบบการซื้อมา

ขายไป โดยบริษัท สยามวาสโก จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศ และ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด จัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา 
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4. การจดัหาบรกิาร 



แบบ 56-1 One Report ปี 2563 044



บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 045



 

 

 

 

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 046



 

 
 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 047



 

 
 

 

 

 

สแกน อนิเตอร ์จำกดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สแกน อนิเตอร ์จำกดั (มหาชน) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกน อนิเตอร ์จำกดั (มหาชน) 



1.2.3. งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ 

เน่ืองจากงานที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัท จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ NGV 

ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ จึงทำให้แต่ละโครงการมีมูลค่าและระยะเวลาในการดำเนิน

โครงการแตกต่างกันออกไป โดย บริษัทมีโครงการที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 24 โครงการ คิดเป็นมูลค่า

โครงการส่วนที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้รวมประมาณ 235.97 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นลูกค้า ปตท. 10 โครงการ ซึ่งมี

มูลค่าโครงการตั้งแต่ 0.36 – 100 ล้านบาทต่อโครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ 206.77 

ล้านบาท และลูกค้าบริษัทเอกชน 14 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 0.18 – 6.57 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าโครงการ

ส่วนที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ 29.20 ล้านบ
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บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งการบริหารความ

เสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีการเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้มี

การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง

องค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลด

ผลกระทบของความเส่ียงต่อธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการระบุความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท กำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

ปัจจัยความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 

สรุปได้ดังน้ี  

 

2.1 ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมี

นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานของบริษัท 

ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินและผล

การดำเนินงานของบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) ความเสี ่ยงที ่กระทบต่อผลการ

ดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งระบบและ 2)

ความเสี ่ยงเฉพาะของกลุ ่มบริษัทโดยรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

 

2.1.1 ความเสี่ยงจากการการพึ่งพิงลูกค้าราย

ใหญข่องธุรกิจเกีย่วเนือ่งกับก๊าซธรรมชาติ 

สาเหตุ : บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี ่ยวเนื ่องกับก๊าซ

ธรรมชาติกับลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ ปตท. ซึ่ง

เป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซ NGV รายเดียวของประเทศ 

ทำให้อาจเกิดผลกระทบด้านรายได้ หาก ปตท. ไม่

จัดจ้างบริษัท 

 

ผลกระทบตอ่บรษิทั : หาก ปตท. ไม่จัดจ้างบริษัท ใน

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติอีกต่อไป จะส่งผล

ให้รายได้และกำไรของบริษัท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  
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มาตรการในการป้องกันและลดความเสีย่ง : 

บริษัท ได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 

ส ่งมอบงานและบร ิการท ี ่ ม ีค ุณภาพและการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัท จึงได้รับการ

ว่าจ้างจาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน 

โดยบริษัท และปตท. เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันโดยทำการค้า

ต่อกันมามากกว่า 25 ปี และไม่เคยมีเหตุการณ์ทำให้

เก ิดการเล ิกจ ้างบริษ ัท  อย่างไรก ็ตาม บร ิษัท 

ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้จึงได้ขยายฐานลูกค้า เป็น 

บริษัทเอกชนรายใหม่ๆโดยได้มีการเข้าประมูลงาน 

EPC เอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพการให้บริการ EPC ใน

ธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับ

อ ุตสาหกรรม (iLNG) และ โรง ไฟฟ ้าพล ังงาน

แสงอาทิตย์ทั ้ง 3 รูปแบบ (แบบติดตั้งบนหลังคา 

(Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนพ้ืน (Solar Farm) และ

แบบติดตั้งลอยน้ำ (Solar Floating)) และขยายฐาน

ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ธุรกิจจัดหารถยนต์

โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

จำนวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์

โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

ระยะเวลา 10 ปี กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งส้ิน 4,261 ล้าน

บาท รวมถึงการจัดตั้งบริษัท เพ่ือจำหน่าย ให้บริการ

หลังการขาย และซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร ภายใต้

บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำกัด 

2.1.2  ความเสี ่ยงจากค่าชดเชยความเสียหาย

จากการรับประกันผลงาน 

สาเหตุ : ในธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อม

บำรุงอุปกรณ์ก๊าซ ทั ้งระบบ NGV และระบบก๊าซ

ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่

บร ิษ ัท นำมาใช ้ต ้องได ้มาตรฐานการผล ิตและ

มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะต้องถูก

นำมาใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีความดันสูง อีกทั้ง

ก๊าซ NGV มีคุณสมบัติสามารถติดไฟได้ หากเกิด

ความบกพร่องในการทำงานของอุปกรณ์ อาจเกิด

ความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร 

และพนักงานหรือลูกค้าได้ 

ผลกระทบต่อบร ิษ ัท : บร ิษ ัทจะต ้องร ับประกัน

ผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน  

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : อย่างไร

ก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จะมีการรับประกันชิ้นส่วน

อุปกรณ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบของ 

และบริษัท ยังมีการคำนวณโอกาสเกิดความเสียหาย

ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เมื ่อมีการคิดราคาค่าบริการ

จากลูกค้า ทั้งนี้บริษัท ได้มีการตั้งสำรองค่าความ

เสียหายจากการรับประกันผลงานในธุรกิจออกแบบ 

รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และ

ระบบก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้

เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติ และณ 

ว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม 2563 บร ิษ ัท ไม ่ม ีคด ีท ี ่ ถูก

ฟ้องร้องหรือค้างพิจารณาอยู ่ ในศาล เกี ่ยวกับ

ค่าเสียหายจากการรับประกันผลงานของบริษัท 

2.1.3 ความเสี่ยงค่าปรบัจากการซ่อมบำรุงรกัษา

รถยนต์โดยสารปรับอากาศใชเ้ชือ้เพลิงก๊าซ

ธรรมชา  ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 489 คัน 

ของ ขสมก. 

สาเหตุ : เนื่องจากกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ได้เข้า

ร ่ วมประม ูล โครงการจ ัดหา และร ับ เหมาซ ่อม

บำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง

ก๊าซธรรมชาติ ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 489 คัน ของ 

ขสมก. ซึ่งกำหนดให้มีการรับเหมาซ่อมบำรุงรักษา

รถยนต์โดยสารปรับอากาศดังกล่าวตลอดระยะเวลา 

10 ปี 

ผลกระทบต่อบริษัท : บริษัทจะต้องซ่อมบำรุงรักษา

รถยนต์โดยสารปรับอากาศดังกล่าวตลอดระยะเวลา 

10 ปี กรณีเกิดข้อบกพร่องของรถโดยสารและไม่

สามารถซ่อมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้

ทางบริษัท ถูกค่าปรับจาก ขสมก. ได้ 
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มาตรการในการป ้องก ันและลดความเส ี ่ยง : 

โครงการนี้ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ในฐานะผู้รับ

สัญญาตรงกับ ขสมก. ว่าจ้างบริษัท ช ทวี จำกัด 

(มหาชน) เพื่อรับเหมาซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารทั้ง

โครงการ (489 คัน) ในรูปแบบ Back-to-Back ดังน้ัน

จึงทำให้มีเกณฑ์ความเส่ียงต่ำ หากกรณีเกิดค่าปรับ

ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงล่าช้า 

 

2.1.4 ความเส ี ่ยงในการก ่อสร ้าง โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู 

ประเทศเมียนมา 

ความเสี่ยงจากการ Commercial Operation 

Date (COD) ล่าช้ากว่ากำหนด  

สาเหตุ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมืองมินบู ประเทศเมียนมาสามารถเริ ่มจำหน่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการสำหรับ

เฟสที่ 1 ได้ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งล่าช้ากว่า

กำหนดเดิมที่ตั้งไว้ในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากเส้นทางสำหรับการขนส่งอุปกรณ์

การก่อสร้างที ่ห ่างไกลจากตัวเมืองและมีความ

ยากลำบาก โดยโครงการตอ้งดำเนินการซ่อมถนนใน

บางช่วงของเส้นทางเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนัก

ของอุปกรณ์ที่ขนขึ้นไปได้  

 

ผลกระทบตอ่บริษัท : ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบทำ

ให้ไม่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้

ตามกำหนด ส่งผลต่อส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทได้ 

มาตรการในการปอ้งกนัและลดความเสีย่ง :  อย่างไร

ก็ตาม บริษ ัทมองว่า ด้วยประสบการณ์ในการ

ควบคุมงานก่อสร้างและการดำเนินการต่างๆที่

สำเร็จลุล่วงในเฟสที่ 1 และเส้นบางช่วงที่ได้รับการ

ซ่อม บริษัทจึงคาดว่าโครงการน้ีจะมีระดับความเส่ียง

ต่ำในการที ่จะเกิดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

(COD) ล่าช้าในเฟสต่อๆไป นอกจากนี้หากโครงการ

เกิดการล่าช้าเล็กน้อยจากเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทเชื่อ

ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของประเทศเมียน

มา คาดว ่ าจ ะม ี โอกาสสามารถขยายว ันครบ

กำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเช ิงพาณิชย์ (COD) 

ออกไปได้ จ ึงมองว ่าผลกระทบจากความเสี ่ยง

ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ 

 

2.1.5 ความเสี ่ยงในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (P-PPA)  

สาเหตุ : ความเส่ียงจากการเลิกกิจการของผู้ซื้อไฟฟ้า 

ในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ภาคเอกชน ทางบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ 

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จะเป็นผู้ลงทุนใน

การก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาขายไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าเป็น

ระยะเวลา 15 – 20 ปี  

 

ผลกระทบตอ่บริษัท : ความเสี่ยงจากการที่ผู้ซื้อไฟฟ้า

จะยกเลิกกิจการ ทำให้บริษัทไม่สามารถขายไฟฟ้าได้

ตามรายได้ที่ประมาณการไว้  

 

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี ่ยง :  โดย

บริษัท ได้ลดความเสี่ยงจากการประเมินผู้ซื ้อไฟฟ้า 

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการ งบการเงิน และ

แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตของผู้ซื ้อไฟฟ้า โดย

บริษัทจะทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์เท่าน้ัน  
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2.2  ปัจจัยทีอ่าจทำให้เกิดความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม 

 

สาเหตุ : เนื่องจากบริษัทและกลุ่มบริษัท ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน ทั้งการรับเหมาก่อสร้าง

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบก๊าซธรรมชาติ การผลิต การขนส่ง สถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติและน้ำมัน และการให้บริการต่างๆ ซึ่งทำให้มีความเส่ียงที่ก่อให้เกิดของเสีย (Waste) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมได้ 

ผลกระทบต่อบริษัท : ความเสี่ยงจากบทลงโทษ กรณีทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม และหาก

บริษัทก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม อาจจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ฟ้องร้องบริษัทได้   

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัทได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายทางด้าน

ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรณีที่มีการใช้สารเคมีอันตราย บริษัทจะมีการขออนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรม

แรงงานทุกคร้ัง รวมถึงมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นประจำทุกปี  

 

2.3  ปัจจัยทีอ่าจทำให้เกิดความเสีย่งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

สาเหตุ : เนื่องจากบริษัทและกลุ่มบริษัท มีการดำเนินธุรกิจที่ต้องให้บุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่อาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น พื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการในสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

ผลกระทบตอ่บริษทั : ความเส่ียงจากการก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สินต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และอันตรายที่ส่งผลกระทบทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บหนักไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้   

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัทได้จัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ

สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในการทำงาน การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

 

2.4  ปัจจัยทีอ่าจทำให้เกิดความเสีย่งด้านทุจริต คอร์รัปชัน 

 

สาเหตุ : เน่ืองจากบริษัท มีการติดต่อประสานงานด้านธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก 

เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ การเข้าร่วมประมูลงาน เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้  

ผลกระทบตอ่บริษัท : หากเกิดการทุจริต คอร์รัปชันต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก จะทำให้เกิด

ความสูญเสียต่อทรัพย์สินของบริษัท อีกทั้งยังทำให้บริษัทสูญเสียชื่อเสียงได้ หากการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย

หรือข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้  
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มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 

รวมถึงบริหารงานตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท 

อย่างเคร่งครัด และบริษัทไม่มีนโยบายหรือความเกี่ยวข้องกับการให้รับสินบน หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการทุจริต

คอรัปชัน  

 

2.5  ปัจจัยทีอ่าจทำให้เกิดความเสีย่งจากโรคระบาดร้ายแรง 

สาเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่สามารถเดินทางหรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

ผลกระทบตอ่บริษัท : ความเส่ียงจากโรคระบาดดังกล่าว ทำให้บริษัทต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ 

(Work Form Home) ในกรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ทำงานได้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่

ระบาดในบริษัทได้ หากพนักงานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด   

 

มาตรการในการป้องกันและลดความเสีย่ง :  บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้งมีการกำหนดให้มีการเว้น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้พนักงานบางส่วนสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work Form Home) 

ส่งผลทำให้ในปี 2563 บริษัทสามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในบริษัทได้เป็นอย่างดี 
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3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิง่แวดล้อม 

 

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับเกี ่ยวกับการจัดการสิ ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและ

แก ้ ไ ข เม ื ่ อ เก ิดผลกระทบต ่อส ิ ่ ง แ วดล ้ อม อัน

เนื่องมาจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่ง

พัฒนากระบวนการดำเนินธุรก ิจให้สามารถลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการตั้งนโยบายบริหาร

ทรัพยากรในองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย เพื่อดูแล

สิ ่งแวดล้อมในทุกขั ้นตอนการทำงานขององค์กร 

ตามกรอบเป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ ง ยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อที ่ 12 

ว่าด้วยเร่ืองแผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน โดย

มุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรในทุกกระบวนการ

ดำเนินงาน และจัดการทรัพยากรเหลือใช้ที ่เกิดขึ้น

ภายในองค์กรให้เกิดการใช้งานที ่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มี

ความมุ ่งม ั ่นในการดำเน ินธุรก ิจท ี ่ เป ็นม ิตรต่อ

สิ ่งแวดล้อม และม ีการพัฒนากระบวนการการ

ดำเนินงานที่สามารถป้องกันและลดผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของ

บริษ ัท คือการมุ ่งดำเนินธุรกิจที ่จะช ่วยลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด

ก๊าซเรือนกระจกและนำไปสู ่การเกิดภาวะโลกร้อน 

นอกจากน้ี บริษัท ยังได้ร่วมมือกับพนักงานทุกระดับ

ในการจัดการบริหารทรัพยากรในองค์กรอย่างย่ังยืน 

โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานผ่านนโยบาย

การจัดการทรัพยากรในองค์กรต่างๆ เพื่อให้ในทุก

ขั ้นตอนการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุ

เป้าหมาย SDGs ข้อที ่ 12 ว่าด้วยเรื ่องการจัดการ

ทรัพยากรในองค์กรในทุกขั ้นตอนการดำเนินงาน

ของบริษัทอีกทั้งยังสามารถช่วยอนุรักษ์พลังงาน 

ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจัดการทรัพยากร
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3.3.2 ผลการดำเนินการด้านสิง่แวดล้อม 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทเดินหน้าจัดแผนการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของการทำธุรกิจ และ

ส่วนของการปฏิบัติงานที่ได้ร่วมมือกับพนักงานทุกระดับในองค์กร โดยได้มีจัดตั้งนโยบายการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและดูแลส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน ได้แก่ การประหยัดพลังงาน การจำกัดการใช้ทรัพยากรในบริษัท และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  

การอนุรักษ์พลังงาน 

บร ิษ ัท ให ้ความสำค ัญก ับการอน ุร ั กษ์

พลังงานมาอย่างต่อเนื ่อง โดยได้มีการกำหนด

เป้าหมายในการลดค่าใช้จ ่ายด้านพลังงานใน

สถานที่ปฏิบัติการทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้

พนักงานเกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน

ในองค์กร ทั ้งนี ้ บริษัทได้ออกนโยบายและข้อ

ปฏิบัติการใช้น้ำ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน

สำนักงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. ปิดน้ำและปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน

2. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

อ่ืนๆ ในสำนักงานช่วงเวลาพักกลางวัน

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท ี ่ ใช ้งานอย่าง

สม่ำเสมอ หากพบการชำรุดของอุปกรณ์

จะต้องแจ้งดำเนินการซ่อมแซมทันที เพ่ือ

ป้องกันอุบัติเหตุจากอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ 

ในกรณีที่อุปกรณ์มีไฟฟ้ารั่วไหล อีกทั้งยังเป็น

การป้องกันการสิ ้นเปลืองพลังงานในช่วง

นอกเวลาปฏิบัติงาน 

ในปี 2563 บริษัท สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานได้ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุก

ท่าน โดยค่าไฟสามารถลดได้ถึง 4.5% และค่าน้ำ

สามารถลดได้ถึง 33.78% จากปีก่อนหน้า แสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีของพนักงาน

ต่อข้อปฏิบัติด้านพลังงานที ่กำหนดในอาคาร

สำนักงาน โดยผลลัพธ์ที ่ได้ นอกจากจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายขององค์กรแล้ว ยังสามารถช่วยลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที ่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิด

ภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

- 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 069



    SCN จัดการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน

 

 

คัดแยกขยะ ลดพลาสติกในสำนักงาน 

 

เนื่องด้วยปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น บริษัทจึงได้ออกนโยบายคัดแยก

ขยะในสำนักงาน ด้วยแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)” ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายที่ 12 ว่าด้วยเรื ่องของแผนการบริโภคและการ

ผลิตที่ย่ังยืน ที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดการใช้งานที่

มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ช่วยลด

ปัญหาขยะพลาสติก และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น

จากกระบวนการกำจัดขยะซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัท มุ่งเน้นไปที่การ

คัดแยกขยะประเภทพลาสติกเป็นหลัก ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเป็นขยะประเภทหนึ่งที่มีการบริโภค

จำนวนมากในองค์กรทุกๆ วัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขวดพลาสติกและจัดตั้งจุด

สำหรับคัดแยกสำหรับดำเนินโครงการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่าน 
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 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมุ่งเป็นหน่ึง

ในเชิงพาณิชย์และผู้นำด้านพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งนี้ บริษัทได้

จัดทำแผนงานธุรกิจตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในข้อ

ที่ 7 (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) และเป้าหมายที่ 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน) โดยมีการบันทึก

ผล ประเมิน และติดตามผลการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดย

บริษัทได้เน้นใส่ใจในการมุ่งลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเป็นหลัก  

 

o แนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

 

1.  ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ จากประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องธุรกิจพลังทดแทนที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้

ปัจจุบัน บริษัทสามารถดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ มีกำลังการผลิต

รวมกว่า 243 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย 

 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบัน 50 เมกะวัตต์ และจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าครบ 220 เมกกะวัตต์ตามแผนภายในปี 

2565  

1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (Private-PPA) มีสัญญาซื้อขายกับ

ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ แล้วกว่า 17 เมกกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตใหค้รบ 

110 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2566  

1.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 5 เมกกะวัตต ์ 

1.4 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1.267 เมกกะวัตต์  

 

ปัจจุบัน องค์กรทั ่วโลกต่างตระหนักกับภาวะโลกร้อนที ่ทวีความรุนแรงเพิ ่มขึ ้นทุกปี และได้ให้

ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรุนแรง บริษัท สแกน อินเตอร ์จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ภาวะโลกร้อน 

จึงได้จัดตั้งนโยบาย วางแผนการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตามกรอบเป้าหมายของ SDGs 

ข้อที่ 12 โดยในปี 2563 การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท สามารถช่วยลดผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียได้ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 50,407 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ให้กับสังคม 2,004,546 ต้น 
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2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

 

บริษัทให้บริการธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร บนแผนดำเนินธุรกิจที ่ม ุ ่งเน้นดูแล 

สิ ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ โดยได้วางแผนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 7 ว่าด้วยเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และข้อที่ 

12 การวางแผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน ในขั้นตอนการดำเนินงานและผลจากการดำเนินงาน 

 

ในปี 2563 บริษัทสามารถจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและยานยนต์

ส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ ่งสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศที ่นับวันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดควันดำและปลอดภัยกับสังคม ทั้งนี้ การ

จำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ในปี 2563 สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

202,739 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4,413 ต้น 
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3.4.1 นโยบายและเป้าหมายแนวทางด้าน

สังคม 

 

บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมของกิจการกับชุมชนและสังคม โดย

ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สังคมอย่างต่อเนื ่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้มุ่ง

ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายในกรอบเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดขึ้น ในเป้าหมายที่ 

3 ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมาย

ที่ 4 ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด

การพัฒนาและความย่ังยืนในสังคม 

 

บร ิษ ัท สแกน อ ินเตอร ์ จำก ัด (มหาชน) ให้

ความสำคัญและใส่ใจกับการพัฒนาและการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 

2563 บริษัทได้ต่อยอดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

(CSR) ต่อเนื่องจากปี 2562 เพื่อมอบโอกาสให้กับคน

ในชุมชนทุกภาคส่วนและสร้างความเท่าเทียมในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ ่งได้แก่ โครงการแบ่งปันสู่

สังคม และโครงการ Share For Life บริจาคโลหิตแก่

สภากาชาดไทย  

นอกจากนี ้ บริษัทได้มอบโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เด็ก วัยรุ ่น และผู้สูงอายุที ่อาศัยในชุมชน ตาม

เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม ของ SDGs 

โดยส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมที ่ทาง

บริษัท จัดเตรียมไว้ให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการเรียนรู้และ

ต่อยอดการพัฒนาด้านต่างๆ นอกจากนี้ เนื่องด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 

ทำให้บริษัทได้มุ่งดำเนินการตามเป้าหมายที่ 3 ด้าน

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ของ SDGs ผ่านการ

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การแจกหน้ากากอนามัย

ให้กับคนในชุมชนและฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและ

ครอบครัว ซึ ่งทำให้คนในชุมชนเข้าถึงโอกาสการมี

สุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลัง

แพร่ระบาดไปทั่วโลก 

 

 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 073



3.4.2 ผลการดำเนินการด้านสังคม 

1. โครงการแบง่ปันสูส่ังคม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดกิจกรรมเพ่ือ

สังคม มอบเงินและสิ่งของที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน 

ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 

o บริจาคสิง่ของให้กับมูลนิธิรว่มกตัญญูที่

สามโคก

มูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่

คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

และช ุมชนอยู ่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ปัจจ ุบัน

หน่วยงานยังคงขาดแคลนอุปกรณ์และเครื ่องมือ

สำหรับการช่วยเหลือ รวมถึงพื้นที่ในการปฏิบัติการ

ได้แก่ จุดรับแจ้งเหตุ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานและการปฏิบัติหน้าที ่อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ จึงมอบเงินและสิทธิ์สำหรับการใช้อาคารและสถานที่ สำหรับใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ จุดรับ

แจ้งเหตุ และจุดสำหรับอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการ

ความช่วยเหลือให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู ศูนย์กู ้ภัยสามโคก จ.

ปทุมธานี เพ ื ่อสนับสนุนให ้การปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมช่วยเหลือคนในสังคมอย่างต่อเน่ือง 

โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

สนับสนุนมูลนิธิร่วมกตัญญู ศูนย์กู้ภัยสามโคก จ.ปทุมธานี ส่งผล

ให้มูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือคนมากยิ ่งขึ้น 

เนื่องจากมีจำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือในการช่วยเหลือ และพื้นที่

สำหรับปฏิบัติการเพียงพอต่อสถานการณ์ โดยในปี 2563 มูลนิธิฯ 

สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึง 7% 
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o บริจาครถเข็นให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี

เนื่องด้วยโรงพยาบาลปทุมธานีประสบปัญหาขาดแคลน

อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา บริษัทที่ให้

ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง 

จึงได้บริจาครถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อลดปัญหา

การขาดแคลนอุปกรณ์ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ

เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานและผู ้ป่วยที ่ เข้ารับการรักษากับทาง

โรงพยาบาล 

o มอบทุนการศึกษาแกมู่ลนิธิทุนแพทย์เพือ่ปวงประชา

การศึกษาเป ็นสิ ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้

ก ้าวหน้า บร ิษ ัทจ ึงส่งเสร ิมด้านการศ ึกษาโดยมอบ

ทุนการศึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มา

วิทยาลัยมหิดล ในพิธีมอบทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื ่อปวง

ประชา เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อ

ประเทศชาติอย่างมาก โดยบริษัทมุ่งหวังว่าการสนับสนุน

ดังกล่าวจะนำไปสู ่การเกิดบุคลากรทางการแพทย์ท ี ่ มี

คุณภาพและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

o โครงการ SCN สง่ตอ่เสือ้ผ้าให้มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท รณรงค์เรื ่องการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมอย่างและให้

ความสำคัญกับการ Reused หรือการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ จึงได้

จัดกิจกรรมรวบรวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังอยู่ในสภาพ

ดีจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ

กระจกเงา ส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนและยากไร้ สร้างประโยชน์ 2 ต่อ

ทั้งในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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o โครงการ SCN มอบความสุขให้น้อง ๆ บ้านเฟือ่งฟ้า 

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หลายมูลนิธิที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ

ด้านสังคมต่างประสบกับปัญหาขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพ่ือ

ส่งเสริมให้มูลนิธิสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัท ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ เครื่อง

อุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และขนม ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ

ปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาด้านค่าใช้จ่ายจากการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน 

อีกทั้งยังเป็นการมอบความสุขให้กับน้อง ๆ บ้านเฟื่องฟ้าท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายของ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 

 
 

2. โครงการ Share For Life บริจาคโลหิต ชว่ยชีวิตเพือ่นมนุษย์ 

 

ในปี 2563 สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตในคลังสำรองจำนวนมาก เน่ืองด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้การบริจาคโลหิตต้องชะงักเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลเพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ยังมีจำนวนเคสผ่าตัดและอุบัติเหตุเพิ่มใน

ประเทศเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีผู้ป่วยขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลและเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง 

 

บริษัทได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมุ่งให้ความสำคัญกับการ

ปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ในกลุ่มพนักงาน จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 เพ่ือ

บรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนเลือด และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลในกรณี

ต่างๆ รวมถึงสำรองเลือดให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีพนักงานจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วม

โครงการ 
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3. โครงการสร้างรอยยิ้ม เพิม่โอกาสทางการศึกษา มุง่พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  

(เด็ก วัยรุน่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ) 

 

การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคม ทั้งน้ี บริษัทได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเน่ือง จึงจัดโครงการสร้างรอยย้ิม เพ่ิม

โอกาสทางการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยส่งต่อทรัพยากรที่มีอยู่ภายในบริษัทให้กับส่วน

ต่างๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของชุมชน

สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเข้ากับเกณฑ์ปฏิบัติเพ่ือสังคมตามเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา

ที่เท่าเทียมของ SDGs โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

o โครงการสร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์  

บริษัทส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในสำนักงานให้กับชุมชนและหน่วยงาน

ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผ่านด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการ

สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ และทำให้การดำเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างเสริมส่ิงดีๆ เพ่ือ

พัฒนาสังคมในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย  

 

โดยโครงการดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 

1) คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถใช้งานได้: ส่งมอบให้กบันักเรียน โรงเรียนวัดคลอง

ขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ผู้สูงอายุ บ้านฟ้ารังสิต จ.ปทุมธานี และสถานีตำรวจภูธร จ.นนทบุรี 

สำหรับใช้ในการเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล และการทำงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิด

คุณภาพสูงสุด 
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2) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกสท์ีย่งั

สามารถใช้งานได้ แต่ต้องได้รับการซ่อมแซม

หร ือปร ับปร ุง: ส ่งมอบให ้ก ับน ักเร ียน

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี เพื ่อนำไปใช ้ใน

หลักสูตรการเรียนซ่อมอุปกรณ์ ซึ่งสามารถ

ช่วยต่อยอดในการพัฒนาด้านอาชีพใน

อนาคต

3) คอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์อิ เล ็กทรอนิกส์ท ี ่ ไม่

สามารถใช้งานได้แล้ว: ส่งมอบให้กับสมาคมคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว โดยทางสมาคมฯ จะนำอุปกรณ์ที่

ได้รับไปขาย แปลงเป็นเงิน และนำไปซื้อส่ิงของจำเป็นและ

อุปกรณ์ช่วยเหลือ ส่งมอบต่อให้กับผู้พิการทั่วประเทศ

o โครงการอักษรเบรลล์สร้างรอยยิ้มให้ผู้พิการทางสายตา

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มผู้พิการทางสายตา โดยได้รวบรวมปฏิทิน

เหลือใช้และส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ทาง

หน่วยงานโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นำไปประยุกต์ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ เพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ 
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o โครงการโรงเรียนของเรา นา่เรียน-นา่อยู่

นอกจากโครงการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพ่ือ

ส่งเสริมด้านการศึกษาแล้ว บริษัทยังส่งเสริมด้านทัศนียภาพโดยรอบของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมพา

อาสาสมัครทาสีซ่อมแซมในบริเวณโรงเรียนวัดคลองขวาง เพื่อช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในบริเวณของ

โรงเรียนมีความน่าอยู่ สร้างรอยย้ิมและความสุขให้กับคนในชุมชน อีกทั้งพนักงานที่มีส่วนร่วมในโครงการ

น้ี ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการที่ได้เป็นผู้ให้อีกด้วย

o โครงการสร้างกีฬา พัฒนาเยาวชน มุง่สูโ่อลิมปิก ครั้งที ่2

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กบันักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันเด็กยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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4. โครงการชุมชนปลอดภัยจาก COVID-19

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนทุกคนต้อง

รับมือและป้องกันการติดเชื้อไวรัสด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เป็นผลให้เกิด

การขาดแคลนสินค้าในตลาด ย่ิงไปกว่าน้ัน ความต้องการที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถ

เข้าถึงหรือเป็นเจ้าของหน้ากากอนามัยได้ ทำให้เกิดความเส่ียงสูงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

บริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาชุมชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยได้แบ่งออกเป็น 2 

กิจกรรมหลักๆ ดังน้ี 

1) โครงการมอบหน้ากากผ้าให้กับชุมชน ป้องกัน COVID-19

สำหรับโครงการมอบหน้ากากผ้า บริษัทได้ทำการจัดซื้อหน้ากาก

ผ้ามัสลิน 2 ชั้น จากผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 

เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้กับ

ผู้ผลิตอีกด้วย โดยหลังจากน้ันบริษัทได้นำหน้ากากผ้ากระจายแจกจ่าย

ให้กับชุมชนปากเกร็ด และมูลนิธิคนพิการต่างๆ เช่น มูลนิธิอนุเคราะห์

คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ, มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล เป็น

ต้น เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการซื ้ออุปกรณ์ป้องกันเชื ้อไวรัส 

COVID-19 ของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงของการ

แพร่กระจายเชื้อไวรัสดังกล่าวในสังคม 

2) โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ด้วยความใส่ใจในสุขภาพและอนามัยของพนักงาน และบริษัทฯ ยังเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเป็นหัวใจ

สำคัญของความสุขและความสำเร็จในชีวิต”  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดให้มีการฉีด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  นับเป็นอีกหน่ึง

สวัสดิการดีๆที่มีให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี นอกจากน้ีพนักงานยังสามารถลงทะเบียน

ให้บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือคนใกล้ชิด มาฉีดวัคซีนในราคาดีลพิเศษ โดยหวังว่าจะช่วยป้องกัน 

และลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ และยังมีส่วนในการช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่ใน

สังคมอีกด้วย 
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1.1 วเิคราะหฐ์านะการเงนิ ผลการดำเนนิงาน และการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญั

เหตกุารณส์ำคญั 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19 

จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ Lockdown ภายในประเทศไทย ส่งผลใหป้ริมาณการใช้

น้ำมันและก๊าซธรรมชาต ิรวมถึงการบริการภาคขนส่งลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้วางแผนและ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยกลยุทธ์การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ 

เริ ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) อย่างเป็นทางการ สำหรับ

โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จำนวน 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตกวา่ 5 เมกะวัตต ์

ในปี 2563 โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา COD แล้ว

รวม 10 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตกว่า 5 เมกะวัตต์  โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ

ภาคเอกชน (Private PPA) กว่า 17 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเป้าหมายสัญญา Private PPA รวมที่ 47 เมกะวัตต์ ในปลายปี 2564  

บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) เริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 และ เฟส 3  เมื่อเดือน

สิงหาคมและตุลาคม 2563 ตามลำดับ  

บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เร่ิม

ดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์เม่ือเดือน สิงหาคม 2563 และเฟส 3 กำลังการผลิต 50 เมกะ

วัตต์เมื ่อเดือนตุลาคม 2563 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผล

ประกอบการของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้สัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.มูลค่ากว่า 

195 ล้านบาท 

บริษัทฯ คว้าสัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ บมจ.ปตท. (PTT) มีระยะเวลาสัญญา 2 

ปี มูลค่ากว่า 195 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ทันที แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของการผลิตและให้บริการ 

NGV ที่ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรับหน้าที่ผู้บริหาร จัดการ ดำเนินการ ควบคุม ดูแล งานปฏิบัติการ

และงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ ปตท. สามารถจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง สมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกำหนด และมาตรฐานวศิวกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ แก่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่ง

มีจำนวนสถานีรวมกว่า 150 สถานี  
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ผลการดำเนินการ 

2562 2563 % YoY 

รายได้จากการขายและบริการ 2,972.3 1,495.7 -49.7%

EBITDA 529.4 303.9 -42.6%

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 195.9 43.4 -77.9%

อัตรากำไร EBITDA (%) 17.8% 20.3% 

อัตรากำไรสทุธ ิ(%) 6.6% 2.9% 

รายได ้

 รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1,495.7 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 49.7 เทียบกับปีก่อนหน้า)

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV จำนวน 189 คัน ที่แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2562

และขาดรายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ได้จำหน่ายไปเม่ือปลายปี 2562 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร

ต่อบริษัท ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 และอุปสงค์การใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศที่ลดลงจากการขาดนโยบายสนับสนุนเชื ้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ NGV จากภาครัฐ จึงส่งผลให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติชะลอตัวลง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ

ผลกระทบจากการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่ส่งผลให้รายได้ทางบัญชี

ของกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนลดลงอีกด้วย

กำไรจากการดำเนนิงานกอ่นคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำหนา่ย (EBITDA) 

 EBITDA สำหรับปี 2563 เท่ากบั 303.9 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 42.6 เทียบปีก่อนหน้า) ซึ่งแปรผันไปในทศิทาง

เดียวกับรายได้ที่ลดลงเน่ืองจากในปี 2562 มีการรับรู้รายได้จากรถโดยสาร NGV จำนวน 189 คัน และการรายรับรู้

รายได้พิเศษจากการจำหน่ายกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ประกอบกับผลสืบเน่ืองมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง จาก

การขาดนโยบายการสนับสนุนก๊าซธรรมชาติ NGV และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 อัตรากำไร EBITDA สำหรับปี 2563 เพ่ิมขึ้นเป็น 20.3% เป็นผลมาจากผลประกอบการในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ดีกว่าคาดหมาย และรับรู้รายได้จากบริษัท สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร์ จำกัด

ส่งผลให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมมากขึ้นในปี 2563

กำไรสทุธ ิ

 กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 43.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 77.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ EBITDA อันเนื่องมาในปี 2562 มีกำไรการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV  จำนวน 189

คัน และการรับรู้รายได้พิเศษจากการจำหน่ายกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ประกอบกับการชะลอการบริโภคในทุก

ภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง อย่างไรก็ดี ในปี 

2563 มีการเริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุนในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ ที่ลงทุนในธุรกิจโซลาร์ รูฟท็อป และ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีการบันทึกส่วนแบ่งกำไรให้กับบริษัทฯ มาก

ขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า
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ผลประกอบการดำเนนิการ 

โครงสรา้งรายได ้  

 2562 2563 % YoY 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 1,690.8 1,157.8 -31.5% 

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ 1,063.5 76.3 -92.8% 

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 59.5 48.7 -18.1% 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 158.5 212.9 34.3% 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารสทุธ ิ 2,972.3 1,495.7 -49.7% 

 

ธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1,157.8 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 

31.5 เทียบกับปีก่อนหน้า) รายได้ที ่ลดลงเป็นไปตามอุปสงค์การใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศที ่ลดลง รวมถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตการ Lockdown ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม ทำ

ให้ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมชะลอการใช้ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันลง จึงส่งผลให้รายได้ธุรกิจบริการสถานีก๊าซ

ธรรมชาติและน้ำมัน ธุรกิจขนส่งก๊าซ (TPL) รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ลดลงอย่างมี

นัยสำคัญ 

 

ธุรกิจจำหนา่ยรถยนต์และอะไหล ่

 รายได้จากธุรกิจจำหนา่ยรถยนต์ อะไหลแ่ละซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศสำหรับปี 2563 เทา่กับ 76.3 ล้านบาท 

(ลดลงร้อยละ 92.8 เทียบกับปีก่อนหน้า) รายได้ที่ลดลงเป็นผลมาจากในปี 2562 ที่ผ่านมามีการรับรู้รายได้จากการ

ส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV จำนวน 189 คัน และการขาดรายได้ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทน

จำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายกิจการดังกล่าวไปในไตรมาส 

4 ปี 2562  

 

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

 รายได้จากธรุกจิพลังงานหมุนเวยีนสำหรบัปี 2563  เทา่กบั 48.7 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 18.1 เทียบกับปีก่อนหน้า) 

เป็นผลมาจากการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS 16) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการซื้อขายไฟฟ้าใน

รูปแบบของสัญญาเช่า ส่งผลให้รายได้ทางบัญชีของธุรกิจดังกล่าวลดลง  

 

ธุรกิจขนสง่และอืน่ๆ  

 รายได้จากขนส่งและอื่นๆ สำหรับสำหรับปี 2563 เท่ากับ 212.9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อย 34.3 เทียบกับปีก่อนหน้า) 

รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเริ่มจำหน่าย Spare parts ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์ รูฟท็อปตั้งแต่ไตร

มาส 3 ปี 2563 
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โครงสร้างกำไรขั้นต้น 

กำไรขั้นต้น 2562 2563 % YoY 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 274.1 81.0 -70.4%

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่ 66.3 12.2 -81.6%

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 37.7 44.4 17.8% 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 18.0 25.5 41.7% 

กำไรข้ันต้นสุทธิ 396.0 163.1 -58.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 228.4 173.0 -24.3%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย 210.1 176.6 -16.0%

ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผลิตภณัฑก์า๊ซธรรมชาต ิ

 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เทา่กับ 81.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 70.4 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก

การลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาต ิจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวลงได้ในทันที ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

ธุรกิจทีจ่ำหนา่ยรถยนต์และอะไหล ่

 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 12.2 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 81.6 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุหลักของการ

ลดลงเกิดจากในปี 2562 มีการส่งมอบโดยสาร NGV จำนวน 189 คัน ซึ่งถือเป็น non-recurring profit

ธุรกิจขนสง่และอืน่ๆ 

 กำไรขั ้นต้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 25.5 ล้านบาท (เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 41.7% เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มจำหน่ายจำหน่าย Spare parts ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์ รูฟท็อปและ

การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นในปี 2563

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 44.4 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8% เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากการ

เปล่ียนการบันทึกรายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFSR16) ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบของ

สัญญาเช่า โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา และกระบวนการดูแลรักษาระบบแผงโซลาร์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้

กำไรขั้นต้นของธุรกิจดังกล่าวสูงขึ้น

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 084



คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2563 เท่ากับ 173.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 24.3 เทียบกับปีก่อนหน้า)

เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกี่ยวข้องกับกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซึ่งได้จำหน่ายไปเมื่อปี

2562 ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ลง  ซึ่ง

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายไดอ้ืน่ๆ และสว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิัทรว่ม 

รายได้อืน่ 

 อืน่ๆ สำหรับปี 2563 เทา่กับ 66.7 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 54.8 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลจากการในปี 2562 มี

การรับรู้รายได้พิเศษจากการจำหน่ายกิจการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จำนวน 85 ล้านบาท

สว่นแบง่กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

 ส่วนแบง่กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี 2563 เท่ากับ 75.8 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เทียบ

กับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไรจากความสำเร็จในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมือง

มินบู ประเทศเมียนมา เฟส 1 จำนวน 50 เมกกะวัตต์ โดยบริษัทฯ รับรู้กำไรเข้ามาเต็มปีจำนวน 68.7 ล้านบาท  และ

ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาจากบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์

จำนวน 7.1 ล้านบาท

ต้นทนุทางการเงนิ และรายได้/คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได ้

2562 2563 % YoY 

ต้นทุนทางการเงิน 88.8 73.7 -17.0%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34.6 10.2 -70.6%

ต้นทุนทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2563 เท่ากับ 73.7 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 17.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นผลมา

จากการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และการจ่ายคืนเงินต้นในเงินกู้ส่วนที่มี

ภาระดอกเบี้ย

รายไดอ้ืน่ๆ 2562 2563 % YoY 

รายได้อ่ืน ๆ 147.5 66.7 -54.8%

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16.1 75.8 371.3% 

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (2.7) 1.1 100.0% 
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4.2. ข้อมลูจากงบการเงนิและอัตราสว่นทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2561 รอ้ยละ 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52.97 0.88 216.29 4.37 85.13 1.55 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 691.23 11.42 354.27 7.16 304.01 5.54 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ผู้ดำเนินงานอ่ืน 488.03 8.06 - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วม/การร่วมค้า - - - - 204.23 3.72 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าที่

ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
- - - - 13.67 0.25 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงาน

อ่ืนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
- - - - 7.00 0.13 

ส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

กำหนดชำระภายในหน่ึงปี - สุทธ ิ
18.97 0.31 19.26 0.39 26.34 0.48 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 692.25 11.44 490.99 9.92 411.71 7.50 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2.38 0.04 1.32 0.03 14.64 0.27 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,945.83 32.15 1,082.13 21.86 1,066.73 19.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3.90 0.06 3.90 0.08 3.90 0.07 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 199.45 3.29 180.19 3.64 420.36 7.66 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 233.51 3.86 350.21 7.07 978.36 17.83 

เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 25.28 0.51 79.17 1.44 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - - - - 60.29 1.10 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงานอ่ืน - - - - 3.96 0.07 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ 4.84 0.08 4.84 0.10 8.84 0.16 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,821.04 46.60 2,512.17 50.74 1,953.18 35.60 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 116.74 2.13 

ค่าความนิยม 224.99 3.72 220.77 4.46 220.77 4.02 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 148.54 2.45 119.10 2.41 109.34 1.99 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 19.57 0.32 4.50 0.09 2.92 0.05 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 451.45 7.46 447.49 9.04 461.64 8.41 

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 4,107.29 67.85 3,868.46 78.14 4,419.45 80.56 

รวมสินทรพัย ์ 6,053.12 100.00 4,950.59 100.00 5,486.18 100.00 
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(หนว่ย: ลา้นบาท) 2561 รอ้ยละ 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

   

หน้ีสินหมุนเวียน   
 

   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 
1,731.82 28.61 675.21 13.64 1,587.87 28.94 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 457.91 7.56 212.53 4.29 131.88 2.40 

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน

การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
204.80 3.38 284.53 5.75 174.81 3.19 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่

ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี - สุทธ ิ
69.40 1.15 69.33 1.40 28.18 0.51 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 4.80 0.08 3.83 0.08 0.58 0.01 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับการ

รับประกันสินค้าและบริการ 
5.41 0.09 2.18 0.04 1.08 0.02 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 2,474.14 40.87 1,247.61 25.20 1,924.39 35.08 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 715.03 11.81 821.44 16.59 805.24 14.68 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 131.58 2.17 71.82 1.45 47.78 0.87 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 90.22 1.49 80.41 1.62 84.50 1.54 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 24.12 0.40 16.22 0.33 19.22 0.35 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.13 0.04 19.51 0.39 20.40 0.37 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 963.08 15.91 1,009.39 20.39 977.14 17.81 

รวมหนีส้ิน 3,437.22 56.78 2,257.00 45.59 2,901.53 52.89 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน 9.91 13.20 600.00 12.12 600.00 10.94 

   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 9.91 13.20 600.00 12.12 600.00 10.94 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,346.39 22.24 1,346.39 27.20 1,346.39 24.54 

กำไรสะสม       

   สำรองตามกฎหมาย 0.99 1.32 60.00 1.21 60.00 1.09 

   ยังไม่ได้จัดสรร 557.35 9.89 637.21 12.87 591.19 10.78 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 52.16 0.86 49.98 1.01 (12.94) -0.24 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,615.89 43.22 2,693.58 54.41 2,584.64 47.11 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.01  0.01  0.01  

รวมสว่นของผูถ้อืหุ้น 2,615.90 43.22 2,693.59 54.41 2,564.65 46.75 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 6,053.12 100.00 4,950.59 100.00 5,486.18 100.00 
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งบกำไรขาดทนุ

งบการเงนิรวม 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

2561 รอ้ยละ 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 

รายได้ 3,121.28 100.00 2,972.27 100.00 1,495.65 100.00 

ต้นทุนขาย (2,660.49) (85.24) (2,585.49) (86.99) (1,335.53) (89.30) 

กำไรขั้นต้น 460.79 14.76 386.78 13.01 160.12 10.80 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (21.74) (0.70) (20.88) (0.70) (7.90) (0.60) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (198.86) (6.37) (207.52) (6.99) (165.10) (11.10) 

รายได้อ่ืน 62.34 2.00 147.51 4.96 66.74 4.50 

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0.07 - - - 1.10 0.10 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (2.67)  (0.09) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 (4.36) (0.30) 

ผลกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 0.88 0.10 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (7.84) (0.25) 16.08 0.54 75.79 (5.10) 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 294.77 9.44 319.30 10.74 127.27 8.80 

ต้นทุนทางการเงิน (89.36) (2.86) (88.79) (2.99) (73.73) (4.93) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 205.41 6.58 230.51 7.76 53.54 3.58 

ภาษีเงินได้ (26.24) (0.84) (34.61) (1.16) (10.17) (0.68) 

กำไรสทุธสิำหรบัป ี 179.16 5.74 195.90 6.59 43.37 2.90 

การแบง่ปันกำไร 
2561 2562 2563 

สว่นทีเ่ปน็ของบรษิทัใหญ ่

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 179.16 195.90 43.37 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - - 

กำไรสทุธสิำหรบัป ี 179.16 195.90 43.37 

งบกระแสเงนิสด 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 2561 2562 2563 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดำเนินงาน 1,018.68 700.09 241.69 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,215.13) 616.17 (895.94) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 84.78 (1,152.94) 523.09 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ 

(ลดลง) สทุธ ิ
(111.67) 163.32 (131.16) 
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รายการอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญั 

อัตรา หนว่ย 2561 2562 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.79 0.87 0.55 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.30 0.46 0.20 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.53 0.38 0.15 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 9.48 6.95 4.54 

ระยะเวลาเก็บเงินหน้ีเฉล่ีย วัน 37.96 51.77 79.22 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 26.27 40.97 49.26 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 13.70 8.79 7.31 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 18.97 7.96 7.76 

ระยะเวลาชำระหน้ี วัน 18.98 45.24 46.42 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 32.68 15.31 40.11 

อตัราสว่นความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 14.76 13.10 10.71 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.74 5.33 3.52 

อัตรากำไรอ่ืน ร้อยละ - 4.73 4.27 

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร เท่า 5.81 4.42 4.40 

อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 5.63 6.28 2.78 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 6.92 7.38 1.64 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 3.27 3.57 0.83 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 15.12 15.23 5.31 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.57 0.57 0.30 

อตัราสว่นนโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.31 0.84 1.10 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 14.99 9.20 4.42 

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่า 0.42 0.23 0.08 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 66.97 61.23 276.70 
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5.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรัพย ์

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จำกดั (มหาชน) (บรษิทั)  

หรอื บมจ.สแกน อนิเตอร ์ชือ่ภาษาองักฤษ “Scan Inter Public 

Company Limited” และชือ่ทีใ่ชส้ำหรบัการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย คอื “SCN” 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และ

ธุรกิจอ่ืน ๆ 

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000314 

หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร 

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว   

รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

วันเสนอขายหุ้นออกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว ร้อยละ 49 

ร้อยละการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

(%Free Float)  

ร้อยละ 36.87    

(ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผุ้ถือหุ้น วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุร ี11120 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2503-4116-21 / 0-2503-4400

เว็บไซต์บริษัท www.scan-inter.com 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  

195 ชั้น 48-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992 
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5.2  ข้อมลูสำคัญอืน่  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบว่ามีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ  

  

เหตุการณ์หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท สแกน ไอซีที จำกัด โดยบริษัท

ถือหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวน 25,500 หุ้น จาก 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมามีการเรียกชำระ

ค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกจำหน่าย คิดเป็นจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท โดยจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2564 

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษัทและบริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการ

ผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ภายหลังจากที่แนวปฏิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ 

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ณ ขณะนี้จึงไม่สามารถคาดการณ์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวัคซีนที่อาจมีต่อธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้ 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและ

บริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

อ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีคดีความตกเป็นจำเลยในข้อพิพาทด้านแรงงาน เรื่องสิทธิหรือหน้าที่ตาม

สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกิดขึ้นจำนวน 12 คดี (จากโจทก์ 12 คน) เป็นการเรียกร้องขอรับ

เงินชดเชยหลังจากที่พนักงานได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยทุนทรัพย์ที ่ฟ้อง จำนวน 

2,810,624.71 บาท (ทุนทรัพย์รวมทั้ง 12 คดี) และ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นให้การ และฟ้องแย้ง 

เน่ืองด้วยหลังจากพิจารณาคำฟ้องแล้ว มีความแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

ขณะน้ีคดียังไม่ยุติ โดยศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) ได้มีนัดสืบพยานฝ่ายจำเลยในวันที่ 22 เมษายน 2564 และ 7 

กรกฎาคม 2564 และมีนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และ 8-9 กรกฎาคม 2564 
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คณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่มกำหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร และนโยบายของ

บริษัท เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริษัท เป็นบริษัทที่เจริญเติบโต

อย่างย่ังยืน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก มุ่งเน้นการดำเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส และดูแล

ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วาง

หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ  

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างย่ังยืน

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น

เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีใน

ระยะยาว  น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น  เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน   

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) 

คณะกรรมการกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการไว้  9 ข้อหลัก สอดคล้องกับ CG Code ตามแนวทางของ 

ก.ล.ต. โดยเพิ่มข้อ 9 เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัป

ชัน 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย 

รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 

บร ิษ ัทได ้ เป ิด เผยนโยบายการกำก ับด ูแลก ิจการของบร ิษ ัทเผยแพร ่บนเว ็บไซต ์ของบร ิษัท 

http://www.scan-inter.com/th/corporate-governance/policy.html เพ่ือส่ือสารให้รับทราบได้โดยทั่วไป ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน บริษัทได้จัดทำคู่มือ

สำหรับกรรมการและพนักงานไว้ถือเป็นแนวปฏิบัติ และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วกับคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีการ

บริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต 

(Duty of Loyalty)  ทั้งน้ีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมิได้หวังเพียงแค่การเติบโตเชิงเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่บริษัทจะ

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการที่สำคัญ ดังน้ี 

 การสรรหา และการกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

กรรมการ 
การสรรหาและแต่งตั ้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการเม่ือตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่าง

ลง หรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่

สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นนโยบาย

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังน้ี  

1. ผลประกอบการของบริษัทโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผดิชอบของกรรมการแตล่ะท่าน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ

จำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมาเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจา่ย

ค่าตอบแทน เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ

ทุกปี 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล

จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และ

สามารถบริหารงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์ เป้าหมายที ่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิ
บาลเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารด้วย โดยให้รายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ัง 

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนบุคคลากร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนด โดยบริษัทมีนโยบาย

ในการกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงลักษณะของงาน ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ พื้นฐาน

การศึกษา และความสามารถของพนักงาน ตลอดจนอัตราค่าจ้าง เงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกันกับบริษัท  
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บริษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝา่ยจัดการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำ 

โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการ

ถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป

ตามนโยบายที่กำหนด โดยได้กำหนดขอบเขตอำหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้

ในน โยบายกำก ับด ู แลก ิ จการ  ซ ึ ่ ง ได ้ เป ิ ด เผยให ้ทราบ โดยท ั ่ ว ไปผ ่ าน เว ็บ ไซต ์บ ริษ ัท  http://scan-

inter.com/th/download/corporate-governance.html  

โดยคณะกรรมการได้กำหนดความเป็นอิสระของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกรรมการอิสระมีความเป็น

อิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่

ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
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ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ

อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  

 

 จำนวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการแตล่ะคนสามารถดำรงตำแหนง่ได ้

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง  

 องค์ประชุม 

คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

  การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ ทั้งใน

ประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน และการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และ

เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่าย

จัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ

แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย  

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตาม

หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตร รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และจัดให้เข้าเยี่ยมชม

กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย การจัดการอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจ  

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม 

สัมมนา ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการรับทราบและพิจารณาเข้า

ร่วม รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการด้วย 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการ 

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 

คร้ัง โดยนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาให้ความเห็นแบบ

ประเมินก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในลำดับต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ และได้มีการทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เลขานุการ

บริษัทได้จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดเพ่ือจัดทำรายงานและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
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1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่าน

มา เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป 

 การกำกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม หรือ

สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ

บริษัท ทั้งน้ีในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลการ

จัดการและการรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังน้ี  

 บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วม

ประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัท มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการ

บริษัท ได้พิจารณาไว้ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 

และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัท ในภาพรวม  

 ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ในการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน และ/หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง  

 ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม ใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย 

 นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุง

ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  

โดยบริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อยในเรื ่องการทำรายการที่เกี ่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการ

กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง  สามารถให้บริษัทตรวจสอบ รวบรวม

ข้อมูลมาจัดทำงบการเง ินรวมและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นๆ เพื ่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือ

ปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง  

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู ้ถือหุ ้นอื ่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(Shareholder Agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือการบริหารงาน หรือมีการแบ่ง

ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติอย่างใด  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 097



 การเข้ารว่มประชุม

บริษัทกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มี

เหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี 

เพ่ือวางแผนเข้าร่วมประชุม  

6.1.2. นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  สนับสนุนการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองสำคัญของบริษัท  สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  และมีช่องทางที่เหมาะสมในการ

ส่ือสารกับบริษัท 

 การดแูลผูถ้ือหุน้

บริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลผู้ถือหุ้นโดยได้ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้

ถือหุ้น  ดังน้ี  

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจนและทันตอ่

เหตุการณ์  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.scan-inter.com และทางตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงฝ่ายนักลงทุน

สัมพันธ์ของบริษัท ir@scan-inter.com หมายเลขโทรศัพท์ 02 503 4115

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวัน

ประชุม (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา

สถานที่และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขออนุมัติ

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป

พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 แบบ

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้ง

ให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การรับเรื่องที่เสนอไว้โดยละเอียด  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

ล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดวิธีการการส่งคำถามล่วงหน้า

ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการ

ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้

แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมภายหลังจบรายงานหรือจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม

หรือภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว

6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 098



ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก นอกจากนี้บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ 

สถานที ่จัดการประชุมสำหรับผู ้ถือหุ ้นบุคคลและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด 

(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื ่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการ

ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

การมอบฉันทะ เพ่ือความสะดวกของผู้ถือหุ้น  

7. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย

ไม่มีการเปล่ียนแปลงลำดับวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม

8. บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นพยานใน

การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ นอกจากนี้มีตัวแทนจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

9. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม

10. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ  อาทิ รายชื่อกรรมการ

บริษัทและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำ

รายงานการประชุมผุ้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งผ่านช่องทางตลาด

หลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุ้นโดยเทา่เทียม

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยกำหนดแนว

ปฏิบัติที่ดีไว้ สรุปได้ดังน้ี 

1. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

บริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยบริษทั

เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะ

วาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจและการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ จะ

เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงลำดับ

วาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้ว

3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทยให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทย และ

บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ โดยทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

โดยได้ส่งออกเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้เผยแพร่

เอกสารบนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออก

เสียงมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
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6. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียง

ได้ โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. ข. และ ค.) ตลอดจนเสนอชื่อ

กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยได้แนบข้อมูลของ

กรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่งขั้นตอนการมอบฉันทะ

นั้น บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียด เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน แนะนำ

ขั้นตอนโดยละเอียด เพ่ือใหผู้้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่เกิดปัญหา

ในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ  

7. บริษัทจัดเตรียมอากรแสตมป์ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

8. กำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว 

9. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมการประชุมได้สะดวก 

โดยบริษัทเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ และได้จัดช่องทางการ

ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสียง เพ่ือความรวดเร็วและแม่นยำ 

10. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่เป็นพยาน

ในการนับคะแนน เพ่ือความโปร่งใส  

11. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้กำหนดวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า

ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

12. ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น 

หรือสอบถามภายหลังจบรายงาน หรือจบการนำเสนอในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  

13. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการนับคะแนนในแต่ละวาระผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม 

14. บริษัทบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

 

 การสง่เสริมการใชส้ทิธขิองผูถ้ือหุน้ 

 บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความสำคัญของผู้ถือหุ้นในความเป็น

เจ้าของด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที ่ยอมรับและเชื ่อถือได้  ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน 

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ

การประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการ

อนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท   
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 การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

ของบริษัทไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.scan-

inter.com/th/corporate-governance/policy.html  เพื ่อสื ่อสารให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงได้กำหนด

บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย ดังน้ี  

 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือ

หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)   

2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่

สมรส และบุตรที ่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่เลขานุการของบริษัท เพื ่อนำส่งให้แก่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์น้ัน   

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่

เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะ

ของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและ

ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ

ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา

อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 

ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น

สาระสำคัญน้ันต่อบุคคลอ่ืน  

4. นอกจากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าแล้ว บริษัทยังมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้พนักงานและลูกจ้าง

ของบริษัททั่วไปรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูล

ภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู ้อื ่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้

ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  

5. กำหนดบทลงโทษทางวินัย หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งบทลงโทษ

อาจเป็นการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ

ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา

ของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดน้ัน ๆ  
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นอกจากน้ีแล้ว บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้

ด้วย ดังน้ี  

1. ไม่นำข้อมูลภายในที ่ยังไม่ได้เผยแพร่สู ่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์ ในการเป็นขอ้ได้เปรียบในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง และบุคคลอ่ืน

2. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึง ครอบครัว ญาติ เพ่ือน เป็นต้น

3. ไม่ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก

4. ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินรายไตรมาสและรายปี

5. ห้ามบุคลากรของบริษัท ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในไม่

นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน ผู ้บริหารจะต้องรายงานการเปลี ่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้เลขานุการ

บริษัทรับทราบเพื ่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารเป็น

รายบุคคลด้วย 

 การปอ้งกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กับบริษัท ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำใหบ้ริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่า

ที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท ทั้งน้ี รวมถึงการแข่งขันกับบริษัท การแสวงหาประโยชน์จากกิจการ

ส่วนตัวของบริษัท การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท 

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องเม่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในคร้ังแรก และรายงานทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลง

ข้อมูล และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต 

 ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สีย

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้

กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยให้ทราบ

โดยทั่วไปผ่านเว็บไซต์บริษัท http://scan-inter.com/th/download/corporate-governance.html 
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 การชดเชยกรณทีีเ่กดิการละเมดิสทิธ ิ

บริษัทมีการสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ เพื่อให้

เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิใน

การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติอันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ เพศ การนับถือศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการชดเชยในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

 นโยบายดา้นความปลอดภัย และสขุอนามยั 

บริษัท มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงได้กำหนดกฏ

ข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานด้วย ซึ่งจะมีการทบทวนและประกาศให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามเป็น

ประจำทุกปี   

โดยได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการ

ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุก

คนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดย

กำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึก เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อ่ืน สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุก ๆ หน่วยงานอย่างสูงสุด ทั้งนี้พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคน

ต้องมีหน้าที ่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน  

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำงานน้อยมาก 

หรือไม่เกิดขึ้นเลย   

สถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุและอตัราการหยุดงานจากการเจบ็ปว่ยจากการทำงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนครัง้ในการเกดิอบุตัเิหต ุ 8 2 1 5 6 

• หยุดการทำงาน 7 0 1 1 1 

• เลก็นอ้ย 1 2 0 4 5 

 การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ัปชนั

บริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่

เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมกา รบร ิ ษ ั ท แ ล้ ว  แ ล ะ ไ ด ้ เ ป ิ ด เผย ให ้ ท ร าบ โดยท ั ่ ว ไ ปผ่ า น เ ว ็ บ ไ ซต ์ บ ร ิ ษ ั ท  http://scan-

inter.com/th/download/corporate-governance.html โดยได้กำหนดกระบวนตรวจสอบเพื่อเป็นการกำกับดูแล 

เพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังน้ี  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 103



1. เพ่ือการนำแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ให้มีประสิทธิผล หน่วยงานควบคุมคุณภาพ ได้

มีการจัดทำและรวบรวมทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทุกสายงานในบริษัท ได้สำรวจความเสี่ยง

การทุจริตคอร์รัปชันจากการทำงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ 

การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นต้น และระบุลงในแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมาตรการ

การควบคุมและการจัดการเพ่ือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน  

2. ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสี่ยง และมาตรการการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

ของทุกแผนก และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเพ่ือใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของทุกแผนกให้เป็นไป

ตามมาตรการการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริต     

คอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพ่ือให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม  

3. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้

รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ  

4. บริษัทจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บ

รักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัป

ชัน และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  

5. บริษัทได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตาม

กระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

6. ผู ้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที ่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ ้าหน้าที ่บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

7. บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ

ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของ

กฎหมาย  

ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต ่อต ้ านการท ุจร ิต” หร ือ  CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เม ื ่ อ เด ือน

กรกฎาคม 2560 และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ในปี 2563 ได้ต่ออายุใบรับรองในฐานะสมาชิก โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งสามารถต่ออายุใบรับรอง

จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รอฟังผลพิจารณาต่ออายุออกไปอีก 3 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 มาตรการดำเนินการกบัผูท้ีก่ระทำไมเ่ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการ

ทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อบริษัท ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องได้รับ

การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ เช่น การตักเตือนด้วยวาจา หรือออกหนังสือตักเตอืน 

เลิกจ้าง หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี ทั้งอาจได้รับโทษทางกฎหมาย ผู้ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์ตนเอง โดยการหา

ข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้

ถูกกล่าวหา คำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันส้ินสุด 
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6.2 จรรยาบรรณบริษัท 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นการ

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตรวจสอบได้ 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี 

โดยแบ่งเป็น 2 หมวด ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับ

ดูแลกิจการ และความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร โดยสรุปดังน้ี 

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดแนวปฏิบัติต่อตนเอง ต่อ

ผู้ร่วมงาน และการปฏิบัติต่อบริษัท 

หมวดที ่2 เร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดแนวปฏิบัติต่อ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง สังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม

 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 การดำเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดล้อม

 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 การให้ – รับ ของขวัญ การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด

 การให้เงินสนับสนุน และเงินบริจาคเพ่ือการกุศล

 การดำเนินการทางการเมือง

 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

บ ร ิ ษ ั ท ไ ด ้ เ ป ิ ด เ ผ ยจ ร รย า บ ร รบ ร ิ ษ ั ท ไ ว ้ บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง บ ร ิ ษั ท  h t t p : / / w w w . s c an -

inter.com/th/download/corporate-governance.html เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้บรรจุจรรยาบรรณ

บริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือสำหรับพนักงานทุกระดับ และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ในปี 2563 จำนวน 33 หลักสูตร/คร้ัง เป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานจำนวน 

277 คนด้วย 
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6.3 พัฒนาการทีส่ำคญัของนโยบาย แนวปฏบิตัิ และระบบการกำกบัดแูลกจิการในรอบปีทีผ่า่นมา 

6.3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏบิัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่นมา 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ัน

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการ

ปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็น

ประจำทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และในปี 2563 ได้มีการทบทวนนโยบาย ดังน้ี 

o นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ---------------> ทบทวน -----> มีมติคงเดิม ไม่แก้ไข

o นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ---------------> ทบทวน-----> มีมติคงเดิม ไม่แก้ไข

o กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย-------> ทบทวน-----> มีมติคงเดิม ไม่แก้ไข

ทั้งนี้คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ในระหว่างปี 2563 จึงได้พิจารณากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมอีก ดังน้ี 

o นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคล

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความ

เป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทกำหนดนโนบายข้อมูลส่วนบุคคลโดย

มีเน้ือหาที่สำคัญ สามารถสรุปดังต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลสว่นบคุคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการของบริษัท

ทุกช่องทาง อาท ิเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ทั้งน้ี หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

จำเป็นต้องขอความยินยอม บริษัทจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

 วัตถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล โดยเป็นไปตามการประมวลผลทีช่อบด้วยกฎหมาย เพ่ือใช้ใน

การให้บริการซื้อและจัดส่งสินค้า การให้บริการหลังการขาย แก้ไขปรับปรุงบริการตามที่ได้แจ้งเรื ่องผ่าน

ช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท การวิเคราะห์ การวิจัย จัดทำสถิติตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

จัดทำรายงานการดำเนินงานภายใน ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ การบริหารความเส่ียง ป้องกันการ

ทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลและบริษัท รวมถึงบริษัทมีหน้าที่นำส่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครอง

ครองอยู่ได้ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

 ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี

ผู้ใช้งาน ระยะเวลาในการเก็บรักษา คือ ไม่เกิน 10 ปีนับแต่เดือนที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น กรณีสมัคร

สมาชิก จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่เดือนที่เข้าสู่ระบบ

เป็นครั้งสุดท้าย บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในเดือนที่ครบกำหนด หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ขอยกเลิก

ความเป็นสมาชิกและขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคล

 การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกทั้ง

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบาย โดยหากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความ
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ยินยอม บริษัทจะขอความยินยอมกอ่นการเปิดเผย โดยบริษัทจะใชค้วามระมัดระวัง และดำเนินการตรวจสอบว่า

บริษัทหรือผู้ให้บริการ รวมถึงประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งน้ี

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจในการ

เรียกขอข้อมูล รวมไปถึงการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด 

 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย

การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัท บริษัทจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญ

หาย ถูกทำลาย ถูกแต่งเติมและแก้ไข ฯลฯ อีกทั้งจะพยายามเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง และวางมาตรการเพ่ือ

จัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้อย่างอิสระในเวลาใดก็ได้ สิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัท

เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้

ถูกต้อง สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้าน สิทธิ

ในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน

โดยบร ิษ ั ท ได ้ เป ิด เผยไว้บน เว ็บ ไซต ์ ของบร ิษ ั ท   http://www.scan-inter.com/th/download/corporate-

governance.html เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป 

o นโยบายการบริหารความเสีย่ง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งการบริหารความเส่ียง

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีการเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือควบคุมความเส่ียงและลดผลกระทบของ

ความเส่ียงต่อธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการระบุความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

กำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ดังน้ี 

1. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพ่ือให้การบริหาร

จัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/แผนก ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ

ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมออีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้

เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสีย

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท จะต้องดำเนินการดังน้ี

• ระบุประเด็นความเส่ียงให้ทันต่อเวลา

• ประเมินโอกาสและผลกระทบด้านความรุนแรงของความเส่ียง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

• จัดการความเส่ียง ให้สอดคล้องตามคู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษัท
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• ติดตามดูแล เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัท อยู่ในระดับที่บริษัทยอบรับได้ และมีการจัดการอย่าง

เหมาะสม 

4. ความเส่ียงที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีระดับความเส่ียงอยู่

ในระดับสูง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท

รับทราบ 

 

o นโยบายเกีย่วกับความขัดแย้งของผลประโยชน ์
 

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ 

ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี ่ยงการกระทำที่

ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาต้องแจ้งให้ทางบริษัท ทราบ

ถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนกับรายการดังกล่าวและต้องไม่ร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่

อนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 

1. ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่

กฎหมายหรือหน่วยงานกำกบัดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

2. ในกรณีรายการที ่ เป็นรายการที ่ เกี ่ยวโยงกันซึ ่งไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขการค้าทั ่วไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่าย

จัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น 

3. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการ

กับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

4. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

o นโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทมีการสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ เพื่อให้เป็นไป

ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอัน

เน่ืองมาจาก เชื้อชาติ เพศ การนับถือศาสนา เป็นต้น โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 

1. ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัททั้งหมด ทั้งในด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่างๆ อาทิ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา 

เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยจะนำวิธี

ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไปเป็นส่วนหน่ึงของการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน 

2. ถือปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ที่มีตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆซึ่งกระทำการในนามบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ 
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เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนคู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business 

Partner) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ที่ประกอบธุรกิจอยู่  

3. จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้

แรงงาน การใช้แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ 

4. จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม ปราศจากการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การ

ขู่เข็ญทางร่างกาย จิตใจ หรือการข่มเหงด้วยวาจา และการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีส่ิงแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ดี 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

o นโยบายเกีย่วกับการปฏิบัติและรับผิดชอบตอ่ลูกค้า 
 

บริษัทมีความมุ่งมั ่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยมี

จุดมุ่งหมายคือสร้างความพึงพอในสูงสุดให้กับลูกค้า ตลอดจนพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนว

ปฏิบัติดังน้ี 

1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยให้สอดคล้องตามหลักสากล รวมถึงจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ได้มีการ

กำหนดไว้ 

2. จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล 

3. กำหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

4. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน 

สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว 

5. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง 

6. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ การให้คำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา 

และรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ 

 

o นโยบายเกีย่วกับการปฏิบัติและรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ 
 

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่

สุจริต โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายแข่งขันทางการค้า และคำนึงถึง

จริยธรรมในการประกอบการค้าให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัท   โดยมีแนวปฏบิัติดังน้ี 

 

1. ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส 

รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง 

4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อเท็จจริง 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำข้อตกลงใดๆ กับคู่แข่งที่เป็น

การลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า 
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o นโยบายเกีย่วกับการปฏิบัติและรับผิดชอบตอ่คูค่้า 
 

บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นสัญญาที่ได้มี

การตกลงกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 

1. พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ

บริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้ หากเกิดการตรวจสอบ 

2. ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ 

3. กำหนดระเบียบในการจัดซื้อ จัดจ้างและการดำเนินการต่างๆที่ชัดเจน 

4. ทำธุรกิจแบบย่ังยืนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและสัญญาที่ได้

กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ไม่มีนโยบายเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆกับคู่ค้า  

6. สนับสนุนให้เกิดการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. หลีกเล่ียงการจัดหาสินค้าและบริการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

8. ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

o นโยบายเกีย่วกับการปฏิบัติและรับผิดชอบตอ่เจ้าหนี้ 
 

    บริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ีด้วยความซื่อสัตย์ เสมอภาคเป็นธรรม และ

โปร่งใส โดยยึดม่ันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 

1. จัดทำสัญญากับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยจะ

ไม่มีการเอาเปรียบคู่สัญญา 

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดขอ้มูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่อาจส่งผลทำให้เจ้าหน้ีได้รับความเสียหาย 

3. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้

กำหนดไว้ 

4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและ

ตรงไปตรงมา 

 

o นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 

บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

เคร่ืองหมายการค้า ดังน้ี 

1. สร้างความตระหนักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัททุกคน มีความใส่ใจและเคารพ

ต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงบริษัท จะต้องดำเนินการขออนุญาตบุคคลผู้เป็น

เจ้าของทางทรัพย์สินทางปัญญาเหล่าน้ันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนมีการใช้งาน 

2. ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท กระทำการใดๆก็ตามอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเร่ืองเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัททุกคน สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในลักษณะ

ใหม่ ที่ไม่ซ้ำกับงานอันมีเคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอ่ืน 
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4. กำหนดกฎข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทฯให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วย เรื่อง การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะถือปฏิบัติตาม

เร่ืองดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5. ตกลงว่าจะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัท ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้

มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างย่ิงมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก

6.3.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่บริษัทยังไม่ได้นำมากำหนด

เป็นนโยบายของบริษัท 

ขอ้ทีย่งัไมไ่ดก้ำหนดเป็นนโยบายบรษิทั เหตผุล 

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระ

การดำรงตำแหน่งต่อเนื ่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก

วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้ง

แรก 

คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 

กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการ

บริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการ

จากการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ

ของบริษัทได้ดีย่ิงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของ

บริษัท 

6.3.3 ผลงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี

การบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและ

ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการ

กำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและองค์กรต่าง ๆ 

ดังน้ี 

• ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of

Thailand Companies – CGR) ประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private

Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ตั ้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 และได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันที่

21 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน
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7.1  โครงสรา้งการกำกบัดแูลกจิการ 

 

 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งองค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจาก

ตำแหน่งกรรมการของบริษัท นั้นได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท http://www.scan-inter.com/th/download/corporate-governance.html รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทด้วย 
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 7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
 

7.2.1 คณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors : BOARD) 

บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังน้ี 

• มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

• ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 10 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็น

กรรมการอิสระเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมด  

 

สัดสว่นจำนวนคณะกรรมการของบรษิทั 

ประเภท จำนวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ

กรรมการอิสระ 6 60 กรรมการผู้หญิง 1 ท่าน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 40 กรรมการผู้หญิง 2 ท่าน 

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - -  

รวม 10 100  

 

กรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน  

 ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทยังไม่เกิน 9 ปี 

 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง 

 กรรมการอิสระ 1 ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

 ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ 
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7.2.2 รายชือ่คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการ 10 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการ

บริษัทมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน เน่ืองจากในระหว่างปี 2563 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ได้

ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลมาแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป  

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

รายชือ่ ตำแหนง่ วันทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ (1) 

1. นายวิเชียร  อุษณาโชต ิ

กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563)

25 เมษายน 2560 

2. นายชำนาญ วังตาล

กรรมการอิสระ 
• กรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

22 เมษายน 2562 

22 เมษายน 2562 

9 สิงหาคม 2561 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภ ี

กรรมการอิสระ 
• กรรมการ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการบริหารความเส่ียง

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

25 เมษายน 2560 

21 กุมภาพันธ์ 2560 

9 สิงหาคม 2561 

13 พฤศจิกายน 2561 

4. พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร

กรรมการอิสระ 
• กรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการบริหารความเส่ียง

4 ตลุาคม 2561 

4 ตลุาคม 2561 

4 ตลุาคม 2561 

5. นายเอกชัย ติวุตานนท์ (2)

กรรมการอิสระ 
• กรรมการ

• กรรมการบริหารความเส่ียง

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

16 มิถุนายน 2563 

16 มิถุนายน 2563 

24 พฤศจิกายน 2563 

6. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี(3)

กรรมการอิสระ 
• กรรมการ 16 มิถุนายน 2563 

7. นายธัญชาติ กิจพิพิธ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 

• กรรมการ

• ประธานกรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

• กรรมการบริหารความเส่ียง

22 เมษายน 2562 

18 กันยายน 2557 

13 พฤศจิกายน 2561 

16 มิถุนายน 2563 

8. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

• กรรมการ

• กรรมการบริหาร

25 เมษายน 2560 

18 กันยายน 2557 
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รายชือ่ ตำแหนง่ วันทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ (1) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท • กรรมการบริหารความเส่ียง  

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

9 สิงหาคม 2561 

7 พฤศจิกายน 2559 

9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 

• กรรมการ  

• กรรมการบริหาร  

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

22 เมษายน 2562 

18 กันยายน 2557 

9 สิงหาคม 2561 

10. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 

• กรรมการ  

• กรรมการบริหาร  

• เลขานุการบริษัท 

27 เมษายน 2561 

9 พฤศจิกายน 2560 

18 กันยายน 2557 

 

หมายเหตุ: (1) การแต่งตั้งคร้ังล่าสุด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) 

 (2) นายเอกชัย ติวุตานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 แทนนายสมชัย ลีเชวงวงศ ์

 (3) พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 แทนนายโชคดี วงษ์แก้ว 

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่

บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน 

โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งน้ีเพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน  

กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามแทนบรษิทั  

นายธัญชาติ กิจพิพิธ หรือ นายฤทธี กิจพิพิธ หรือ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ                          

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
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ความรูค้วามชำนาญ 

คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอ่ืนใด รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 1 

ตารางความรูค้วามชำนาญ 

รายชื่อ/ความรู้ความ

ชำนาญเฉพาะดา้น 

ธุร
ก
ิจพ

ลัง
งา

น
ท
าง

เลื
อก

 

ธุร
ก
ิจก

๊าซ
ธร

รม
ชา

ติ
 

ธุร
ก
ิจข

น
ส่
ง 

บ
ัญ

ชีแ
ละ

ก
าร

เงิ
น
 

ก
ฎ
ห
ม
าย

 

ธร
รม

าภิ
บ

าล
 

ก
าร

พ
ัฒ

น
า 

บ
ริ
ห

าร
จั

ด
ก

าร

อง
ค์
ก
ร 

ค
วา

ม
มั่
น
ค
ง 

ป
รัช

ญ
าเ

ศ
รษ

ฐก
ิจพ

อเ
พ

ียง
 

ก
าร

บ
ริห

าร
ค
วา

ม
เสี่

ยง
 

1. นายวิเชียร  อุษณาโชติ

กรรมการอิสระ         

2. นายชำนาญ วังตาล

กรรมการอิสระ
     

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 

กรรมการอิสระ
      

4. พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารี

ฉัตร

กรรมการอิสระ 

  

5. นายเอกชัย ติวุตานนท์

กรรมการอิสระ
    

6. พลตำรวจโทประหยัชว์ บญุศรี

กรรมการอิสระ
   

7. นายธัญชาติ กิจพิพิธ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
     

8. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
        

9. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
      

10. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
       

รวม 6 5 4 6 4 6 9 5 2 7
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7.2.3. บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานก็ได้

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทได้กำหนด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ

ประธานกรรมการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.scan-inter.com/th/download/corporate-

governance.html   

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ส่งผลให้นับตั้งแต่

เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทไม่มีประวัติกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ  

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม ดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสใน

กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม 

สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงเสริมสรา้ง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.scan-inter.com/th/download/corporate-governance.html   

บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 มีมติแต่งตั้ง ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทนนายธัญชาติ กิจพิพิธ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จากเดิม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561  

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจำปี กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท กำหนด

โครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร ครอบคลุมเรื่องการดูแลพนักงาน และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรือ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ

หุ้นอย่างดีที่สุด  

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหลักปฏิบัติ 3 

การเสริมสร้างคณะกรรมการที ่ม ีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่บนเว ็บไซต ์ของบริษ ัท  http://www.scan-

inter.com/th/download/corporate-governance.html   
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อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการในธุรกรรมทุกๆ เรื่องที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับ ยกเว้นบางธุรกรรม 

เช่น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ การเพ่ิมหรือลดจำนวนกรรมการ 

การกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจบัญชี ฯลฯ ที่ต้องอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

7.3 ข้อมูลคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างคณะกรรมการ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ

ชุดย่อยรวม 4 คณะ เพื ่อให้เรื ่องที ่สำคัญได้ผ่านการพิจารณากลั ่นกรองอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ เผยแพร่บนเว ็บไซต์ของบริษ ัท  http://www.scan-
inter.com/th/download/corporate-governance.html  โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีรายละเอียดโดยสรุป

ได้ดังน้ี 

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังน้ี 

รายชือ่ ตำแหนง่ 

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชำนาญ วังตาล กรรมการตรวจสอบ 

3. พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยมี นางพมิพ์วนิฏา จรัสปรีดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และ นายชำนาญ วังตาล เป็นผู้ที่มีความรู้

ด้านบัญชีการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท  

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล 

ติดตาม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

(“ธรรมนิติ”) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในปี 2563 ธรรมนิติ ได้มอบหมายให้ นางสาวฤทัย

ชนก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท  

ซึ่งบริษัทมีนโยบายใช้บริการผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

จากภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดช่อง

ทางการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือ

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการ

ทำงานของผู้สอบบัญชี และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของ

สำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน 
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7.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียงจำนวน 7 ท่าน ดังน้ี 

รายชือ่ ตำแหนง่ 

1. นายชำนาญ วังตาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายเอกชัย ติวุตานนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหต:ุ กรรมการลำดับที ่1 – 4  เป็นกรรมการอิสระ 

โดยมี นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา  ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

จำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง

โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความ

เพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียงรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่

กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการ

ดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่กำหนด ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณามาตรการการควบคุม บริหารจัดการความเส่ียงโดยเร็วที่สุด 
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7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and 

Corporate Governance Committee and Risk Management Committee: NRC) 

 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 

รายชือ่ ตำแหนง่ 

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2. นายเอกชัย ติวุตานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

3. นายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

หมายเหต:ุ กรรมการลำดับที ่1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ 

โดยมี นางพมิพ์วนิฏา จรัสปรีดา  ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนฯ  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน 

กรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นกรรมการ

อิสระ สามารถแสดงความเหน็ได้อย่างอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

จัดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื ่อนำไปใช้ในการกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนรายไตรมาส เป็นค่าตอบแทน

คงที่ และค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนผันแปรตามจำนวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับอัตราใน

อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าเหมาะสม สามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตาม

เป้าหมายได้ทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล มหีนา้ทีท่ีส่ำคญั 4 ดา้น 

การสรรหา เป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความ

เหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการ

บริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

  การกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็น

ตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความ

เหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

  ด้านบรรษัทภิบาล เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานผลการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดย่อย และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
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ธุรกิจ และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน

อย่างสม่ำเสมอ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดทำแผนพัฒนา

การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และจัดทำแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่ง

งานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ 

7.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee: EXCOM) 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังน้ี 

รายชือ่ ตำแหนง่

1. นายธัญชาติ กิจพิพิธ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการบรหิาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ กรรมการบรหิาร 

4. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา กรรมการบรหิาร 

โดยมี นางพมิพ์วนิฏา จรัสปรีดา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  เดิมกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ทา่น เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 คุณโชคดี วงษ์แก้ว และคุณสมชัย ลีเชวงวงศ์ 

ลาออกจากการเป็นกรรมการ เน่ืองจากเกษียณอายุงาน และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทน 

ทั ้งนี ้  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ ้าหน้าที ่บร ิหาร มิได้ เป ็นบุคคลคนเดียวกัน โดย

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ

งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กำกับดูแลให้

ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาเรื ่องการจัดสรร

งบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลกำไรและขาดทุน

ของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรรมการบริษัท  
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7.4 ข้อมูลผู้บริหาร 

7.4.1 รายชือ่และตำแหนง่ของผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้บริหารจำนวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามคำนิยาม ก.ล.ต. 

ดังต่อไปน้ี 

ทั้งน้ี รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย 

1. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา  รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร สายงานการเงิน

2. นางจุฑามาศ  สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท 

7.4.2 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

กรรมการทีด่ำรงตำแหนง่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนรายไตรมาส ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ แต่อาจได้รับค่าตอบแทนใน

รูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด  

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง 

ทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 

1. ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้มี

การกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

หลัก Balanced Scorecard ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการ

ปฏิบัติงาน 

2. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วม จะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การ

แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัท ในส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย

เชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายน้ัน   

รายชือ่ ตำแหนง่

1. นายธัญชาติ กิจพิพิธ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายงานกลยุทธ์ 

4. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายงานการเงิน 

5. นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

6. นางสาวกาญจนา คงชัยทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายมนุษย์ 
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การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร CFP) เพ่ือกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ของปีถัดไป เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7.4.3 จำนวนคา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร 

- ไม่มี-  

คา่ตอบแทนผู้บริหารตามคำนิยาม ก.ล.ต.   

จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ทั้งกรณีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย โดย

เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนและความ

โปร่งใสในการบริหารงาน  

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (บาท) 

สำหรบัป ีสิน้สุดวนัที ่ 

2560 

 

2561 2562 2563 

จำนวนราย (คน) 6 

 

6 6 6 

เงินเดือน 20,780,089 

 

20,474,465 21,227,536 19,552,764 

โบนัส 3,000,250 

 

3,010,000 2,758,225 2,655,352 

เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 870,477 

 

968,710 1,233,305 672,198 

ผลประโยชน์อ่ืน เช่น เงินประกันสังคม 62,250 

 

51,750 45,000 29,250 

รวม 24,713,066 24,504,925 25,264,066 22,909,564 

คิดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนทั้งหมด 10% 10% 9% 10% 

 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่มี – 
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7.5 ข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน 

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงได้มีนโยบายใน

การดูแลพนักงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม กำหนดเป็นนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยได้เปิดเผยถึงการปฏบิตัิไว้ให้เป็นที่ทราบได้

โดยทั่วไป บนเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.scan-inter.com/th/download/corporate-governance.html  

ทั้งน้ีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่อยู่ในการดูแลของบริษัทมีดังน้ี 

จำนวนพนกังานทัง้หมด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งส้ิน 303 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยสามารถแบ่ง

ออกตามสายงานบังคับบัญชา 3 สายงาน รายละเอียดดังน้ี  

สายงาน (คน) 2561 2562 2563 

1.สายงานขึน้ตรงกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 104 67 177 

2.สายงานกลยทุธ ์ 11 15 25 

3.สายงานพฒันาธรุกจิ 34 28 - 

4.สายงานการเงนิและบญัช ี 34 29 101 

5.สายงานวศิวกรรม 381 218 - 

รวม 564 357 303 

ในปี 2563 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยพิจารณาปรับโครงสร้างสายงานจาก 5 สายงาน 

ปรับเป็น 3 สายงาน เพ่ือความเหมาะสมในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในปี 2562 ธุรกิจของ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีการขยายและเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

จึงได้มีการโอนย้ายพนักงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งใน บริษัท สแกน 

อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มายัง บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด เพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัทในเครือ 

ทั้งน้ี บริษัท มีบริษัทย่อยรวมทั้งส้ิน 10 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 199 คน ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

กลุม่บริษทั (คน) 2561 2562 2563 

1.บรษิทั สแกน อนิเตอร ์โลจสิตกิส ์จำกัด 83 131 131 

2.บรษิทั เกา้กอ้ง ปโิตรเลยีม จำกดั 32 26 20 

3.บรษิทั คอนโทรโ์น จำกดั 2 2 2 

4.บรษิทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จำกัด - - - 

5.บรษิทั ว.ีโอ.เนต็ ไบโอดเีซล เอเชยี จำกดั - - - 

6.บรษิทั สยามวาสโก จำกดั 7 13 13 

7.บรษิทั เอน็ ท ีเอนเนอจ ีกา๊ซ จำกัด 10 2 10 

8.บรษิทั วรปภา จำกดั 10 9 - 

9.บรษิทั เอมมี ่เอน็จวี ีจำกดั 10 9 8 

10.บริษทั นำ้พอง เอ็นจวี ี2558 จำกัด 15 15 15 

รวม 169 207 199 

ทั้งน้ี บริษัท วรปภา จำกัด ปิดกิจการในไตรมาส 1/2563 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
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จำนวนพนกังานและผลตอบแทน 

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 307 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งส้ิน 

107,760,158.30 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน

ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม 141,916,439.19  บาท  

 

ป ี2563 

สายงานขึน้ตรงกบั

ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

สายงานกลยทุธ ์
สายงานการเงนิและ

บญัช ี

ระดบัพนกังานปฏบิตังิาน (คน) 122 18 93 

ระดบัพนกังานปฏบิตักิาร (คน) 30 4 8 

ระดบัผูจ้ดัการ (คน) 19 3 5 

ระดบับรหิาร (คน) 2 1 1 

รวม (คน) 173 26 108 

คา่ตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 65.57 11.03 27.28 

 

ผลตอบแทน 

บริษัทกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

เดียวกันซึ่งจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน (KPI) และระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยอยู่ใน

รูปแบบของ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนจะกำหนดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว 

สภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคาผู้บริโภค และยังมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน 

อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และ

เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ใบรอบปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 - 2563 เฉพาะของบริษัทรายละเอียด ดังน้ี 

 

คา่ตอบแทน (บาท) 2561 2562 2563 

เงินเดอืน 127,114,136.01 121,207,061.08 93,857,323.01 

เงินโบนสั 5,584,779.00 8,735,560.00 7,129,791.00 

คา่ลว่งเวลา 6,813,070.00 5,718,697 2,995,421.00 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชพี 2,976,880.54 3,199,466.78 1,751,162.29 

ผลประโยชนอ์ืน่ เชน่ ประกนัสงัคม 4,175,351.00 3,644,936.00 2,026,461.00 

รวม 147,064,216.55 142,505,720.86 107,760,158.30 

 

การบริหารสวัสดิการ 

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว บริษัท สแกน อินเตอร์ 

จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดูแลพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมในทุกระดับ เพ่ือ

เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่นคง โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจำเป็น และมี

อัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันด้วย โดยจัดให้มีสวัสดิการเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลด

ภาระค่าใช้จ่ายเร่ืองดูแลสุขภาพ และสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน ดังน้ี 
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ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง ที่พัก เคร่ืองแบบพนักงาน 

ด้านดูแลสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี 

สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การ

ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ เงินทดแทน โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และเงิน

ช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ 

คา่ตอบแทนอืน่ ๆ  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Qrovief nt Gune : PVD) 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้คำถึงถึงการดูแลพนักงานในระยะยาว เพ่ือส่งเสริมให้ชีวิตหลัง

เกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการวางแผนการทางเงิน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบน

พื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับ

อนุญาต โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-6 ของค่าจ้างพนักงาน และ

พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมในอัตราเดียวกับเงินสมทบของค่าจ้างพนักงาน  

ซึ่งสามารถระบุสัดส่วนของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน

พนักงานทั้งหมด ดังน้ี 

ชือ่บรษิทั/บรษิทัยอ่ย ม/ีไมม่ ีPVD 

จำนวนพนกังานที่

เขา้รว่ม PVD (คน) 

สัดสว่นพนกังานเขา้รว่ม 

PVD/พนกังานทัง้หมด 

(%) 

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จำกดั (มหาชน) มี 135 44.55 

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์โลจสิตกิส ์จำกดั มี 17 12.98 

บรษิทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลยีม จำกดั ไม่มี - - 

บรษิทั คอนโทรโ์น จำกดั ไม่มี - - 

บรษิทั แพนเทอรา มอเตอรส์ จำกดั ไม่มี - - 

บรษิทั ว.ีโอ.เน็ต ไบโอดเีซล เอเชยี จำกัด ไม่มี - - 

บรษิทั สยามวาสโก จำกัด มี 7 53.85 

บรษิทั เอน็ ท ีเอนเนอจ ีกา๊ซ จำกดั ไม่มี - - 

บรษิทั วรปภา จำกัด ไม่มี - - 

บรษิทั เอมมี ่เอน็จวี ีจำกดั ไม่มี - - 

บรษิทั นำ้พอง เอน็จวี ี2558 จำกดั ไม่มี - - 

รวม 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

พนกังานของเรา 

“สแกน อนิเตอร ์ยึดหลักสร้างรากฐานที่ม่ันคงทั้งด้านธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กร

แห่งความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน ภายใต้หลักการทำงานร่วมกันและเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่

ม่ันคงและย่ังยืนให้กับประเทศไทย” 

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 126



โอกาสและความทา้ทาย 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของเราจะต้องมีการ

ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทีเ่กิดขึ้น จึงเป็นโอกาสและเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่

ต้องพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมการให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว สแกน อินเตอร์ จึง

จำเป็นต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในด้านทักษะที่จำเป็นต่อโลกปัจจุบัน 

ทั้งน้ีในภาพรวมปี 2563 ทีผ่่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน และปรับเปล่ียนวัฒนธรรม

การทำงานให้มีความตื่นตัว เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีระบบประเมินปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีการบริหาร

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การร่วมขับเคล่ือนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว 

แนวทางการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล 

สแกน อินเตอร์ ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ

บริษัท จึงมีการกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินการรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำหนดและได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม การสรรหาบุคลากร

รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าร่วมทำงานกับบริษัท การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสในการพัฒนา

ตนเอง ผ่านโปรแกรมพัฒนาบุคลากร เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ พัฒนาความรู ้ ทักษะเพื ่อให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ตลอดจนการแข่งกันทางธรุกิจ ทั้งนี้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้นำหลักการ

พัฒนาอย่างยั ่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื ่อขับเคลื ่อนองค์กรอีกด้วย        

แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบง่ออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน  ดังน้ี 

 

1.การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

2.การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

3.การดูแลความสุขพนักงาน 

4.การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 

การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
 

เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรายังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำพาให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จขององค์กร 

 

แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

ส่งเสริมให้พนักงานยกระดับทักษะและความรู้ของตนเองเพื่อเติบโตในเส้นทางในสายอาชีพที่หลากหลาย

และไม่จำกัดอยู่เพียงทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือสอดรับกับทิศทางการเปล่ียนแปลงในยุค digital disruption ในการน้ี สแกน 

อินเตอร์ ได้มีการผลักดันกลยุทธ์การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือนำไปสู่การทำงานที่สร้างสรรค์ เปิด

กว้างต่อการเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาได้ตลอดเวลา เพ่ือผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

แผนพัฒนาบุคลากรจะเน้นที่การฝึกอบรม มีดังน้ี 
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• หลักสูตร Functional    

โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะสายงาน เช่น        

  

- หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและการออกแบบสถานีก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นเสมือน

ธุรกิจหลักขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้

กับการทำงานในสายงานธรุกิจ 

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ซึ่งการบริหารโครงการเป็นหนึ่งในสายงานธุรกิจของ

บริษัท จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือยกระดับระบบการบริหารโครงการให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย

และสอดรับกับทิศทางการเปล่ียนแปลงในยุค digital disruption 

- หลักสูตรการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยบริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ และให้

ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

• หลักสูตร Compliance  

เป็นหลักสูตรบังคับที่ต้องเรียนตามกฎหมายกำหนด เช่น หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย หลักสูตร

ดับเพลิงขั้นต้นหลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

 

ภาพรวมการพฒันาบคุลากร ป ี2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ     

         สแกน อินเตอร์ ได้นำแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career Management) มาใช้เพื่อเตรียมความ

พร้อม และส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่องค์กร

กำหนดขึ้น โดยใช้เป็นกรอบแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ  
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การรักษาบุคลากรทีม่ีคุณคา่ขององค์กร 

 มีกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจ

ของบริษัทอย่างย่ังยืน อาทิเช่น การจัดทำโครงการ “SCN we are happy together” ปีที่ 2 เป็นการสอบถามระดับ

ความสุขของบุคลากร และเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และนำมาความคิดเห็นเหล่านั้นมา

พัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการ

ทำงาน  

โครงการ Talent Management รุน่ที ่2 

เพราะการสร้างคน คือกุญแจสู่ความสำเร็จ โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้นำรุ ่นใหม่” ที ่มุ ่งเน้นทั ้งการพัฒนาศักยภาพคนจากภายใน บริษัทจึงมอบทุนการศึกษา ตลอดจนสร้าง

แผนพัฒนาแบบ Individual Development Plan (IDP) ของแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม Talent ได้

พัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถในการทำงานได้พัฒนาขีดความสามารถ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้น

นำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น 

การวางแผนสืบทอดตำแหนง่    

         เพ่ือให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอด

ตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่งสำคัญทั่วทั ้งองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู ้บริหารไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ โดยกำหนดเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือ

แต่งตั้งเป็น “ผู้สืบทอดตำแหน่ง” (Successor) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรง

ตำแหน่งดังกล่าว 

7.6  ข้อมูลสำคัญอืน่ๆ 

7.6.1 รายชือ่ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายทีส่ำคัญ 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางพิมพ์วนิฏา 

จรัสปรีดา เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary 

Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที ่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ปรากฏใน เอกสารแนบ 1  

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา วันที่เร่ิมต้น 1 เมษายน 2558 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 129



ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

นางจุฑามาศ  สิงห์เขียว วันที่เร่ิมต้น 1 พฤศจิกายน 2549 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีนโยบายใช้บริการผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจาก

ภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดช่อง

ทางการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตั้งแต่ปี 2557 - 2563 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในปี 

2563 ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้แต่งตั้ง นางสาวฤทัยชนก 

สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย 

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา บริษัทกำหนดให้หน่วยงาน Compliance อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักเลขานุการ

บริษัท 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพือ่การติดตอ่ 

บริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทั ้งที ่เกี ่ยวกับงบการเงินและที ่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผย

ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทจะต้องครบถ้วน และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กลต. และ ตลท. กำหนด โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้

ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชน  

บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ

ต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท 

รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบ

ส่ือมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี 

ประเภทกิจกรรม จำนวน (คร้ัง) 

การจัดประชมุนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 1 

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 2 

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน (Press Conference) 5 

เย่ียมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) - 

ตอบคำถามนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางโทรศัพท์และ E-mail 41 

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คือ นางสาวยุกานดา วิทยานันท์ ติดต่อโทร. 02 503 4400 ต่อ 

7042 หรือ email: IR@Scan-Inter.com 
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7.6.3 คา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

บรษิทั และบรษิทัยอ่ย 2561 2562 2563 

ค่าตรวจสอบบัญชี 5,300,000 6,160,000 5,900,000 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม

การลงทุน 

200,000 100,000 140,000 

บริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

รวมทัง้สิน้ 5,500,000 6,260,000 6,040,000 

 

ในปี 2561 - 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 5,5000,000 บาท 

2562 ได้ร ับอนุม ัติจากที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำปี 2562 จำนวน 5,890,000 บาท และ 

คณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 270,000 บาท เพื่อจัดทำงบ

การเงินรวมของบริษัท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ 1. 

บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำกัด  2. บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 6,260,000 บาท 

 2563 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 5,900,000 บาท และ                                       

  คณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

  เพ่ิมอีก จำนวน 140,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,040,000 บาท 

 

โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็น

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งน้ีบริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบ

บัญชีแก่ผู้สอบบัญชี 
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8.1 สรปุผลการปฏบิตัหินา้ที่ของคณะกรรมการในรอบปทีี่ผา่นมา 

ในปี 2563 ท่านผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

แทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ส่งผลให้สัดส่วนของจำนวนกรรมการอิสระเพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงประธาน

กรรมการบริษัท เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทลาออกในระหว่างปี อีกทั้งในปี 2563 สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงไม่คลี่คลาย คณะกรรมการบริษัทคอยติดตามดูแล 

และให้นโยบายในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในด้านที่สำคัญได้ดังน้ี 

8.1.1. การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการ 

 สรรหากรรมการแทนกรรมการใหม่ที่ลาออกก่อนครบวาระ

ในการสรรหากรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่

ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาการมีส่วนได้เสียและความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเฉพาะกรรมการอิสระ 

ในระหว่างปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาสรรหา

กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี

ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท 

 โดยกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา

จากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 

ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความชำนาญหลากหลาย ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill 

Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีมติเป็นเอก

ฉันท์ 

ทั้งน้ี ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ในวันที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคร้ังแรกด้วย 

 สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมี

ส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ก็ไม่มีกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอ่ืน  
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

ในระหว่างปีมีการพิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่แทนตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างลง โดย

คัดเลือกจากพนักงานภายใน ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ียังไม่มีผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ที่สามารถ

ทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้เหมาะสม  

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึง สภาวิชาชีพบัญชี ตามหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในปี 2563 ได้จัดส่งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563 โดยเลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ให้แก่กรรมการ 

หลักสูตรทีก่รรมการเข้ารับการอบรมในปี 2563 

ลำดบั ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หลกัสตูรที่อบรมในป ี2563 

1 พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความ

เส่ียง/ 

>>Director Accreditation Program (DAP) 

ของสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563 

2 พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี กรรมการอิสระ >>Director Accreditation Program (DAP) 

ของสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563 

3 นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/ 

เลขานุการบริษัท / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงิน 

>>ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน-การ

ปิดบัญชี-และการนำเสนองบการเง ินให้

สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน 

 

4 นางจุฑามาศ สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี >>ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน-การ

ปิดบัญชี-และการนำเสนองบการเง ินให้

สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน 

>>ความต่างในการนำเสนองบการเงินและ

รายได ้ระหว ่าง TFRS for PAEs & NPAE 

และประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญช ี
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ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษ ัทได้จ ัดให ้ม ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการรายคณะและ

คณะกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่ปี 2559 เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ตามแบบประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้กำหนด  

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งแบบประเมินของคณะกรรมการให้กรรมการทุกคนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปีแบบรายคณะ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบ

ประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเย่ียม มากกว่าร้อย

ละ 80 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 70 = ดี มากกว่าร้อยละ 60= พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียทั้งคณะ ในปี 2561 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 91 94 และ 94 

ตามลำดับ 
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8.1.2. การเขา้รว่มประชมุและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

(1) จำนวนครัง้ของการประชมุ และจำนวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะรายเขา้รว่มประชมุในปทีีผ่า่นมา 

การประชมุคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง คณะกรรมการได้รับข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 5 

วันทำการก่อนวันประชุม 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุในปี 2563 ปรากฏดังน้ี 

รายชือ่ 

จำนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ / จำนวนการจดัประชมุทัง้ป ี(1)(รอ้ยละของการเขา้ประชมุ) 

BOARD คณะกรรมการชดุยอ่ย ประชมุ 

ผู้ถอืหุน้ AC RMC NRC EXCOM 

1. ดร.ทนง พิทยะ(2) 5/5 (100%) - - - - 1/1 (100%) 

2. นายวิเชียร  อุษณาโชติ(3) 9/9 (100%) 3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

- 1/1 (100%) 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภ ี 9/9 (100%) 5/5 

(100)% 

3/3 

(100%) 

4/4 

(100%) 
- 

1/1 (100%) 

4. นายชำนาญ  วังตาล 9/9 (100%) 5/5 

(100)% 

3/3 

(100%) 
- - 

1/1 (100%) 

5. พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร 9/9 (100%) 5/5 

(100)% 

3/3 

(100%) 
- - 

1/1 (100%) 

6. นายเอกชัย ติวุตานนท(์4) 5/6 (83%) - - 1/1 (100%) - 1/1 (100%) 

7. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี(4) 6/6 (100%) - - - - 1/1 (100%) 

8. นายธัญชาติ  กิจพิพิธ 9/9 (100%) 
- 

- 4/4 

(100%) 
15/16 (94%) 

1/1 (100%) 

9. ดร.ฤทธี  กิจพิพิธ 9/9 (100%) 
- 

3/3 

(100%) 
- 

16/16 

(100%) 

1/1 (100%) 

10. นางสาวนริศรา  กิจพิพิธ(5) 8/9 (90%) - 2/3 (67%) - 14/16 (88%) 1/1 (100%) 

11. นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา 
9/9 (100%) - 

- 
- 

16/16 

(100%) 

1/1 (100%) 

คดิเป็นรอ้ยละของการประชมุ 98% 100% 94% 100% 95% 100% 

 
หมายเหตุ:   (1) จำนวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ 

 (2) ดร.ทนง พิทยะ ลาออกเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 (3) นายวิเชียร อุษณาโชติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และประสงค์ลาออกจากการเป็น

กรรมการชุดย่อย 

 (4) นายเอกชัย ติวุตานนท์ และพลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบ

วาระ 

  (5) ลาประชุม เน่ืองจากอยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร 
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การประชมุของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม 

โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ 

ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจ กลยุทธ์การบริหารงาน แนวทางการเติบโตอย่างย่ังยืน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจ 

โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 คร้ัง  เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม  2563   

(2) การกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถ

เปรียบเทียบได้กับบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการน้ัน สามารถ

จูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความม่ันใจแก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

ที ่จำเป็นและเหมาะสมทั ้งที ่ เป็นตัวเง ินและไม่ใช ่ต ัวเง ินให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธาน

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทน การนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา 

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล เป็นผู้เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอมติเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นเพ่ือขออนุมัติเป็นประจำทุกปี 
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คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทั

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้แก่ ค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังน้ี 

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 กรรมการทีไ่มไ่ด้ดำรงตำแหนง่เป็นผู้บริหาร

(ก) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา

คา่ตอบแทน 

และบรรษทัภบิาล 

คา่เบี้ยประชุม จำนวนเงิน (บาท) / ครั้ง 

- ประธานกรรมการ 30,000 22,500 15,000 15,000 

- กรรมการ 18,000 18,000 10,000 10,000 

(ข) ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา

คา่ตอบแทน 

และบรรษทัภบิาล 

คา่ตอบแทนรายไตรมาส จำนวนเงนิ (บาท) / ไตรมาส 

- ประธานกรรมการ 120,000 80,000 - - 

- กรรมการ 64,000 - - 

ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัท รายใดตำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการรายดังกล่าวรับค่าตอบแทน

รายไตรมาสในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำแหน่งเดียวเท่าน้ัน 

(ค) โบนัสกรรมการประจำปี -ไม่มี- 

(ง) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  - สวัสดิการการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท
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คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทแตล่ะรายในปีทีผ่า่นมา 

รายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการ ประจำป ี2563 มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

รายชือ่

คา่เบีย้ประชมุ 

ค
า่ต

อบ
แท

น
รา

ย

ไต
รม

าส
 

รว
มท

ัง้สิ้
น
 

BO
AR

D 

AC
 

RM
C 

NR
C 

EX
CO

M
 

1. ดร.ทนง พิทยะ 120,000 - - - - 286,957 406,957 

2. นายวิเชียร อุษณาโชติ 222,000 54,000 30,000 30,000 - 343,043 679,043 

3. นางกรรณกิาร์ งามโสภ ี 162,000 112,500 30,000 60,000 - 320,000 684,500 

4. นายชำนาญ วังตาล 162,000 90,000 45,000 - - 256,000 553,000 

5. พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร 162,000 90,000 30,000 - - 256,000 538,000 

6. นายเอกชัย ติวุตานนท์ 90,000 - - 10,000 - 128,000 228,000 

7. พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี 108,000 - - - - 128,000 236,000 

8. นายธัญชาติ กิจพิพิธ - - - - - - - 

9. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ - - - - - - - 

10. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ - - - - - - - 

11. นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา - - - - - - - 

รวม 1,026,000 346,500 135,000 100,000 - 1,718,000 3,325,500 

หมายเหต:ุ  กรรมการลำดับที่ 8-10 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย 
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สรปุคา่ตอบแทนกรรมการประจำป ี2559 – 2563 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าเบ้ียประชุม 642,000 891,000 1,280,500 1,632,500 1,607,500 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1,474,462 1,568,000 1,554,086.85 1,568,000 1,718,000 

โบนัส - - - - - 

รวมทัง้สิ้น 2,116,462 2,459,000 2,834,586.85 3,200,500 3,325,500 

คา่ตอบแทนอืน่ 

 ตั้งแต่ปี 2563 ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่กรรมการบริษัท ไม่เกิน 30,000 

บาท/คน/ปี ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งกรรมการใช้สิทธิ  4  ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน  63,488  บาท 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอ่ืน ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ ยกเว้นบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ 

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังน้ี  

บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด  

ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

กรรมการ ดังน้ี 

- กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

(ก) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 18,000 บาท 

 กรรมการ -ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

 ประธานกรรมการ -ไม่มี-

 กรรมการ -ไม่มี-

(ค) โบนัสกรรมการประจำปี 

-ไม่มี-

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารรวมถึง กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนรายไตรมาส และโบนัสกรรมการประจำปี ในตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด 
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ค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

ระหวา่งปี 2563 

บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด 

รายชื่อ ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

รายไตรมาส 

โบนัส รวม 

นายวิเชียร อุษณาโชติ ประธานกรรมการ - - - - 

หมายเหต ุ: เนื่องจากบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด Covid-

19 ที่มีผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กรรมการอิสระจึงไม่ประสงค์รับเงินค่าเบ้ียประชุมในปี 2563 

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม 

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ได้กล่าว

ไปแล้วในหัวข้อ 6.1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด โดยได้

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะ

กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ทั้งนี้กรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทน

จะต้องรายงานความคืบหน้าของแต่ละบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังที่มีการประชุม เพ่ือร่วมกันกำหนด

นโยบายที่สำคัญต่อธุรกิจต่อไป 

ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 2 ซึ่งส่งผลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม สามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

กำกับดูแลบริษัทร่วม บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEPT) มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนใน

บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นใน GEP (Myanmar) 

Company Limited (“GEPM) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู 

ประเทศเมียนมา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW แบ่งโครงการออกเป็น 4 เฟส โรงไฟฟ้าในเฟส 1 

สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นปี 2563 

ส่วนโครงการเฟส 2 และ เฟส 3 เร่ิมดำเนินการก่อสร้างเม่ือเดือนสิงหาคมและตุลาคม 2563 ตามลำดับ และบริษัท

ร่วมอีก 1 บริษัท คือ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ เพ่ือสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ ในปี 2563 เร่ิมจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Operation Date : COD) อย่างเป็นทางการ สำหรับซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จำนวน 

10 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 5 เมกะวัตต์ 

นอกจากการส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร แล้วบริษัทยังพลักดันให้

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการ

ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้ใช้หลักเกณฑ์ในทำนองเดียวกัน รวมถึง

การใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ด้วย 

บริษ ัทไม่ม ีข ้อตกลงระหว่างบริษ ัทกับผู ้ถ ือหุ ้นอื ่นในการบริหารจัดการบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม 

(Shareholders’ agreement) การบริหารจัดการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยปกติ 
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8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่

ได้รับตำแหน่ง และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้กำหนดโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 รายงานส่วนได้เสียในการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย (พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/14 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2555) 

ส่วนที่ 2 รายงานการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดจากการที่บริษัท สแกน อินเตอร์ 

จำกัด (มหาชน) เข้าทำสัญญาใดๆ (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 88 (1)) 

ส่วนที่ 3 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/ญาติสนิท ใน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 88 (2)) 

ส่วนที่ 4 รายงานการถือหุ้นของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/ญาติสนิท ในนิติ

บุคคลอ่ืน 

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ทั้งนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะนำส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้ติดตามและดูแลมิให้กรรมการหรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในชว่ง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการ

ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งเตือนระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) และ

ย้ำเตือนบทลงโทษทางวินัย ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานในเครือทั้งหมดบริษัททราบในทุกๆ รอบการ

ออกงบการเงิน ทั้งน้ียังไม่ปรากฎว่ามีผู้ฝ่าฝืนแต่อย่างใด 

ทั้งนี้บริษัทได้สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท “SCN” ของคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร ดังน้ี 

รายชือ่ ตำแหนง่

จำนวนหุ้นทีถ่อื

ณ 31 ธ.ค.62 

จำนวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง 

จำนวนหุ้นทีถ่อื

ณ 31 ธ.ค.63 

สัดสว่น

การถอื

หุน้ (%) 

1. นายวิเชียร  อุษณาโชติ ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ 

- - - - 

2. นายชำนาญ วังตาล กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

- - - - 

3. นางกรรณิการ ์  งาม

โสภี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

- - - - 
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รายชือ่ ตำแหนง่

จำนวนหุ้นทีถ่อื

ณ 31 ธ.ค.62 

จำนวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง 

จำนวนหุ้นทีถ่อื

ณ 31 ธ.ค.63 

สัดสว่น

การถอื

หุน้ (%) 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล 

4. พลอากาศเอกวรฉัตร

ธารีฉัตร

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - - 

5. นายเอกชัย ติวุตานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - - 

6. พลตำรวจโทประหยัชว์

บุญศรี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ - - - - 

7. นายธัญชาติ กิจพิพิธ

- นายธัญชาติ กิจพิพิธ

- นางณัชชา กิจพิพิธ

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ

บรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

736,720,000 

716,720,000 
20,000,000 

- 

- 

- 

736,720,000 

716,720,000 
20,000,000 

61.39 

59.73 
1.67 

8. ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการ /กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

10,000,000 - 10,000,000 0.83 

9. นางสาวนร ิศรา กิจ

พิพิธ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย

งานกลยุทธ์ 

10,000,000 - 10,000,000 0.83 

10. นางพิมพ์วนิฏา จรัส

ปรีดา

กรรมการ/กรรมการบริหาร/

เลขานุการบริษัท/รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน 

- - - - 

11. นางจ ุฑามาศ ส ิง ห์

เขียว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 20,000 - 20,000 0.00 

12. นางกาญจนา คงชัย

ทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - 11,500 11,500 0.00 

รวม 756,740,000 11,500 756,751,500 63.06 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ยกเว้นกรรมการ/ผู้บริหาร ลำดับที่ 6) 
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(3) การตอ่ต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ห้าม การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มี

ความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา 

การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่อยู่ในความควบคุม 

จะต้องปฏิบัติตามนโยบายน้ีโดยทั่วกัน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 6.1.2 ซึ่งคณะกรรมการได้ทบทวนความเหมาะสม

ของนโนบายปีละ 1 คร้ัง  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วม พร้อมทั้งทบทวนทะเบียนความเส่ียงเพ่ือระบุความเส่ียงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และได้รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเส่ียง 

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต” หรือ CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อเดือนกรกฎาคม 

2560 และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ใน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ในปี 2563 ได้ต่ออายุใบรับรองในฐานะสมาชิก โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ซึ่งสามารถต่ออายุใบรับรองจนถึง วันที่ 

5 พฤษภาคม 2564 รอฟังผลพิจารณาต่ออายุออกไปอีก 3 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

เพ่ือความเข้าใจและการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกต้อง บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติโดยการปฐมนิเทศพนักงาน กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงจัดทำเป็นเอกสารคู่มือ 

และเผยแพร่แนวปฏิบัติการผ่านทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ คู่มือพนักงาน 

และอื่น ๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย หรือ

บริษัทที่อยู่ในความควบคุม ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistle blowing)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ

รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแก่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้รับรายงาน และทำการสอบสวน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี ่ยวข้องเพื่อรับทราบเรื ่อง

ร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบ

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับ

การกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรเสนอสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน การ

กระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้

ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของ

บริษ ัท รวมถึงการกระทำที ่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณบริษัท และเมื ่อมีการแจ้งเบาะแสให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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ชอ่งทางการแจ้งเบาะแส 

1. ทางไปรษณีย์ :   ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด 

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

2. ทางอีเมล : anticorruption@scan-inter.com

3. ทางโทรศัพท์ :  02-503-4116-21 หรือ 02-921-9937-9

4. ทางเว็บไซต์ : www.scan-inter.com

ทั้งน้ี ยังไม่มีการร้องเรียนหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต 

หรือกระทำผิดจริยธรรม ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแล

กิจการของบริษัท และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่

สอดส่องดูแลคณะกรรมการแต่อย่างใด 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่า่นมา 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการซึ ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 โดยมี นางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามและจำนวนครั้งในการประชุมทั้งส้ิน 5 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี 

รายชือ่กรรมการตรวจสอบ จำนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม/จำนวนครั้งทัง้หมด 

นางกรรณิการ์ งามโสภี 5/5 

นายวิเชียร อุษณาโชติ* 3/3 

นายชำนาญ วังตาล 5/5 

พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร 5/5 
*นายวิเชียร อุษณาโชติ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท

เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 100 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแล

กิจการที่ดี การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำปีโดยร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้สอบบัญชีเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม

หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

2. ติดตาม และให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ให้มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกบัดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

ระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไข

ปกติทางธุรกิจและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. พิจารณาประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งทำ

หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทในปี 2563 สามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท และบริษัท

ย่อย และให้ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายใน
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย โดยจัดเป็นการประชุมพิเศษเพ่ิมจากการประชุมปกติ

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

7. พิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น คู่

ค้า และลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนด และ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานในปี 2563 โดยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ด้วยความระมัดระวัง มีความเป็น

อิสระเพียงพอ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายในระบบความควบคุมภายในที่โปร่งใส และเหมาะสม

ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ อันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจและไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหาร

ความเส่ียงของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นน้ีต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

(นางกรรณิการ์ งามโสภี) 

ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
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8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ 

รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่

ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงโดยมีนายชำนาญ วังตาล เป็นประธานกรรมการ โดยในปี 2563 มีรายงานและจำนวนครั้งในการประชุม

ทั้งส้ิน 3 คร้ัง รายละเอียดดังน้ี  

รายชือ่กรรมการ จำนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม/จำนวนครั้งทัง้หมด 

นายชำนาญ วังตาล 3/3 

นางกรรณิการ์ งามโสภ ี 3/3 

นายวิเชียร อุษณาโชติ* 3/3 

พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร 3/3 

นายเอกชัย ติวุตานนท*์* - 

นายธัญชาติ กิจพิพิธ** - 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ 3/3 

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ*** 2/3 

หมายเหตุ: *ลาออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อย เน่ืองจากได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

**ยังไม่มีการจัดประชุมหลังจากได้รับการแต่งตั้งในปี 2563 

*** ลาประชุม เน่ืองจากอยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 94 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที ่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมทั้งองค์กร โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังน้ี  

1. กำกับดูแล พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงที่

สำคัญ ทั้งทางด้านกลุทธ์ การปฏิบัติการ ด้านการเงิน การลงทุน การดำเนินธุรกิจ การทุจริตคอร์

รัปชัน และความเส่ียงต่อชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย เป็นต้น

2. โดยในปี 2563 ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแม่บทในการบริหารจัดการความเสี่ยง

รวมถึงได้ทบทวน แก้ไขเพิ่มเติม แผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความเห็นให้เฝ้าระวังความเส่ียงจากภัยคุกคามด้าน Cyber

Security เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนใหม่ของบริษัททุกโครงการ ทั้งการจัดการความเสี่ยงโครงการลงทุนทั้ง

ในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศ

เมียนมา และการลงทุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด เป็นต้น โดย

พิจารณาถึงปัจจัยสำคัญและคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
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ใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้โครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญต่อ

การดำเนินงานของบริษัท ต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบการ

ดำเนินงาน และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  

4. คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและรายงานผลการประเมินความเส่ียงและการกำกับ

ดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเส่ียงที่กำหนด ให้ทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใหบ้ริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความ

เสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้ ทั่วทั้ง

องค์กร  

(นายชำนาญ วังตาล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีนางกรรณิการ์ งามโสภี เป็นประธานในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีรายนามและจำนวนคร้ังในการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชือ่กรรมการ จำนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม/จำนวนครั้งทัง้หมด 

นางกรรณิการ์ งามโสภ ี 4/4 

นายวิเชียร อุษณาโชติ* 3/3 

นายเอกชัย ติวุตานนท*์* 1/1 

นายธัญชาติ กิจพิพิธ 4/4 

หมายเหตุ: *ลาออกจากการเป็นกรรมการชุดย่อย เน่ืองจากได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

**นายเอกชัย ติวุตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เม่ือ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เฉล่ียรวมคิดเป็นร้อย

ละ 100 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือติดตามการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ

สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถึงการส่ง

คำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2. เสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน แต่ก็ยังไม่มีการร้องเรียนมา

แต่อย่างใด

4. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความรู ้ความสามารถ

ประสบการณ์ ประวัติการทำงาน และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ

บริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรรมการ (Board Diversity) และ

พิจารณาทักษะความชำนาญ (Skill Matrix) รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

6. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจใกล้เคียงกัน คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทาง

ธุรกิจที่บริษัทกำหนด
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7. การกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำนึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ ่งผู ้บริหารจะมีตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติงาน (KPI) และ

ผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการดูแลให้มีการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

(นางกรรณิการ์  งามโสภี)  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

l มีนาคม 2564
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รายงานของคณะกรรมการบรหิาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมี 

นายธัญชาติ กิจพิพิธ เป็นประธานในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามและจำนวนคร้ังในการประชุมทั้งส้ิน 

16 คร้ัง มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชือ่กรรมการ จำนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่ม/จำนวนครั้งทัง้หมด 

นายธัญชาติ กิจพิพิธ* 15/16 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ 16/16 

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ** 14/16 

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา 16/16 

หมายเหตุ: *ลาประชุมเน่ืองจากติดภาระกิจสำคัญ 

    ** ลาประชุม เน่ืองจากอยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 95 

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบริหารกิจการของ

บริษัท ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยในปี 2563 มีประเด็นและสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. พิจารณากำหนดและทบทวนภารกจิ วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของ

บริษัทและบริษัทย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินกิจการตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล

3. ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

4. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ ๆ และพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ

5. พิจารณาเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

6. กำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

7. กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพ่ือดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยเฉพาะพนักงาน

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการ

องค์กรมีความโปร่งใส สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

(นายธัญชาติ กิจพิพิธ)  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

l มีนาคม 2564
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9.1 การควบคมุภายใน 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในที่ดี ตามกรอบการควบคุม

ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) อย่างต่อเนื่อง 

โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) 

การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง (Compliance Control) 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผล

ของระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับทราบความเห็นการ

ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563 จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในด้านต่าง ๆ 5 

ด้าน ได้แก่ 

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)

(2) การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ บริษัท 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัท และได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรายงานผล

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร ตามแบบที ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และในปี 2563 นี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้กำหนดนโยบาย

บริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการจัดการที่มี

ประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรด้วย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยรวมของบริษัท มีการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในสอดคล้องตามแนวทางที ่ระบุในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเหมาะสม ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปัองกันการทุจริตทรัพย์สินของบริษัท การ

จัดทำบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ อีกทั้ง ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั ่นใจในประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์การ

ดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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9.2 รายการระหวา่งกนั 

ความจำเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณา

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับสอบถามข้อมูล

ต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของ

บริษัท และเป็นไปตามเงื ่อนไขการค้าทั ่วไป ในลักษณะเดียวกับที ่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู ่สัญญาทั ่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) 

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการระหว่างกันกับบริษัทร่วม บริษัทย่อย ที่มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจำปี ในช ่วง 3 ปี แสดงไว ้ในเว ็บไซต์ของบริษ ัท http://investor-th.scan-inter.com/financials.html แล้ว 

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 

arms’ length) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งน้ีไม่มีการทำ

รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

ส่วนการให้เงินกู้แก่บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในปี 2563 นั้นเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตาม

สัญญาร่วมทุน    

บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังน้ี 

 มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมตักิารทำรายการระหวา่งกนั

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและ

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัท กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี ่ยวโยงกันของกลุ ่มบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/

หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 

(56-1) ด้วย 

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในเร่ืองใด บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็น

เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

จำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไป
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ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา

ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะ

จัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือ

นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย

กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทาง

การค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง

ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และ

บริษัท จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคร้ัง

ต่อไป 

 นโยบายหรือแนวโนม้การทำรายการระหวา่งกนัในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีผลใช้บังคับ หากบริษัท ประสงค์จะเข้าทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความจำเป็นของรายการ

ต่อการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) 

รวมถึงพิจารณาสาระสำคญัของขนาดรายการด้วย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอ

ความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป 
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งบการเงิน
สวนท่ี 3

ิ ั ิ ์ ํ ั





รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ขอ้ 12  และ ขอ้ 16 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอย่าง
สม ่าเสมอรวมถึงพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เม่ือมีขอ้บ่งช้ี ซ่ึง
ปัจจัยหลักท่ีกระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม เงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้นเก่ียวขอ้ง
กับภาวการณ์ของตลาด การพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การท าความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด
วา่จะไดรั้บในอนาคตและขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการประมาณการดงักล่าว

• การทดสอบข้อสมมติ ท่ีส าคัญ ท่ีสนับสนุนการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดลอ้มการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบั
อุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บ

• การพิจารณาประมาณการผลการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง

• การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ข้อมลูอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 158



ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
จากการส่ือสารดงักล่าว 

(ดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10235 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2564 
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
   งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 85,125              216,287            45,913              160,327            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30 304,012            354,271            543,970            663,030            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                    -                    179,246            188,173            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 6 197,000            - 197,000 -                    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 6 7,228                - 7,228 -                    

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 13,667              - 13,667 -                    

ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 7,000                - 7,000 -                    

ส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 26,343              19,261              16,111              19,261              

สินคา้คงเหลือ 9 411,713            490,992            402,216            477,966            

    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,641              1,319                13,500              -                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,066,729         1,082,130         1,425,851         1,508,757         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,900                3,900                -                    -                    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 8 420,359            180,188            345,711            180,188            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 978,355            350,214            958,679            346,788            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 79,174              25,280              -                    -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                    -                    682,808            681,808            

ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 461,635            447,493            460,766            445,957            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้ 60,293              - 60,293 -                    

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน 11 3,955                - 3,955 -                    

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 8,843                4,843                4,001 4,001                

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,953,179         2,512,172         1,164,311         1,487,943         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14, 15 116,737            - 18,686 -                    

ค่าความนิยม 16 220,769            220,769            -                    -                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 109,336            119,101            43,636              48,196              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 2,919                4,497                -                    -                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,419,454         3,868,457         3,742,846         3,194,881         

รวมสินทรัพย์ 5,486,183         4,950,587         5,168,697         4,703,638         

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 161



บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

     จากสถาบนัการเงิน 18 1,587,869         675,207            1,587,869         675,207            

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19, 20 131,877            212,527            105,948            185,655            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 174,806            284,527            147,714            225,629            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 28,183              69,331              7,873                49,888              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 -                    -                    27,985              74,750              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 577                   3,834                - 2,738 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนั

สินคา้และบริการ     1,079                2,184                1,079                2,184                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,924,391         1,247,610         1,878,468         1,216,051         

     หนี้สินไม่หมุนเวียน

     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 805,244            821,436            670,424            746,765            

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 47,778              71,816              8,536                12,263              

เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,930              19,512              233                   -                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 27 84,496              80,408              39,430              34,224              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน     21 19,219              16,220              15,158              12,788              

หน้ีสินอนุพนัธ์ 2,474                - 1,900 -                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 977,141            1,009,392         735,681            806,040            

รวมหนีสิ้น 2,901,532         2,257,002         2,614,149         2,022,091         

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน 

   (หุ้นสามัญจ านวน 1,200,000 พันหุ้น 
 มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000            600,000            600,000            600,000            

 ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   (หุ้นสามัญจ านวน 1,200,000 พันหุ้น 

    มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000            600,000            600,000            600,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 1,346,389         1,346,389         1,346,389         1,346,389         

     ก  าไรสะสม

 จดัสรรแลว้

 ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 60,000              60,000              60,000              60,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 591,194            637,205            548,159            641,853            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (12,940)             49,982              - 33,305 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,584,643         2,693,576         2,554,548         2,681,547         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8 9 -                    -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,584,651         2,693,585         2,554,548         2,681,547         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,486,183         4,950,587         5,168,697         4,703,638         

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

        รายไดจ้ากการขาย 23, 35 1,021,093        2,268,486        673,180           1,902,978        

 รายไดจ้ากการให้บริการ 23, 35 474,558           703,790           392,344           609,363           

1,495,651        2,972,276        1,065,524        2,512,341        

        ตน้ทุนขาย 9, 35 (1,010,727)       (2,161,010)       (672,576)          (1,780,950)       

ตน้ทุนการให้บริการ 35 (324,801)          (424,483)          (253,185)          (377,647)          

ก ำไรขั้นต้น 160,123           386,783           139,763           353,744           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,094                - 1,083 -                   

รายไดอ่ื้น 66,736             147,507           73,593 158,909           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (7,898)              (20,880)            (7,322) (20,276)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (165,090)          (207,522)          (136,961)          (154,867)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - (2,674) - (2,684) 

ก ำไรจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 54,965             303,214           70,156             334,826           

ตน้ทุนทางการเงิน 26 (73,733)            (88,786)            (66,690)            (81,433)            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 30 (4,358)              - (3,358) -                   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

 การร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 75,784             16,079             -                   -                   

ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของตราสารอนุพนัธ์ 879                   - 491 -                   

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 53,537             230,507           599                   253,393           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (10,170)            (34,608)            (5,685)              (33,913)            

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 43,367             195,899           (5,086)              219,480           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 43,368             195,903           (5,086)              219,480           

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1) (4) -                   -                   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 43,367             195,899           (5,086)              219,480           

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)

 ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 28 0.04                  0.16                  (0.00)                0.18                  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 43,367             195,899           (5,086)              219,480           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 10 (29,617)            (2,174)              -                   -                   

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร

 หรือขำดทุนในภำยหลงั (29,617)            (2,174)              -                   -                   

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 21 - 4,947 - 3,557 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 - (988) - (711) 

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร

    หรือขำดทุนในภำยหลงั - 3,959 - 2,846 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (29,617)            1,785                - 2,846 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 13,750             197,684           (5,086)              222,326           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,751             197,688           (5,086)              222,326           

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1) (4) -                   -                   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 13,750             197,684           (5,086)              222,326           

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำรองส ำหรับ ผลต่ำงของอตัรำ รวมธุรกิจภำยใต้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง กำรจ่ำยโดยใช้ แลกเปล่ียนจำกกำร กำรควบคุม อ่ืนของส่วนของ ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  ำนำจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ แปลงค่ำงบกำรเงิน เดียวกนั ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 600,000 1,346,389 60,000 557,343 33,305 (2,862)                 21,713               52,156               2,615,888 13 2,615,901          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

 การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
 เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                    -                    -                    (120,000)            -                    - -                    - (120,000)            - (120,000) 

 รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (120,000)            - - - - (120,000)            - (120,000) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
 ก  ำไรส ำหรับปี -                    - - 195,903             -                    - -                    - 195,903             (4) 195,899 

     ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    - - 3,959                 - (2,174) - (2,174) 1,785                 - 1,785 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 199,862             - (2,174) - (2,174) 197,688             (4) 197,684 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 600,000 1,346,389 60,000 637,205 33,305 (5,036) 21,713               49,982               2,693,576 9 2,693,585 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในปีก่อน 600,000             1,346,389          60,000               637,205             33,305               (5,036)                 21,713               49,982               2,693,576          9 2,693,585          

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 3 - - - (2,684) - - - - (2,684) - (2,684)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 600,000             1,346,389          60,000               634,521             33,305               (5,036)                 21,713               49,982               2,690,892          9 2,690,901          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

 เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
 รำยกำรปรับปรุง - - - 33,305               (33,305)              - - (33,305)              - - - 
 เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 - - - (120,000)            - - - - (120,000)            - (120,000) 

 รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (86,695)              (33,305)              - - (33,305)              (120,000)            - (120,000) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
 ก  ำไรส ำหรับปี - - - 43,368               - - - - 43,368               (1) 43,367 

     ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - (29,617) - (29,617) (29,617)              - (29,617) 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 43,368               - (29,617) - (29,617) 13,751               (1) 13,750 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 600,000             1,346,389          60,000               591,194             - (34,653) 21,713               (12,940)              2,584,643          8 2,584,651          

งบกำรเงินรวม 
ก ำไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำรองส ำหรับ
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง กำรจ่ำยโดยใช้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 600,000 1,346,389 60,000 539,527 33,305 2,579,221 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
 เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 - - - (120,000) - (120,000) 
 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (120,000) - (120,000) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
 ก  ำไรส ำหรับปี - - - 219,480 - 219,480

     ก  ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 2,846 - 2,846 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 222,326 - 222,326
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 600,000 1,346,389 60,000 641,853 33,305 2,681,547 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 600,000 1,346,389 60,000 641,853 33,305 2,681,547 
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 3 - - - (1,913) - (1,913)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 600,000 1,346,389 60,000 639,940 33,305 2,679,634 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
 เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 รำยกำรปรับปรุง - - - 33,305 (33,305) - 
      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 - - - (120,000) - (120,000) 
 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (86,695) (33,305) (120,000) 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ขำดทุนส ำหรับปี - - - (5,086) - (5,086) 
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (5,086) - (5,086) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 600,000 1,346,389 60,000 548,159 - 2,554,548 

ก ำไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปี 43,367               195,899             (5,086)               219,480             
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 27 10,170               34,608               5,685                33,913               
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 26 73,733               88,786               66,690               81,433               

        คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 14, 15, 17 176,597             210,114             135,024             151,246             
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม - 4,221 - - 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - 15,975 - - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 30 4,358                - 3,358 - 
กลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่ยติุธรรม
    ของตรำสำรอนุพนัธ์ (879) - (491) - 
ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (75,784)             (16,079) - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - 4,210 - 1,529 
ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ 9 6,465                4,044 6,436                3,637 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ 14,628               - 14,628 -                    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ (10,030)             (91,626)             (7,237)               (91,576)             
(กลบัรำยกำร) คำ่ใชจ่้ำยจำกหน้ีสินกำรรับประกนั
  สินคำ้และบริกำร (1,105)               (3,224)               (1,105)               (3,224)               
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับ
  ผลประโยชนพ์นกังำน 21 3,218                6,356                2,529                5,663                
เงินปันผลรับ 10 -                    -                    (22,788)             -                    
ดอกเบ้ียรับ (24,031)             (28,968)             (31,626)             (39,054)             

220,707             424,316             166,017             363,047             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน    49,509               327,011             117,374             319,246             
สินคำ้คงเหลือ 64,449               173,391             60,949               173,210             
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ 24,798               18,972               19,903               18,972               
ลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอ่ืน (14,142)             (1,373)               (14,809)             (1,260)               
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน    (82,328)             (206,436)           (79,822)             (228,070)           
เจำ้หน้ีไม่หมนุเวียนอ่ืน (216) (1,569) - (2,131) 
จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 21 (674) (9,311) (159) (9,175) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 262,103             725,001             269,453             633,839             
จ่ำยภำษีเงินได้ (20,411)             (24,913)             (16,236)             (25,542)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 241,692             700,088             253,217             608,297             

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน - 518,481 - 518,481 
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน - (30,454) - (30,454) 
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 37,927               14,520 
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - (29,000)             (23,000) 
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 6 (197,000)           - (197,000) -                    
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรร่วมคำ้ 6 54,819               - 54,819 -                    
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรร่วมคำ้ 6 (62,047)             - (62,047) -                    
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรร่วมคำ้ 6 3,727                - 3,727 -                    
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรร่วมคำ้ 6 (77,687)             - (77,687) -                    
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน 1,500                - 1,500 -                    
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน (12,455)             - (12,455) -                    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,758)               (63,661)             (8,473) (32,996)             

     เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 19,168               303,609             9,379                291,124             
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - 3 - 3 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีไดม้ำ - - (1,000)               (14,000) 
เงินสดรับจำกกำรขำยบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีจ่ำยไป - - -                    250                   
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทนุในบริษทัร่วม 10 (611,891)           (120,141)           (611,891)           (120,141)           
เงินสดจ่ำยเพ่ือเพ่ิมทนุในกำรร่วมคำ้ 10 (46,765)             (25,500)             -                    -                    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (412) (873) (412) (806) 
เงินปันผลรับ 10 22,788               - 22,788 - 

ดอกเบ้ียรับ 20,070               34,708               29,601 44,347               

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (895,943)           616,172             (840,224)           647,328             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,311,975          1,194,002          2,311,975          1,194,002          
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (1,399,313)        (2,250,918)        (1,399,313)        (2,250,918)        
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 50,430               400,000             - 400,000 
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (176,244)           (214,331)           (154,014)           (192,612) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - (46,765)             (25,250) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (76,690)             (69,534)             (54,156)             (50,923) 
เงินปันผลจ่ำย 29 (119,997)           (119,950)           (119,997)           (119,950) 

ดอกเบ้ียจ่ำย (67,072)             (89,485)             (65,137)             (82,164) 

จ่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงิน - (2,729) - (2,729) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 523,089             (1,152,945)        472,593             (1,130,544)        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (131,162)           163,315             (114,414)           125,081             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 216,287             52,972               160,327             35,246               
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 7 85,125               216,287             45,913               160,327             

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

2563 2562 2563 2562

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 84 79 84 79 

เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 18 - 18 - 

โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 4,000                - - - 

โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินคำ้คงเหลือ 6,263                - 6,263 -                    

โอนสินคำ้คงเหลือเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - 20,824 - 20,824 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 154,043             - 46,558 -                    

สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำ 269,042             - 181,922 -                    

หน้ีสินอนุพนัธ์ 2,474                - 1,900 -                    

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

งบกำรเงนิรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11 การด าเนินงานร่วมกนั 
12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
13 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สัญญาเช่า 
16 ค่าความนิยม 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
20 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
21 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22 ส ารอง 
23 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
24 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ตน้ทุนทางการเงิน 
27 ภาษีเงินได ้
28 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 การบริหารจดัการทุน 
32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 คดีฟ้องร้อง 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
35 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 355 
ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวกิจพิพิธ 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการค้าก๊าซธรรมชาติส าหรับ 
ยานยนต ์(NGV) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และอ่ืน ๆ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจัดตั้ง 2563 2562 

(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง 
บริษทั สยามวาสโก จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจคา้

ปลีกคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว น ้ามนัเคร่ืองและ
น ้ามนัหลอ่ล่ืน 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั ธุรกิจส่งออกแบตเตอร่ีและกระจก ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ รับฝาก 

และกระจายสินคา้ทางบก 
ไทย 99.99 99.99 

บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จ ากดั ธุรกิจผลิตและใหเ้ช่ารถโดยสารขนาดเลก็ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจลงทุน ไทย 99.97 - 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 99.96 99.96 
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ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจัดตั้ง 2563  2562 
(ร้อยละ) 

บริษัทย่อยทางอ้อม 
   ถอืหุ้นโดยบริษทั สยามวาสโก จ ากดั 
บริษทั บี.พี.เอ อินเตอร์เทรด จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00 100.00 
(ยงัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ) 
บริษทั วรปภา จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอน็ ที เอนเนอจี ก๊าซ จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอม็ม่ี เอน็จีวี จ  ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั น ้าพอง เอน็จีวี 2558 จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00 100.00 

บริษทัมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหวา่งบริษทัและผูร่้วมด าเนินงานอ่ืน 
(หมายเหตุขอ้ 11) บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของการด าเนินงาน
ร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียด ณ 31 ธันวาคม ดงัน้ี 

ประเทศที ่
ส่วนได้เสียในกำร 
ด ำเนินงำนร่วมกนั 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะธุรกจิ กจิกำรจัดตั้ง 2563  2562 
(ร้อยละ) 

กิจการร่วมคา้กลุม่ร่วมท างาน  
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ช ทวี จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ี เรียกวา่ “กิจการร่วมคา้กลุม่ร่วม
ท างาน SCN-CHO”) 

ธุรกิจขายรถโดยสารปรับอากาศใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 

จ านวน 489 คนั 

ไทย 50.00 50.00 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย    
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้
เปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผล
บงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณการประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

(1) การใชว้ิจารณญาณ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี

4(ฎ) 9 และ 15 สญัญาเช่า
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่
- กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุ
สญัญาเช่าหรือไม่

- กลุ่มบริษทัและบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ และ
- กลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์
ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่
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4(ต) และ 23  การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
- การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนั

ไดห้รือไม่
- การขายสินคา้สั่งท าควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง
10 การพิจารณาวา่เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในกิจการ

ท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ และ 
11 การด าเนินงานร่วมกนั 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

4(ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
4(ต) และ 23 การรับรู้รายไดท่ี้มีการประมาณการรับคืนสินคา้  
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
16 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
21 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
23 และ 30 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญาเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
(Weighted-average loss rate) 

27 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ และ 

30 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หมายเหต ุ ก าไรสะสม ก าไรสะสม 
(พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน 637,205  641,853 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก 
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม 
    เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ก(1) (3,355) (2,390) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 671 477 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 634,521 639,940 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธี
ปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดังนั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูล
เปรียบเทียบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) 
และขอ้ 4(ฐ) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มี
ดงัน้ี 
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(ก.1)  การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
โดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหาร
จดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้TFRS 9 
ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงิน
ลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน 

(พันบาท) 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 3,355 
รวม - 3,355 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน 

(พันบาท) 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - 2,390 
รวม - 2,390 
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(ก.2)  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติั
การช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 ก าหนดให้ใช้
วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่า
ดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ี
ตามสญัญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหมี้ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 6,925 4,135 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ 
- ลูกหน้ีการคา้ 3,866 3,712 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (3,866) (3,712) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 6,925 4,135 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยใช้
เกณฑเ์ส้นตรงตลอดระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีถือปฏิบติัตาม TFRS 9 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3,866 3,712 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนระหวา่งปี (1,288) (1,237) 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ียังไม่ได้รับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 2,578 2,475 
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(ก.3)  อนุพนัธ์ 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดใหอ้นุพนัธ์บางรายการเป็นอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อการบริหารความเส่ียง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้ก าหนดของอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์น
การบริหารความเส่ียงในปี 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการดังกล่าวตามท่ีได้อธิบายไวใ้น
นโยบายการบญัชีในหมายเหตุขอ้ 4(ง.3) และ 4(ง.4) 

ผลกระทบของอนุพนัธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

หน้ีสินอนุพนัธเ์พิ่มข้ึน 3,355 2,390 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 671 477 
ก าไรสะสมลดลง 2,684 1,913 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่า
เป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธี
ปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บ
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ี
เป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ส่งผลใหล้กัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12
เดือน

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ทบทวนการดอ้ยค่า และ

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 6,397 6,397 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 23,991 21,653 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (2,417) (825) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (4,007) (3,838) 
สญัญาท่ีไม่ไดป้ระกอบดว้ยสญัญาเช่า (10,431) (9,854) 

7,136 7,136 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  6,397 6,397 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 141,147 62,151 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 147,544 68,548 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.6 4.4 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย และการด าเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  
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การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไปหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของ 
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและ 
ผูถู้กซ้ือให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอก
ตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนักงานของ 
ผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไปและราคาตลาดของโครงการทดแทนรับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด

บริษัทย่อย 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
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การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้ 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของการร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่า
เผือ่การดอ้ยค่า  

การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ 
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
และของบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

หน่วยงานในต่างประเทศ   

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

เม่ือหน่วยงานในต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานในต่างประเทศ และ
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามี
การจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการ
ออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ี
ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเลือกให้
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือ
ลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไวใ้นระดับพอร์ตโฟลิโอ 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้น
การพิจารณารวมถึง 
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- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลยทุธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย
การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด
ออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่ 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้มืโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 

ในการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทั
พิจารณาขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงิน
ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตาม
สญัญาซ่ึงอาจท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไขในการประเมิน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึง 
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัและบริษทัถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ี
ก าหนด (เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้
ดอกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พือ่คา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ีย
จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

(ง.3) อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

(ง.4) การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้

ผลต่างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมท่ี
ไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงนั้น ในกรณีของสัญญาซ้ือขายอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหรือจ่าย
เม่ือช าระดว้ยเงินสด ซ่ึงเป็นก าไรหรือขาดทุนจะถูกบนัทึกรอไวใ้นบญัชีและรับรู้ตลอดช่วงอายขุองสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินโดยการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่าย ในกรณีของสัญญาซ้ืออตัราดอกเบ้ีย
ชนิดสามารถเลือกใช้สิทธิ ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดตามสัญญาจะรวมเป็นสินทรัพยอ่ื์นหรือหน้ีสินอ่ืนใน 
งบแสดงฐานะการเงิน และจะตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายขุองสญัญา 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 
และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทั
และบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้
เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญ
จะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลืออ่ืนค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุน
แปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้
ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงั
การผลิตตามปกติ   

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้
โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่าย
ตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัร 3 - 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 
ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักดว้ย 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม
รวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้
สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 191



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน
กวา่เดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
น ามาใช้เพื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการ
พฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนส าหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ
จัดเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน ามารวมเป็น 
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหัก 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุได้ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลา
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
สิทธิในสญัญาการประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 8 - 22 ปี 
สิทธิในการขายไฟฟ้า 25 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 10 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

(ฎ) สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญากลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

ในฐานะผู้เช่า 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า สญัญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั
และบริษทั จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการ
เช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลยกเวน้สญัญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่าเวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัและ
บริษทัเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิใน
การซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์
ท่ีเช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทัค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่า
ผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงั
รวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบั
ดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  

กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงิน
ภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็น
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และแสดงรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวใน 
งบแสดงฐานะการเงิน  
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ในฐานะผู้ให้เช่า 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกวา่หรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม
สญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  

เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าได้โอน 
ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่า
หรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า รายไดด้อกเบ้ีย
จากสญัญาเช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตาม
สัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ฏ)) กลุ่มบริษทัและบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงใชใ้นการค านวณเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในฐานะผูเ้ช่า สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่า
การเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ี
เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า
ทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
 
ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ิน
ตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
บริษทัไดท้ าสญัญาขายเคร่ืองจกัรและเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน ส่วนเกินจากราคาขายท่ีสูง
กว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่บริษทับนัทึกรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึง
แสดงสุทธิภายใตท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์ และทยอยตดัส่วนเกินดงักล่าวจากค่าเส่ือมราคาในก าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
บริษทับนัทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดว้ยจ านวนเท่ากบั
มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยที์่เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเช่าท่ีจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ี
ไปลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ ตลอดอายสุัญญาเช่า เพื่อใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบั
ยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัและบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญา
เช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้น
ข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่
กิจการอ่ืนและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพย์
ทางการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด
อายขุองสญัญา  
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ี
น่าลงทุน’ ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจในระดบัสากล  

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกิน
ก าหนดช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนัยส าคญั มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของ
ลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทัและบริษทั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัและ

บริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั

การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลักษณะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้างช าระและ 
ความน่าเช่ือถือ  

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึนของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ือง
กบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต 

ณ วนัท่ีรายงานกลุ่มบริษทัและบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและ 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ 
สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงเหตุการณ์ซ่ึงส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั การ
ผดิสญัญา เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกหน้ีจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 

การตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ี
ซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์ักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ ม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั 
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัยพท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็น 
รายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นประจ าทุกสามปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัและบริษทัมี
สินทรัพย์เกิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้ เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของ 
การไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ   
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนด
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
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(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
มูลค่ายุติธรรมของจ านวนท่ีจ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ 
ไปกบัการเพิ่มข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุก ๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการ
อนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนั
ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
เสียหายดงักล่าว   
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(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัและบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หากสามารถหาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอใน
จ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัและบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัและบริษทั    
วดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสิน
ดว้ยราคาเสนอขาย  

 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือ
เสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใช้
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการ
ท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้น
ตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมิน
มูลค่า ดงัน้ี  
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เ ป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการ
โอนข้ึน 
 

(ต) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั 
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
และส่วนลดตามปริมาณ  

 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีการส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยก
จากกนั หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัได้
และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการใหบ้ริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้น ๆ  
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(ถ) รายได้อื่น 
 

รายได้อ่ืนประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ี       
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

(ท) ดอกเบี้ย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

 

(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี   
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทัค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหาร
ก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(บ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึน
จากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปัน
ส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย ์ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ ตน้ทุนการจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายบริหาร ตน้ทุน
ทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควดิ-19)  
 

ในระหว่างปี 2563 การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงท าให้ยอดขายของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างมี
นยัส าคญั อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารจะยงัคงสนบัสนุนทางการคา้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและพยายามอยา่งยิง่ยวดเพื่อลด
ผลกระทบดงักล่าวโดยการหาตลาดอ่ืนมารองรับผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัและบริษทั รวมทั้งการปรับขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การปรับลดค่าใชจ่้ายและทางเลือกอ่ืน ๆ 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี       
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) โดยใช้
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์โควิด-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ / อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน / สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์โควิด-19 ท่ี
อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 

(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอ
ของก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 12 บุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชำต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ครอบครัวกิจพิพิธ ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกลุ่มกิจการและ 

กลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบ 
การวางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบ 
การวางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
และมีผูแ้ทนเป็นกรรมการของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีรวมถึง

กรรมการของบริษทั  
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ   
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีขายใหก้บับุคคลภายนอก 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า / รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบและรับบริการ ราคาท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคาท่ีซ้ือ / รับบริการจากบุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ / ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีเทียบเคียงไดก้บัอตัราตลาด 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  3,138  31,734 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  7,955  14,431 
รายไดอ่ื้น -  -  2,303  5,468 
รายไดค่้าเช่า -  -  1,726  919 
ดอกเบ้ียรับ -  -  10,103  10,226 
ซ้ือสินคา้ -  -  4,209  3,237 
การรับบริการ -  -  13,384  25,548 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,835  2,840 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 1,565  -  1,565  - 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดค่้าท่ีปรึกษา 2,680  -  2,680  210 
ดอกเบ้ียรับ 6,118  -  6,118  - 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั          
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,954  29,597  24,114  28,588 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,417  1,532  1,417  1,532 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 26,371  31,129  25,531  30,120 
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56 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย -  -  287,457  358,849 

    

ลูกหน้ีอ่ืน    
บริษทัยอ่ย -  -  8,035  7,689 
การร่วมคา้ -  -  335  - 
รวม -  -  8,370  7,689 

 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
2563 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัร่วม 10.0 -  197,000  -  197,000 
การร่วมคา้ 8.0 - 9.0 -  139,734  (58,546)  81,188 
รวม  -      278,188 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      - 
สุทธิ  -      278,188 

         

2562         
บริษทัยอ่ย - -  -  -  - 
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 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
2563 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.5 - 6.0 188,173  29,000  (37,927)  179,246 
บริษทัร่วม 10.0 -  197,000  -  197,000 
การร่วมคา้ 8.0 - 9.0 -  139,734  (58,546)  81,188 
รวม  188,173      457,434 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      - 
สุทธิ  188,173      457,434 

         

2562         
บริษทัยอ่ย  179,693  23,000  (14,520)  188,173 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      - 
สุทธิ  179,693      188,173 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืส าหรับปี -  -  -  - 

        

เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  1,503  2,069 

        

เจ้าหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  72  3,440 
การร่วมคา้ -  32  -  32 
รวม -  32  72  3,472 
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อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู้ยมื 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 1 มกราคม เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 
2563 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.0 74,750 - (46,765) 27,985 

2562 
บริษทัยอ่ย 3.0 100,000 - (25,250) 74,750 

สัญญาส าคญักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่ากบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงครอบคลุมการให้เช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์เพื่อ
จ าหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมอดัในราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทับอกเลิก 
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญา 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งเพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาและให้บริการ
ธุรกิจแก่บริษทัในเครือหลายแห่ง โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทับอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่คู่สัญญา 

บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง และไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยสญัญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดรั้บช าระคืนเงินตน้หมดหรือเม่ือผูใ้หกู้ท้วงถาม 

บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินหลายฉบบัแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี
และ 8 ปี ตามแต่ละสัญญาพร้อมทั้งค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องแต่ละโครงการ โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยส้ินสุดใน
เดือนมิถุนายน 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2571 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงสญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสญัญา 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,121  2,474  280  511 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 12,443  192,916  3,828  12,939 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 70,561  20,897  41,805  146,877 
รวม 85,125  216,287  45,913  160,327 

 
8 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
   ภายใน 1 ปี 84,650  33,819  (58,307)  (14,558)  26,343  19,261 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
   1 - 5 ปี 319,612  114,404  (210,872)  (45,516)  108,740  68,888 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
    เกินกวา่ 5 ปี 801,989  135,854  (490,370)  (24,554)  311,619  111,300 
รวม 1,206,251  284,077  (759,549)  (84,628)  446,702  199,449 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  สุทธิ 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
   ภายใน 1 ปี 67,580  33,819  (51,469)  (14,558)  16,111  19,261 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
   1 - 5 ปี 269,762  114,404  (192,199)  (45,516)  77,563  68,888 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ            
    เกินกวา่ 5 ปี 728,687  135,854  (460,539)  (24,554)  268,148  111,300 
รวม 1,066,029  284,077  (704,207)  (84,628)  361,822  199,449 

 
ในปี 2552 บริษทัได้ท าสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้บริการสร้างสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติอดัซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างอ่ืน และให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุด
อายสุัญญาในปี 2572 ต่อมาในปี 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทัดงักล่าวเก่ียวกบับริการอดัก๊าซเก่ียวกบั
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสญัญาเพิ่มเติมดงักล่าวมีระยะเวลา 14 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในปี 2572  
 
ในปี 2557 และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัท าสัญญาขายไฟให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง โดยสัญญาดงักล่าวมี
ระยะเวลา 25 ปี และจะส้ินสุดสัญญาในปี 2582 และปี 2584 ตามล าดบั ซ่ึงเขา้เง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าตาม TFRS 16 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 29,840  24,389  19,069  13,380 
สินคา้ระหวา่งผลิต 26,401  120,985  24,699  119,283 
วตัถุดิบ 393,736  377,444  391,357  371,712 
วสัดุโรงงาน 588  561  396  460 
รวม 450,565  523,379  435,521  504,835 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงและ 
      สินคา้ลา้สมยั 

 
(38,852) 

  
(32,387) 

  
(33,305) 

  
(26,869) 

สุทธิ 411,713  490,992  402,216  477,966 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก

รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 
 
 

    
 

  

- ตน้ทุนขาย 1,004,262  2,156,966  666,140  1,777,313 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

6,465 
  

4,044 
  

6,436 
  

3,637 
สุทธิ 1,010,727  2,161,010  672,576  1,780,950 

 

  

แบบ 56-1 One Report ปี 2563 216



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

62

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2562 2563  2562 
(พันบาท) 

บริษทัร่วม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,214 233,508 346,788 244,207 
ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 68,655 16,299 - - 
ซ้ือเงินลงทุน - 81,507 - 81,507
รายไดเ้งินปันผล (22,788) - - -
จ่ายเพิ่มทุน / เรียกช าระทุนเพิ่ม 611,891 21,074 611,891 21,074
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 
แปลงค่างบการเงิน (29,617) (2,174) - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 978,355 350,214 958,679 346,788 

การร่วมค้า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25,280 - - - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,129 (220) - - 
ซ้ือเงินลงทุน - 25,500 - - 
จ่ายเพิ่มทุน / เรียกช าระทุนเพิ่ม 46,765 - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 79,174 25,280 - - 

รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 375,494 233,508 346,788 244,207 
ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 75,784 16,079 - - 
ซ้ือเงินลงทุน - 107,007 - 81,507
รายไดเ้งินปันผล (22,788) - - -
จ่ายเพิ่มทุน / เรียกช าระทุนเพิ่ม 658,656 21,074 611,891 21,074
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ 
แปลงค่างบการเงิน (29,617) (2,174) - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,057,529 375,494 958,679 346,788 
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บริษัทร่วม  
 
บริษทัและผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ไดน้ าหุน้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“GEPT”) ไปจ าน า
ต่อผูรั้บเหมาก่อสร้าง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุตามสัญญาจ าน าหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามสัญญารับเหมาก่อสร้างแบบ
เบด็เสร็จเฟส 1 ตั้งแต่ปี 2561 
 
ในระหวา่งปี 2563 GEPT มีการออกหุน้สามญัเพิ่มเติมสองคร้ังจ านวนรวม 20.37 ลา้นหุน้ (จาก 2.16 ลา้นหุน้เป็น 22.53 
ลา้นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,037 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 64 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเรียก
ช าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวน 1,443 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า 46 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัช าระค่าหุน้ดงักล่าว
แลว้ทั้งส้ินเป็นจ านวน 612 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า 20 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ GEPT จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 
การร่วมค้า 
 
ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั (“SAP”) มีการเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม
สองคร้ังรวมจ านวนร้อยละ 22 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่าย คิดเป็นจ านวนเงินรวม 44 ลา้นบาท โดยบริษทั คอนโทร์โน 
จ ากดั (“CCL”) ช าระค่าหุ้นดงักล่าวทั้งส้ินเป็นจ านวนเงินรวม 22.44 ลา้นบาท ซ่ึง SAP ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ทั้งสองคร้ัง ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2563 SAP มีการออกหุน้สามญัเพิ่มเติมจ านวน 0.38 ลา้นหุน้ 
(จาก 2.00 ลา้นหุ้นเป็น 2.38 ลา้นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 38 ลา้นบาท และเรียกช าระค่าหุ้นเต็ม
จ านวนแลว้ โดย CCL ช าระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 24.33 ลา้นบาท SAP จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ ภายหลงัการเพิ่มทุน SAP จะมีผูถื้อหุน้คือ บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 53.47 บริษทั พร้อม 
พาวเวอร์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 26.32 และ บริษทั ไทย แอดวานซ์ โซลาร์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.21 ซ่ึง SAP ยงัคง
เป็นการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัภายหลงัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับส าหรับปี 

2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม 
บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ 
    (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) 

ธุรกิจเก่ียวกบั 
การลงทุน ไทย 40 40 1,658,290 215,756 958,679 346,788 978,355 350,214 22,788 - 

การร่วมค้า 
บริษทั สแกน แอดวานซ์ 

เพาเวอร์ จ ากดั  
ธุรกิจพลงังาน
หมุนเวียน ไทย 53.47 51 131,500 50,000 72,265 25,500 79,174 25,280 - - 

รวม 1,030,944 372,288 1,057,529 375,494 22,788 - 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง สัดส่วนความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน เงินปันผลรับส าหรับปี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม 
บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ 
    (ไทยแลนด)์ จ ากดั (*) เก่ียวกบัการลงทุน ไทย 40 40 1,658,290 215,756 958,679 346,788 22,788 - 
รวม 958,679 346,788 22,788 - 

(*) เดิมช่ือ “บริษทั พลงังานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ ากดั” 
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บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วมและการ  
ร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอด
รายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 

 
 บริษทั พลงังานเพือ่โลกสีเขียว  

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

บริษทั สแกน  
แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 

  
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

 
1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม 
 29 ตุลาคม - 31 

ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้  318,737  847,730  27,785  - 
         
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ก  179,960  (12,616)  13,559  (423) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี  (69,770)  (11,916)  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)  110,190  (24,532)  13,559  (423) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมตำมส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท  44,076  (7,360)  7,250  (216) 
         
สินทรัพยห์มุนเวียน ข  182,602  334,907  81,346  22,305 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ค  3,451,935  2,321,778  210,458  29,114 
หน้ีสินหมุนเวียน ง  (1,765,539)  (2,298,183)  (40,356)    (1,851) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน จ  (32,594)  (23,639)  (107,496)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  1,836,404  334,863  143,952  49,568 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  734,562  133,945  76,976  25,280 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  71,984  (3,785)  7,250  (216) 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  (29,617)  (2,174)  -  - 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน  201,426  222,228  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  978,355  350,214  84,226  25,064 
         
หมายเหตุ         
ก. รวมรายการดอกเบ้ียรับ  729  1,513  37  20 
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  15,167  6,705  59,667  20,224 
ค. รวมรายการต่อไปน้ี         

- เงินลงทุนระยะยาวอื่น  89,814  90,097  -  - 
- ลูกหน้ีจากขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  2,147,847  2,211,165  -  - 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  6,703  5,767  60,434  29,057 
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บริษทั พลงังานเพือ่โลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั สแกน  
แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 

1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม 
29 ตุลาคม - 31 

ธนัวาคม 
2563  2562 2563 2562 

(พันบาท) 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 

(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) (199,805) (24,803) (33,530) (1,453) 

จ. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน 
(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) (7,848) - (103,109) - 

11 กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

ในปี 2560 บริษทัได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงถือเป็นผูด้  าเนินงานอ่ืน (Other joint operator) เพื่อตั้ ง 
“กิจการร่วมค้ากลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO” (“SCN-CHO”) ประเภทการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อจัดซ้ือรถยนต์
โดยสารปรับอากาศใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คนั และบริการซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์โดยสารเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมเดินรถยนต์โดยสารแต่ละคนัเป็นต้นไปให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(“ขสมก.”) โดยตามสัญญาบริษทัแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมท างานในอตัราร้อยละ 50
บริษทัวางเงินมดัจ าในนาม SCN-CHO ให้แก่ขสมก. จ านวน 426 ลา้นบาทเพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญา ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน (Other joint operator) ทั้ งส้ินจ านวน 
10.95 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ซ่ึงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2565 
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รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 25,020  27,521 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 213,042  213,042 
หน้ีสินหมุนเวียน (13,552)  (15,258) 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 224,510  225,305 

 
รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้ 76,303  414,654 
ค่าใชจ่้าย (63,678)  (369,460) 
ก ำไรส ำหรับปี 12,625  45,194 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  681,808  668,058 
ซ้ือเงินลงทุน  1,000  500 
ขายเงินลงทุน  -  (250) 
เพิ่มทุน  -  13,500 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  682,808  681,808 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 สดัส่วนการถือหุ้น       
 โดยตรงและโดยออ้ม  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษทัย่อย (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 100.00  100.00  200,000  200,000  200,000  200,000  -  - 
บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 99.99  99.99  103,250  103,250  103,250  103,250  -  - 
บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 99.99  99.99  65,000  65,000  66,054  66,054  -  - 
บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั 99.99  99.99  20,000  20,000  22,103  22,103  -  - 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จ ากดั  99.99  99.99  13,750  13,750  13,750  13,750  -  - 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั (*) 99.97  -  1,000  -  1,000  -  -  - 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั 99.96  99.96  25,250  25,250  276,651  276,651  -  - 
รวม     428,250  427,250  682,808  681,808  -  - 

 

(*) ในไตรมาส 3 ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ลงทุนในบริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั โดยบริษทัถือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวน 9,997 หุ้น         
จาก 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาบริษทัมีการเรียกช าระค่าหุ้นจากผูถื้อหุ้นจ านวนเงิน 999,700 บาท โดยบริษัทสแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้ งกับ            
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
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13 อสังหำริมทรัพย์กำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ ท่ีดิน 
  (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  4,843  4,001 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 4,000  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  8,843  4,001 
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  -  - 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562  4,843  4,001 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  และ 1 มกรำคม 2563  4,843  4,001 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  8,843  4,001 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

    ที่เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  
รายไดค่้าเช่า 2,355  52  -  52 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อคา้จ านวนหน่ึงท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่า     
แต่ละสัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายสุัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มี
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็น 29.95 
ลา้นบาท และ 27.84 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 29.95 ล้านบาท และ 27.84 ล้านบาท ตามล าดับ) ประเมินราคาโดย 
ผูป้ระเมินราคาอิสระล่าสุดเม่ือวนัท่ี  9 สิงหาคม 2560 โดยพิจารณาราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวดัมูลค่า
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

  งบกำรเงินรวม 
  

 
หมายเหตุ ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
รำคำทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  809,199  897,560  651,146  189,773  71,896  1,023,073  456,854  4,099,501 
เพิ่มข้ึน  653  9,829  220  16,828  2,783  15,653  51,029  96,995 
โอน  6,091  34,143  36,069  6,067  1,455  44,597  (128,422)  - 
จ าหน่าย  (103,648)  (132,703)  (4,545)  (8,506)  (5,360)  (85,131)  -  (339,893) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  712,295  808,829  682,890  204,162  70,774  998,192  379,461  3,856,603 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติั 
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
-  - 

 
(1,558)  -  -  

 
(244,208) 

 
-  

 
(245,766) 

การรับรู้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินจากการถือปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
-  (36,894) 

 
(229,985)  (1,727)  (436)  

 
- 

 
-  (269,042) 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  712,295  771,935  451,347  202,435  70,338  753,984  379,461  3,341,795 
เพิ่มข้ึน  -  382  -  383  1,077  5,335  2,599  9,776 
โอน   -  -  5,115  951  38  -  (6,104)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 (4,000)  -  -  -  -  -  -  (4,000) 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  -  2,200  -  -  241,434  -  243,634 
จ าหน่าย  (738)  (2,290)  (7,573)  (10,292)  (9,908)  (32,095)  (7,725)  (70,621) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  707,557  770,027  451,089  193,477  61,545  968,658  368,231  3,520,584 
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งบกำรเงินรวม 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง รวม 
(พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - (258,970) (205,172) (133,800) (47,648) (632,874) - (1,278,464)
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (55,671) (53,623) (12,031) (6,461) (66,091) - (193,877)
จ าหน่าย - 40,185 2,082 8,133 4,921 72,589 - 127,910
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 - (274,456) (256,713) (137,698) (49,188) (626,376) - (1,344,431)
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (45,058) (39,767) (12,081) (5,499) (30,823) - (133,228)
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - (807) - - (144,485) - (145,292)
จ าหน่าย - 2,290 4,838 10,163 9,891 28,364 - 55,546
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 - (317,224) (292,449) (139,616) (44,796) (773,320) - (1,567,405)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 809,199 638,590 435,023 55,239 24,248 87,785 456,854 2,506,938 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - - 10,951 734 - 302,414 - 314,099

809,199 638,590 445,974 55,973 24,248 390,199 456,854 2,821,037 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 712,295 534,373 417,459 65,948 21,586 100,272 379,461 2,231,394 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - - 8,718 516 - 271,544 - 280,778

712,295 534,373 426,177 66,464 21,586 371,816 379,461 2,512,172 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 707,557 452,803 158,640 53,861 16,749 195,338 368,231 1,953,179 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 375,596  764,153  483,848  145,729  64,590  821,205  263,268  2,918,389 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  15,777  2,522  12,372  35,659  66,330 
โอน -  2,560  13,407  -  970  44,597  (61,534)  - 
จ าหน่าย (103,649)  (132,703)  (4,545)  (8,506)  (5,343)  (57,771)  -  (312,517) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
 1 มกรำคม 2563 271,947  634,010 

 
492,710  153,000  62,739  

 
820,403 

 
237,393  2,672,202 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติั 
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  -  - 

 
(1,558)  -  -  

 
(136,723) 

 
-  (138,281) 

การรับรู้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าจากการถือปฏิบติั  
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  -  (35,392) 

 
(144,376)  (1,721)  (433)  

 
- 

 
-  (181,922) 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 271,947  598,618  346,776  151,279  62,306  683,680  237,393  2,351,999 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  250  1,064  5,335  1,841  8,490 
โอน -  -  5,115  951  38  -  (6,104)  - 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  2,200  -  -  241,434  -  243,634 
จ าหน่าย -  -  (7,573)  (10,180)  (9,605)  (21,465)  (4,256)  (53,079) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 271,947  598,618  346,518  142,300  53,803  908,984  228,874  2,551,044 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

 

เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  (246,709)  (161,656)  (120,774)  (45,624)  (579,618)  -  (1,154,381) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (44,764)  (34,396)  (9,809)  (5,168)  (48,709)  -  (142,846) 
จ าหน่าย -  40,185  2,082  8,133  4,917  57,651  -  112,968 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  (251,288)  (193,970)  (122,450)  (45,875)  (570,676)  -  (1,184,259) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (33,339)  (28,280)  (9,154)  (4,152)  (27,256)  -  (102,181) 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  (807)  -  -  (144,485)  -  (145,292) 
จ าหน่าย -  -  4,838  10,127  9,588  20,446  -  44,999 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  (284,627)  (218,219)  (121,477)  (40,439)  (721,971)  -  (1,386,733) 
                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 375,596  517,444  311,241  24,410  18,966  60,052  263,268  1,570,977 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  10,951  545  -  181,535  -  193,031 
 375,596  517,444  322,192  24,955  18,966  241,587  263,268  1,764,008 
                

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 271,947  382,722  290,022  30,135  16,864  89,106  237,393  1,318,189 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  8,718  415  -  160,621  -  169,754 
 271,947  382,722  298,740  30,550  16,864  249,727  237,393  1,487,943 
                

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 271,947  313,991  128,299  20,823  13,364  187,013  228,874  1,164,311 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จ านวน 565.03 ลา้นบาท และ 515.21 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 561.82 ล้านบาท และ 523.38 ล้านบาท ตามล าดับ) 

15 สัญญำเช่ำ 

ในฐานะผู้เช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
อาคาร 4,204 4,204 
ยานพาหนะ 112,533 14,482 
รวม 116,737 18,686 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 116.74 ลา้นบาท และ 18.69 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563  2562 
(พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
- อาคาร 2,414 - 2,414 - 
- เคร่ืองจกัร 165 - 165 - 
- ยานพาหนะ 38,226 - 28,792 - 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  5,107  7,832  2,016  3,910 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  915  2,417  73  825 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

  
1,661 

  
2,267 

  
1,568 

  
2,176 

ค่าเช่าจ่าย  -  24,409  -  9,304 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 76,690 ลา้นบาท และ 54,156 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

16 ค่ำควำมนิยม 
 
   งบกำรเงินรวม 
   2563  2562 
   (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม และ 31 ธันวำคม   220,769  224,990 
      
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  (4,221) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    -  (4,221) 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    220,769  220,769 
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ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงานธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ส่วนงานธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณ
ดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 
อตัราคิดลดของบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 6 ต่อปี (2562: ร้อยละ 7 ต่อปี) ขอ้สมมติน้ีได้ถูกใช้เพื่อการ
วิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
หากขอ้สมมติในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 
ต่อปี หรืออตัราคิดลดเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี กจ็ะยงัคงไม่มีค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม   
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิในสัญญาการ
ประกอบธุรกิจสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ 

 

สิทธิในการขายไฟฟ้า  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 14,092  119,570  25,000  28,768  187,430 
จ าหน่าย 873  -  -  -  873 
เพิ่มข้ึน (55)  -  -  -  (55) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 14,910  119,570  25,000  28,768  188,248 
เพิ่มข้ึน 413  -  -  -  413 
จ าหน่าย (52)  -  -  -  (52) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 15,271  119,570  25,000  28,768  188,609 
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  งบกำรเงินรวม 
  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิในสัญญาการ
ประกอบธุรกิจสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ 

 

สิทธิในการขายไฟฟ้า  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์  

 
รวม 

  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  (8,215)  (24,688)  (2,000)  (3,982)  (38,885) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1,371)  (9,093)  (1,000)  (2,875)  (14,339) 
จ าหน่าย  52  -  -  -  52 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  (15,975)  -  -  (15,975) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  (9,534)  (49,756)  (3,000)  (6,857)  (69,147) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (1,301)  (4,994)  (1,000)  (2,883)  (10,178) 
จ าหน่าย  52  -  -  -  52 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  (10,783)  (54,750)  (4,000)  (9,740)  (79,273) 
           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  5,877  94,882  23,000  24,786  148,545 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  5,376  69,814  22,000  21,911  119,101 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  4,488  64,820  21,000  19,028  109,336 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิในการ 
ขายไฟฟ้า 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ รวม 

(พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 12,236 25,000 28,768 66,004 
เพิ่มข้ึน 806 - - 806 
จ าหน่าย (55) - - (55) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 12,987 25,000 28,768 66,755 
เพิ่มข้ึน 412 - - 412 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 13,399 25,000 28,768 67,167 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (7,588) (2,000) (3,982) (13,570) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,166) (1,000) (2,875) (5,041) 
จ าหน่าย 52 - - 52 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 (8,702) (3,000) (6,857) (18,559) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,089) (1,000) (2,883) (4,972) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 (9,791) (4,000) (9,740) (23,531) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 4,648 23,000 24,786 52,434 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 4,285 22,000 21,911 48,196 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 3,608 21,000 19,028 43,636 
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18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
6 - 

 
- 

 
27,985 

 
74,750 

         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  1,587,869  675,207  1,587,869  675,207 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
175,220 

 
284,994 

 
148,039 

 
225,954 

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (414)  (467)  (325)  (325) 
สุทธิ  174,806  284,527  147,714  225,629 
         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  28,183  69,331  7,873  49,888 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  1,790,858  1,029,065  1,771,441  1,025,474 

         

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  806,320  822,926  671,500  748,166 
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (1,076)  (1,490)  (1,076)  (1,401) 
สุทธิ  805,244  821,436  670,424  746,765 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  47,778  71,816  8,536  12,263 

รวมหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  853,022  893,252  678,960  759,028 

รวมท้ังหมด  2,643,880  1,922,317  2,450,401  1,784,502 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคือร้อยละ 2.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 
3.80  ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.75 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี) 
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  7,200  -  7,200 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 1,500  1,500  1,500  1,500 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 737,304  999,055  400,018  567,471 
รวม  738,804  1,007,755  401,518  576,171 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสัญญากู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ในประเทศหลายแห่งเพื่อใช้ในการด าเนินงานซ้ือเคร่ืองจักร และก่อสร้างอาคารโรงงาน เงินกู้ยืมระยะยาวของ        
กลุ่มบริษทัและบริษทัค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือรวมทั้งรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินบางประการ 
 
กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมหลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับวงเงินกูย้ืมรวม 311 ลา้น
บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เงินกูย้มืเหล่าน้ีมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน กลุ่มบริษทั
ไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อป้องกนัความเส่ียงส่วนหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว
ขา้งตน้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 ภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนน้ี กลุ่มบริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่าย
และไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ียจากคู่สญัญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึง
เดือนสิงหาคม 2565   

 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บอนุมติัการพกัช าระเงินตน้ส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสองแห่ง 
ตั้ งแต่งวดเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 และงวดเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
ตามล าดบั 
 
วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 1,147.55 ลา้นบาท และ 
1,131.55 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: จ านวน 2,204.12 ล้านบาท และ 1,998.94 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2563  2562 

 

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 30,979  (2,796)  28,183  74,167  (4,836)  69,331 
1 - 5 ปี 50,008  (2,230)  47,778  74,172  (4,788)  69,384 
เกิน 5 ปี -  -  -  2,475  (43)  2,432 
รวม 80,987  (5,026)  75,961  150,814  (9,667)  141,147 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

 

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 8,446  (573)  7,873  51,633  (1,745)  49,888 
1 - 5 ปี 8,739  (203)  8,536  12,844  (581)  12,263 
รวม 17,185  (776)  16,409  64,477  (2,326)  62,151 
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การเปลี่ยนแปลงหน้ีสินที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน  
 

  งบกำรเงินรวม  
  เงินกูย้มือ่ืน  หน้ีสินตามสญัญาเช่า   อ่ืน ๆ  รวม 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,781,347  141,147  301  1,922,795 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสด 
    จากการจดัหาเงิน  719,776  (76,690)  (119,997)  523,089 
การเปล่ียนแปลงอื่น         
สญัญาเช่าการเงิน  -  6,397  -  6,397 
ดอกเบ้ียจ่าย  68,614  5,107  12  73,733 
การเปล่ียนแปลงของรายการอื่นท่ี
ไม่ใช่เงินสด  469  -  -  469 

อ่ืน ๆ  -  -  120,000  120,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  2,570,206  75,961  316  2,646,483 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  เงินกูย้มือ่ืน  หน้ีสินตามสญัญาเช่า   อ่ืน ๆ  รวม 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  1,722,713  62,151  301  1,785,165 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
เงินสดจากการจดัหาเงิน  646,746  (54,156)  (119,997)  472,593 

การเปล่ียนแปลงอื่น         
สญัญาเช่าการเงิน  -  6,397  -  6,397 
ดอกเบ้ียจ่าย  64,661  2,017  12  66,690 
การเปล่ียนแปลงของรายการอื่นท่ี
ไม่ใช่เงินสด  325  -  -  325 

อ่ืน ๆ  -  -  120,000  120,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  2,434,445  16,409  316  2,451,170 
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19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  1,503  2,069 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  79,257  140,544  62,506  120,120 
  79,257  140,544  64,009  122,189 
         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  32  72  3,472 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  52,620  71,951  41,867  59,994 
  52,620  71,983  41,939  63,466 

รวม  131,877  212,527  105,948  185,655 
 

20 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 6 -  32  72  3,472 

         
อ่ืน ๆ         
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  14,162  21,987  13,656  21,213 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย  7,420  11,611  6,018  10,187 
เงินค ้าประกนัผลงาน  9,477  5,424  9,477  5,424 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้  6,681  7,432  2,945  3,437 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  4,972  7,134  4,490  6,362 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพคา้งจ่าย  3,390  7,649  1,685  6,128 
อ่ืน ๆ   6,518  10,714  3,596  7,243 

  52,620  71,951  41,867  59,994 

รวม  52,620  71,983  41,939  63,466 
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21 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 
(พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 19,219 16,220 15,158 12,788 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ตามโครงการผลประโยชน์ หมายเหต ุ 2563 2562 2563  2562 

(พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,220 24,122 12,788 19,857 

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 24 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,204 2,051 2,535 1,638 
ตน้ทุนบริการในอดีต (2) 163 - 3,881
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 190 4,125 167  144
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (174) 17 (173) -

3,218 6,356 2,529 5,663 
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มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนั งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ตามโครงการผลประโยชน์ 2563 2562 2563  2562 

(พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (1,697) - (1,833)
- ขอ้สมมติทางการเงิน - 48 - 255
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,298) - (1,979)

- (4,947) - (3,557)

อ่ืน ๆ 
ผลประโยชน์จ่าย (219) (9,311) (159) (9,175)

2,999 (7,902) 2,370 (7,069) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 19,219 16,220 15,158 12,788 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ประกนัภัย 2563 2562 2563  2562 

(ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.27 - 1.84 1.27 - 1.84  1.31 1.31 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 3.00 2.00 - 3.00  3.00 3.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 5.00 - 22.50 ปี 
(2562: 6.00 - 22.78 ปี) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  
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ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (553)  612  (434)  483 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

799 
  

(708) 
  

622 
  

(574) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (622)  318  493  262 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 29  (29)  24  (24) 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (449)  497  (356)  398 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

449 
  

(442) 
  

387 
  

(354) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1) (506)  262  (405)  217 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 24  (24)  20  (20) 

 

22 ส ำรอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่ม
บริษทั หน่วยงานท่ีส าคญัมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนั โดยมีการพิจารณาจากการจดักลุ่มโดยทัว่ไปของผลิตภณัฑ์
และการบริการเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายใน
ท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธุรกิจการคา้ก๊าซทางสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (NGV) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ธุรกิจบริการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติ (PMS) ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ (TPL) ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์สถานีก๊าซธรรมชาติ (EPC) และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนตแ์ละทดสอบถงับรรจุ
ก๊าซ 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอะไหล่รถยนตแ์ละยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธุรกิจการจ าหน่าย
อะไหล่รถยนต ์และรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนตแ์ละรถโดยสาร 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ส่วนงานอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัหล่อล่ืน และแผงโซลาร์เซลล์ 
ธุรกิจให้บริการขนส่ง รับฝากและกระจายสินคา้ทางบก และธุรกิจส่งออกกระจก ไม่มีส่วนงานใดท่ี
เขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณ เพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 

ขอ้มูลตามส่วนงานใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทัประเมิน
ความสามารถในการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานจากก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงาน
เป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจ 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนประมาณ 412.94 ลา้นบาท (2562: 570.35 ล้าน
บาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

การจ าแนกรายได้ 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการหลกั 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 243



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

89

งบกำรเงินรวม 
ส่วนงำนที่รำยงำน 

ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 รวมส่วนงำนที่รำยงำน ส่วนงำนอ่ืน ๆ รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

(พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,157,780 1,690,761 76,255 1,063,518 48,695 59,462 1,282,730 2,813,741 212,921 158,535 1,495,651 2,972,276 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9,663  57,910 - 689 - - 9,663 58,599 26,746 40,938 36,409 99,537 
รวม 1,167,443 1,748,671 76,255 1,064,207 48,695 59,462 1,292,393 2,872,340 239,667 199,473 1,532,060 3,071,813 

การจ าแนกรายได้ 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั 
ไทย 1,157,780 1,690,761 76,255 1,063,518 48,695 59,462 1,282,730 2,813,741 199,350 144,433 1,482,080 2,958,174 
อ่ืน ๆ - - - - - - - - 13,571     14,102 13,571       14,102 
รวม 1,157,780 1,690,761 76,255 1,063,518 48,695 59,462 1,282,730 2,813,741 212,921 158,535 1,495,651    2,972,276 

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลกั 
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์ 300,731  378,249 - - - - 300,731 378,249 - - 300,731 378,249 
ก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม 

(iCNG) 220,609  432,725 - - - - 220,609 432,725 - - 220,609 432,725 
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 216,464  244,410 - - - - 216,464 244,410 - - 216,464 244,410 
น ้ามนั 117,063  134,037 - - - - 117,063 134,037 - - 117,063 134,037 
รับเหมาก่อสร้าง 97,383  96,548 - - - - 97,383 96,548 - - 97,383 96,548 
ซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 93,411  116,709 - - - - 93,411 116,709 - - 93,411 116,709 
ขนส่ง 78,879  195,518 - - - - 78,879 195,518 - - 78,879 195,518 
รถเมล ์NGV - - - 341,613 - - - 341,613 - - - 341,613 
รถยนต ์ - - - 577,420 - - - 577,420 - - - 577,420 
พลงังานแสงอาทิตย ์ - - - -   48,695 59,462 48,695 59,462 - - 48,695 59,462 
อ่ืน ๆ 33,240  92,565 76,255  144,485 - - 109,495 237,050 212,921 158,535 322,416 395,585 
รวม 1,157,780 1,690,761 76,255 1,063,518 48,695 59,462 1,282,730 2,813,741 212,921 158,535 1,495,651 2,972,276 
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งบกำรเงินรวม 
ส่วนงำนที่รำยงำน 

ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 รวมส่วนงำนที่รำยงำน ส่วนงำนอ่ืน ๆ รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

(พันบาท) 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 698,836 1,076,514 21 991,950 - - 698,857 2,068,464 206,568 157,667 905,425 2,226,131 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 458,944 614,247 76,234 71,568 48,695 59,462 583,873 745,277 6,353 868 590,226 746,145 
รวม 1,157,780 1,690,761 76,255 1,063,518 48,695 59,462 1,282,730 2,813,741 212,921 158,535 1,495,651 2,972,276 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส่วนงำนที่รำยงำน 

ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่  3 รวมส่วนงำนที่รำยงำน ส่วนงำนอ่ืน ๆ รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(พันบาท) 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั  
ไทย 873,077 1,396,338 76,255 1,064,207 40,926 41,920 990,258 2,502,465 75,266 9,876 1,065,524 2,512,341 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงำนที่รำยงำน 
 ส่วนงำนที่ 1  ส่วนงำนที่ 2  ส่วนงำนที่  3  รวมส่วนงำนที่รำยงำน  ส่วนงำนอ่ืน ๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลกั                       
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์ 142,544   208,417  -  -  -  -  142,544  208,417  -  -  142,544   208,417 
ก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับ
อุตสาหกรรม (iCNG) 220,609  

  
440,658  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  220,609  

  
440,658  

 
-  

 
-  220,609  

  
440,658 

บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 216,464   244,409  -  -  -  -  216,464   244,409  -  -  216,464   244,409 
ซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 95,109   119,586  -  -  -  -  95,109  119,586  -  -  95,109   119,586 
รับเหมาก่อสร้าง 94,681   121,076  -  -  -  -  94,681  121,076  -  -  94,681   121,076 
ขนส่ง 78,879   195,553  -  -  -  -  78,879  195,553  -  -  78,879   195,553 
รถเมล ์NGV -   -     -   341,613  -  -  -  341,613  -  -  -   341,613 
รถยนต ์ -   -     -   577,984  -  -  -  577,984  -  -  -   577,984 
พลงังานแสงอาทิตย ์ -   -     -   -     40,926  41,920  40,926   41,920  -  -  40,926   41,920 
อ่ืน ๆ 24,791   66,639  76,255   144,610  -  -  101,046  211,249  75,266  9,876  176,312   221,125 
รวม 873,077  1,396,338  76,255  1,064,207  40,926  41,920  990,258  2,502,465  75,266  9,876  1,065,524  2,512,341 

                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 421,040  774,630  21   992,639  -  -  421,061  1,767,269  65,089  1,089  486,150  1,768,358 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 452,037  621,708  76,234   71,568  40,926  41,920  569,197  735,196  10,177  8,787  579,374  743,983 
รวม 873,077  1,396,338  76,255  1,064,207  40,926  41,920  990,258  2,502,465  75,266  9,876  1,065,524  2,512,341 
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การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน 
 
 งบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน 137,597  378,085 
ก าไรขั้นตน้จากส่วนงานอ่ืน 25,547  17,950 
ตดัรายการก าไรระหวา่งส่วนงาน (3,021)  (9,252) 
 160,123  386,783 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,094  - 
รายไดอ่ื้น 66,736  147,507 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 227,953  534,290 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (172,988)  (228,402) 
ตน้ทุนทางการเงิน (73,733)  (88,786) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  (2,674) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS9 (4,358)  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
75,784  

 
16,079 

ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 
ตราสารอนุพนัธ์ 879  - 

ก ำไรรวมก่อนภำษีเงินได้ 53,537  230,507 

 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานและสถานีบริหารก๊าซธรรมชาติส าหรับยานพาหนะ 
จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ / หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม 

 (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ -  13,572  13,572  -  14,101  14,101 

ขายในประเทศ 48,695  1,469,793  1,518,488  59,462  2,998,251  3,057,713 

ตดัรายการระหวา่งกนั -  (36,409)  (36,409)  -  (99,538)  (99,538) 

รวมรำยได้ 48,695  1,446,956  1,495,651  59,462  2,912,814  2,972,276 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 40,926  1,024,598  1,065,524  41,920  2,470,421  2,512,341 
รวมรำยได้ 40,926  1,024,598  1,065,524  41,920  2,470,421  2,512,341 

 

รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญา
ท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 21.21 ลา้นบาท และ 21.21 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: จ านวน 63.02 ล้านบาท และ 63.02 ล้านบาท 
ตามล าดับ) ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าวเม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอีก 1 - 6 เดือนขา้งหนา้ และ 1 - 6 เดือนขา้งหนา้ ตามล าดบั (2562: ในอีก 3 - 15 เดือนข้างหน้า และ 3 - 15 เดือนข้างหน้า 
ตามล าดับ) 
 

24 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  215,782  248,867  180,040  206,980 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 21 2,861  6,356  2,529  5,663 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  1,367  2,809  1,300  2,691 
อ่ืน ๆ   14,278  17,464  7,549  12,398 

รวม 25 234,288  275,496  191,418  227,732 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า 

  
89,133 

  
122,362 

  
88,895 

  
119,040 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  152,149  614,707  119,973  581,059 
ตน้ทุนซ้ือมาขายไป  663,581  1,316,884  393,550  1,075,115 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 24 234,288  275,496  191,418  227,732 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  173,681  183,651  130,783  136,894 
ค่าสาธารณูปโภค  63,775  106,535  54,040  73,284 
ค่าซ่อมแซม  22,862  46,413  13,920  19,818 
อ่ืน ๆ  109,047  147,847  77,465  100,798 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนบริกำร ต้นทุนในกำร
จัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
1,508,516 

  
2,813,895 

  
1,070,044 

  
2,333,740 
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26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  1,835  2,840 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจาก
ธนาคาร 

 
65,931 

 
77,450 

 
60,286 

 
71,322 

รวมดอกเบีย้จ่ำย  65,931  77,450  62,121  74,162 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท า
รายการส่วนท่ีบนัทึกรวมกบั 

   เงินกูย้มื 

 

2,683 

 

3,503 

 

2,541 

 

3,361 
ดอกเบ้ียจ่าย - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  282  -  282  - 
สญัญาเช่าการเงิน  4,837  7,833  1,746  3,910 
  7,802  11,336  4,569  7,271 

สุทธิ  73,733  88,786  66,690  81,433 

 
27 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ส าหรับงวดปัจจุบนั   3,833  30,333  -  30,283 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     6,337  4,275  5,685  3,630 
รวมภำษีเงินได้  10,170  34,608  5,685  33,913 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
2563 2562 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม 53,537 230,507 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  10,707 20.00 46,101 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (19,714) (3,260) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี  (19,839) (16,110) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  34,027 21,878 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิม  (18,899) (18,998) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั  23,888 4,997 
รวม 19.00 10,170 15.01 34,608 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2563 2562 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  599 253,393 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 120 20.00 50,679 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี  (4,558) - 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี  (19,147) (15,732) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  23,044 17,504 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิม  (13,321) (18,538) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั  19,547 - 
รวม 949.05  5,685 13.38 33,913 

งบกำรเงินรวม 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 

(พันบาท) 
รวม 175,215  11,750  (256,792)  (87,661) 
การหกักลบรายการของภาษี  (172,296)  (7,253)  172,296  7,253 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำร 
ตัดบัญชีสุทธิ 2,919  4,497  (84,496)  (80,408) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 172,426  9,408  (211,856)  (43,632) 
การหกักลบรายการของภาษี  (172,426)   (9,408)  172,426  9,408 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำร 
   ตัดบัญชีสุทธิ  

 
- 

  
- 

  
(39,430) 

  
(34,224) 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

ณ วนัที่  
1 มกรำคม 2563  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -  33,970  -  -  33,970 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,213  873  -  -  2,086 
สินคา้คงเหลือ  6,476  1,290  -  -  7,766 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
437 

  
(221) 

  
- 

  
- 

  
216 

ประมาณการร้ือถอน -  47  -  -  47 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,198 

  
594 

  
- 

  
- 

  
3,792 

ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 426  (410)  -  -  16 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -  126,827  -  -  126,827 
อนุพนัธ์ -  (176)  -  671  495 

รวม 11,750  162,794  -  671  175,215 
          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (842)  -  -  (842) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า -  (162,828)  -  -  (162,828) 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการซ้ือธุรกิจ 

 
(20,783) 

  
288 

  
- 

  
- 

  
(20,495) 

การตีราคาสิทธิในสัญญาการประกอบธุรกิจสถานี
ก๊าซธรรมชาติ 

 
(13,962) 

  
999 

  
- 

  
- 

  
(12,963) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (31,613)  (3,572)  -  -  (35,185) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี (21,303)  (3,176)  -  -  (24,479) 

รวม (87,661)  (169,131)  -  -  (256,792) 
          

สุทธิ (75,911)  (6,337)  -  671  (81,577) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 496  717  -  -  1,213 
สินคา้คงเหลือ  5,669  807  -  -  6,476 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
1,082 

  
(645) 

  
- 

  
- 

  
437 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
4,780 

  
(594) 

  
(988) 

  
- 

  
3,198 

ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 852  (426)  -  -  426 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 3,766  (3,766)  -  -  - 
รวม 16,645  (3,907)  (988)  -  11,750 

          
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 

 
(20,136) 

  
(647) 

  
- 

  
- 

  
(20,783) 

การตีราคาสิทธิในสัญญาการประกอบ
ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ 

 
(19,503) 

  
5,541 

  
- 

  
- 

  
(13,962) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (26,667)  (4,946)  -  -  (31,613) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
    และภาษี 

 
(20,987) 

  
(316) 

  
- 

  
- 

  
(21,303) 

รวม (87,293)  (368)  -  -  (87,661) 

          
สุทธิ (70,648)  (4,275)  (988)  -  (75,911) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2563  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  33,970  -  -  33,970 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 656  672  -  -  1,328 
สินคา้คงเหลือ  5,373  1,288  -  -  6,661 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
437 

  
(221) 

  
- 

  
- 

  
216 

ประมาณการร้ือถอน -  47  -  -  47 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,516 

  
465 

  
- 

  
- 

  
2,981 

ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 426  (410)  -  -  16 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -  126,827  -  -  126,827 
อนุพนัธ ์ -  (99)  -  479  380 
รวม 9,408  162,539  -  479  172,426 

          
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (842)  -  -  (842) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -  (163,126)  -  -  (163,126) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (22,329)  (1,080)  -  -  (23,409) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
   และภาษี 

 
(21,303) 

  
(3,176) 

  
- 

  
- 

  
(24,479) 

รวม (43,632)  (168,224)  -  -  (211,856) 

          
สุทธิ (34,224)  (5,685)  -  479  (39,430) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 476  180  -  -  656 
สินคา้คงเหลือ  4,646  727  -  -  5,373 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
1,082 

  
(645) 

  
- 

  
- 

  
437 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,929 

  
(702) 

  
(711) 

  
- 

  
2,516 

ก าไรจากการขายสินทรัพย ์          
    รอตดับญัชี 852  (426)  -  -  426 
รวม 10,985  (866)  (711)  -  9,408 
          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (19,881)  (2,448)  -  -  (22,329) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
   และภาษี 

 
(20,987) 

  
(316) 

  
- 

  
- 

  
(21,303) 

รวม (40,868)  (2,764)  -  -  (43,632) 
          

สุทธิ (29,883)  (3,630)  (711)  -  (34,224) 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 2563  2562  2563  2562 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  190,202  167,679  -  - 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 ถึงปี 2568 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว   
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28 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดททุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        
  บริษทัใหญ่ 43,368  195,903  (5,086)  219,480 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.04  0.16  (0.00)  0.18 
 

29 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
 ก าหนดจ่าย 

เงินปันผล 
 อตัราเงินปัน

ผลต่อหุน้ 
 

จ านวนเงิน 
     (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2563        
เงินปันผลระหวา่งกาล 24 มีนาคม 2563  เมษายน 2563  0.10  120,000 

        
ปี 2562        
เงินปันผลประจ าปี 22 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562  0.10  120,000 

 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล
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งบกำรเงินรวม 
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- สุทธิ รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการร่วมคา้ - 73,960 73,960 - 79,241 - 79,241 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน - 10,955 10,955 - 11,503 - 11,503 
รวม - 84,915 84,915 

หน้ีสินทางการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (75,000) (75,000) - (73,975) - (73,975) 
สิทธิการขายหุน้ (999) - (999) - (999) - (999) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1,476) - (1,476) - (1,476) - (1,476) 

รวม (2,475) (75,000) (77,475) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- สุทธิ  รวม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการร่วมคา้  -  73,960  73,960  -  79,241  -  79,241 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน  -  10,955  10,955  -  11,503  -  11,503 
รวม  -  84,915  84,915         

               

หน้ีสินทางการเงิน               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (75,000)  (75,000)  -  (73,975)  -  (73,975) 
สิทธิการขายหุน้  (999)  -  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (901)  -  (901)  -  (901)  -  (901) 
รวม  (1,900)  (75,000)  (76,900)         
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งบกำรเงินรวม 
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม  

31 ธันวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (125,000) - (121,105) - (121,105)
สิทธิการขายหุ้น - - (948) - (948)
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - - (2,406) - (2,406)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม  

31 ธันวำคม 2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (125,000) - (121,105) - (121,105)
สิทธิการขายหุ้น - - (948) - (948)
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - - (1,442) - (1,442)

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาดท่ีใช้คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วนัท่ีบันทึกบัญชี 
ไม่แตกต่างจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระส าคญั  

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 259



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

105 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้้วยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญาตามความเหมาะสม 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
หากขอ้สมมติในการวดัมูลค่ายติุธรรมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเพิ่มข้ึนของรายได ้ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี กจ็ะยงัคงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย   
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการ
บริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทและบริษทั คณะกรรมการบริษทัจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึง
รับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทั คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายในการรักษา
สภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัและบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียง
ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัและบริษทัก ากับดูแลโดยผ่านทางผู ้
ตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง
อยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั หากลูกคา้หรือ
คู่สัญญาตามเคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวั
ของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้น
เครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ี
ลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่ 
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและ
การส่งสินคา้ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทบทวนอันดับความน่าเช่ือถือภายนอกงบการเงิน ขอ้มูล
อุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี  

กลุ่มบริษทัและบริษทัจ ากัดฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหน้ีการคา้ด้วยการก าหนด
ระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 90 วนั 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
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 งบกำรเงินรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 201,909  243 
เกินก าหนดช าระ    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 44,502  1,323 
   3 - 6 เดือน 12,411  2,183 
   6 - 12 เดือน 3,795  901 
   มากกวา่ 12 เดือน 14,451  6,633 
รวม 277,068  11,283 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,283)   

สุทธิ 265,785   

    

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 253,586  8 
เกินก าหนดช าระ    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 32,308  800 
   3 - 6 เดือน 8,448  1,750 
   6 - 12 เดือน 7,209  901 
   มากกวา่ 12 เดือน 225,320  4,034 
รวม 526,871  7,493 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,493)   
สุทธิ 519,378   

 

อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบั
สเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
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ลูกหน้ีการค้า 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 249,410  354,673 
เกินก าหนดช าระ    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 50,163  107,762 
   3 - 6 เดือน 1,992  5,906 
   6 - 12 เดือน 7,808  14,193 
   มากกวา่ 12 เดือน 7,448  157,320 
รวม 316,821  639,854 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,925)  (4,135) 
สุทธิ 309,896  635,719 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 90 วนั 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะ
เกดิข้ึนของลูกหน้ีการค้า หมายเหต ุ งบกำรเงินรวม   

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตาม TFRS 9 3 6,925  4,135 
เพ่ิมข้ึน  4,358  3,358 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  11,283  7,493 

 

(ข.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์  
  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และสินทรัพย์อนุพนัธ์ ถูกจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถือและพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 

(ข.1.2) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบายใหก้ารค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัยอ่ยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย 
2 แห่ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 18) 
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(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน
เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา  

 

 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,587,869  1,594,913  -  -  1,594,913 
เจา้หน้ีการคา้  80,687  80,687  -  -  80,687 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 980,050  207,099  791,600  70,259  1,068,958 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 75,961  30,979  50,008  -  80,987 
 2,724,567  1,913,678  841,608  70,259  2,825,545 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,587,869  1,594,913  -  -  1,594,913 
เจา้หน้ีการคา้ 65,439  65,439  -  -  65,439 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,985  28,895  -  -  28,895 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 818,138  175,321  652,131  67,419  894,871 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16,409  8,446  8,739  -  17,185 
 2,515,840  1,873,014  660,870  67,419  2,601,303 
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งบกำรเงินรวม  

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.50 - 2.75  675,207  -  -  675,207 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 4.50  284,527  728,602  92,834  1,105,963 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.64 - 7.97  69,331  69,384  2,432  141,147 
รวม   1,029,065  797,986  95,266  1,922,317 

  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 6.00  188,173  -  -  188,173 
          

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.15 - 3.94  675,207  -  -  675,207 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.00  74,750  -  -  74,750 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 4.50  225,629  653,929  92,836  972,394 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.25 - 7.97  49,888  12,263  -  62,151 
รวม   1,025,474  666,192  92,836  1,784,502 

 
 (ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดและอตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สญัญา กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือเพื่อการคา้  

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจาก
ดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัรา
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ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 18) กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท า
ให้มั่นใจว่าเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี และมีการใช้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงิน
กูย้มืบางรายการ 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือท่ีมอัีตราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีการก าหนดอนุพันธ์ (สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงตามการบญัชีการป้องกนัความเส่ียง
ในมูลค่ายติุธรรม ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน  
 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ไม่มีผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนหรือลดลงในส่วนของผูถื้อหุ้นอยา่งมี
สาระส าคญั การวิเคราะห์ขา้งตน้สมมติว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศให้
คงท่ี  

 
31 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
32 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,207  106  5,196  106 
รวม 5,207  106  5,196  106 
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562 2563  2562 

(พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ 
สญัญาก่อสร้าง 2,094,126 578,957 2,070,628 578,957 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  281,887 407,025 281,887 400,860 
สญัญาใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ี 13,343 825 4,617 825 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 4,172 34,202 1,145 1,203 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,273 31,288 2,273 31,288 
สัญญาอ่ืน ๆ 2,197 34,849 1,365 10,974 
รวม 2,397,998 1,087,146 2,361,915 1,024,107 

33 คดฟ้ีองร้อง 

 ในไตรมาส 1 ปี 2563 พนกังานกลุ่มหน่ึงไดล้าออกจากบริษทั และต่อมาไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทั
จ่ายเงินชดเชยเป็นจ านวนรวม 2.81 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดฟ้้องแยง้เร่ืองดงักล่าวและเรียกร้องค่าเสียหายจ านวนรวม 6 
ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยร่วมในศาลชั้นตน้ในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เป็นจ านวนเงินรวม 17.59 ลา้นบาทให้แก่โจทก์จากกรณีอุบติัเหตุของพนักงานของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บความ
คุ้มครองตามประกันวินาศภัยตามวงเงินกรมธรรม์ อย่างไรก็ตามส่วนต่างของค่าสินไหมทดแทนและวงเงิน
กรมธรรมท่ี์อาจเกิดข้ึนบริษทัตอ้งรับผดิชอบร่วมกบัพนกังานดงักล่าว โดยคดีความขา้งตน้ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุดบริษทัจึง
ไม่มีการตั้งประมาณการส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าวในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

1) วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ลงทุนในบริษทั สแกน ไอซีที จ ากดั โดย
บริษทัถือหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวน 25,500 หุน้ จาก 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ต่อมามี
การเรียกช าระค่าหุน้คร้ังแรกจากผูถื้อหุน้ร้อยละ 25 ของทุนท่ีออกจ าหน่าย คิดเป็นจ านวนเงิน 1.25 ลา้นบาท
โดยจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564

2) ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงด าเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบั
ใช้ เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงได้ทุกเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่
สามารถคาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู่ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล และการ
แจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่ง
ใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 
35 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอใน
งบการเงินปี 2563 ดงัน้ี 
 

 2562 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 
 
 
ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 
 
 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 
หลงั จดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุน            
รายไดจ้ากการขาย (2,333,786)  65,300  (2,268,486)  (1,968,278)  65,300  (1,902,978) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (638,490)  (65,300)  (703,790)  (544,063)  (65,300)  (609,363) 
ตน้ทุนขาย 2,203,596  (42,586)  2,161,010  1,842,130  (61,180)  1,780,950 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 381,897  42,586  424,483  316,467  61,180  377,647 

   -      -   

 
การจดัประเภทใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่
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การรับรองความถูกตอง
ของขอมูล

สวนท่ี 4



การรบัรองความถูกตอ้งของข้อมลูสำหรับการสง่แบบ 56-1 One Report 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควร

ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี ได้

แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น

สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 

บริษัทได้มอบหมายให้ นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา  กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชือ่  ตำแหนง่   ลายมอืชือ่ 

1. นายฤทธี  กิจพิพิธ             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

2. นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา  กรรมการเลขานุการบริษัท     

 

ผู้รบัมอบอำนาจ 

ชือ่  ตำแหนง่   ลายมอืชือ่ 

1. นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา  กรรมการและเลขานุการบริษัท     

 

ประทบัตรา

บริษทั 



เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้รหิาร ผูม้ีอำนาจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทำบญัช ีและเลขานกุารบรษิทั 

 

ประวตักิรรมการ 

นายวเิชยีร อษุณาโชต ิ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2559) 
อาย ุ65 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 (วตท.17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- การบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที่ 2/2554 (สวปอ.มส.2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- Advanced Senior Executive Program (ASEP-5) ปี 2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2549 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2561 – 2563  กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2559 - 2563  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2558 – 2559  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
2556 – 2557  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
2548 – 2555  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด 
2562 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ไพโร เอเนอร์ย่ี จำกัด 
2560 – 2562  กรรมการ บริษัท ไซแมท ลาเบล จำกัด 
2558 – 2560  กรรมการ Nido Petroleum Limited 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี 

 



นายชำนาญ วงัตาล  
กรรมการอิสระ  

(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 14 สิงหาคม 2557) 

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

อาย ุ67 ป ี

 
คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Advanced Market Risk Management จาก FT New York Institute of Finance 

- Targeted Selection Interviewer Program จาก Development Dimensions International 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 114/2558 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด 

(มหาชน) 

2557 – 2561  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – 2559 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ 

จำกัด (มหาชน) 

2552 – 2553  กรรมการ บริษัท มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

2543 – 2553  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 
2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

2551 – 2552  กรรมการ Bank Thai Assets Management 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 



นางกรรณกิาร ์งามโสภ ี
กรรมการอิสระ   
(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 20 ธันวาคม 2559) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล   
อาย ุ64 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 
Refreshing Program ปี 2562 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.3) 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุ่นที่ 2552 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156 
- หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) - 2550 บรอ.1 
- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD. Switzerland (2012) 
- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 8 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์

กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

ความเส่ียงบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท โกลบอลกรีนเคมินอล จำกัด (มหาชน) 
2559– 2560 ที่ปรึกษา – หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) 
2558– 2559  รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
2554– 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) 
2542 – 2543  กรรมการบริษัท เดอะโคเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
2538 – 2540  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) 
 
การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน 



2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
2561 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd. 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ฯ 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธนบุรี เวลบอ้ิีง จำกัด (ในกลุ่ม บริษัทธนบรีุ เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด) 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า (ในกลุ่ม บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด) 
2560 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม 
2556 – 2560  กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 
เม.ย. - ต.ค.2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
2556 – 2558  กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงบริษัท  

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
2552 – 2558 กรรมการ ธนาคารวีณาสยาม ประเทศเวียดนาม 
2554 – 2557 กรรมการ และเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2545 – 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ฟินันซ่า จำกัด 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พลอากาศเอกวรฉตัร ธารฉีตัร 
กรรมการอิสระ 

(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 4 ตุลาคม 2561) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ64 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14) 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 

- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 35 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35 

- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 59 

- โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ 

- ว.ทบ.ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22 

- การปฏิบัติการรบร่วมภาคีพันธมิตร ประเทศออสเตรเลีย 

- นักบินลองเคร่ืองต้นแบบ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท สแกน 

อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 

2560 – ปัจจุบัน  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2559   ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

2558 – 2559  จเรทหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

2557 – 2558  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ 

2557   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

2556 – 2557  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

2555 – 2556  รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

2554 – 2555  ผู้บัญชาการ วิทยาลัยเสนาธกิารทหาร สถาบันป้องกันประเทศ 

2552 – 2557  ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธกิารทหารอากาศ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

 

 

 



พลตำรวจโทประหยชัว ์บญุศร ี
กรรมการอิสระ 

(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 16 มิถุนายน 2563) 
อาย ุ62 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 35 (นรต.รุ่นที่ 35) 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 178/2563 
- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 35 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจ

แห่งชาต ิ
- หลักสูตรการควบคุม และการจัดการจราจร (Traffic and Control management) ทุน JAICA ประเทศญ่ีปุ่น 
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 27 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการ

ศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 8 (พตส.8) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
2563 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

2563 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน  ประธานสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี (Songkhla FC) 

2562 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ทปษ.สนง.ป.ป.ส.) 

2562   จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแหง่ชาต ิ

2560 -2561  รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

2558 – 2559  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 

2556 - 2557  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 

2554 - 2555  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 

2552 - 2553  ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 

2547 – 2548  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

 

 

 



นายเอกชยั ตวิตุานนท ์
กรรมการอิสระ  

(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 16 มิถุนายน 2563) 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

อาย ุ68 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- นิติศาสตรมหาบัญฑิต (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 9/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

2542 – 2555  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด 

2553 – 2557  ประธานกรรมการ บริษัท ซีทีคอลล์ จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัตกิรรมการทีเ่ปน็ผู้บรหิาร 

นายธญัชาต ิกจิพพิธิ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
อาย ุ64 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2531 – 2559 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธัญณัช โฮลด้ิง จำกัด 
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด 
2534 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด 
2559 – 2562  กรรมการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด 
2559 – 2562  กรรมการ บริษัท เอมม่ี เอ็นจีวี จำกัด 
2559 – 2562  กรรมการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด 
2559 – 2562  กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
2558 – 2562  กรรมการ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด 
2558 – 2562  กรรมการบริษัท วรปภา จำกัด 
2558 – 2562  กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด จำกัด 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 736,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.39 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 
ถือหุ้นด้วยตนเอง จำนวน 716,720,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.73 
ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.67 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
 
 

 

 

 

 

 



ดร.ฤทธ ีกจิพพิธิ 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 
กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ37 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมพลังงาน University of Massachusetts Lowell ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 – 2561  กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2548 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และผู้อำนวยการสายงานบริหาร

และการตลาด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 
2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด 

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธัญนัช โฮลด้ิง จำกัด 
2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด 

2560 – 2562  กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด 

2559 – 2562  กรรมการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด 

2559 – 2562  กรรมการ บริษัท เอมม่ี เอ็นจีวี จำกัด 

2559 – 2562  กรรมการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด 

2559 – 2562  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 

2558 – 2562  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด 

2558 – 2562  กรรมการ บริษัท วรปภา จำกดั 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.83 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายธัญชาติ กิจพิพิธ 
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  



นางสาวนรศิรา กจิพพิธิ 

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 
กรรมการบริหาร/ กรรมการบรหิารความเส่ียง  

อาย ุ33 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเส่ียง Imperial College Business School, London  

 ประเทศสหราชอาณาจักร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น

ที่ 7/2562 

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุน่ที่ 32/2560 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่171/2556 

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปยีอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2550 – 2559  ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร ์จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธัญนัช โฮลด้ิง จำกัด 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมม่ี เอ็นจีวี จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด 

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด 

2559 – 2563  กรรมการ บรษิัท วรปภา จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด 

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทร์โน จำกัด 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.83 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  



นางพมิพว์นฏิา จรสัปรดีา 
กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
(วันที่เร่ิมเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560) 
กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท (มีผล 18 กันยายน 2557)/ หัวหน้างานกำกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท/ 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
อายุ 57 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญา

เช่า (TFRS 16) ที่มีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 7/2562 

- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561 
- หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ 
- การทำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลค่าบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- Company Secretary Program (CPS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 64/2558 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญช ี 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – 2560  ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกดั (มหาชน) 

2556 – 2557  ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี  

บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด 
2563 – 2563  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
2554 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท ลีจรัส จำกัด โรงแรมช่อลดา 

2550 - 2553  ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท แซส ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  



ประวตัิผูบ้รหิาร 

 

นางจฑุามาศ สงิหเ์ขยีว  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) (มีผล 1 พฤศจิกายน 2549) 
อาย ุ44 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจศึกษาการบัญชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 
- หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15,TFRS16   บจก.เคพีเอ็มจี  ภูมิไชยฯ 
- หลักสูตรเจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย  บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
- หลักสูตรเจาะประเด็นภาษีทั้งธุรกิจ   ป๊ัมน้ำมัน  ป๊ัมก๊าซ  (LPG,NGV)  บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
- TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติสำหรับการด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเส่ียง สภาวิชาชีพบัญช ี
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญา

เช่า (TFRS 16) ที่มีผลต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญช ี บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
- หลักสูตร แนวปฺฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
- สัมมนา transfer Pricing ปี 62 บจก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญช ีบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

-ไม่มี- 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 20,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0002 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วนัที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางสาวกาญจนา  คงชยัทรพัย ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (มีผล 1 ตุลาคม 2562) 
อาย ุ40 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียน 
2562 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
2559 – 2562   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,500 หุ้น หรือร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2   
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

 
หมายเหต ุ:   X = ประธานคณะกรรมการ       / = กรรมการ   // = กรรมการผู้จัดการ 

 

*บริษทัย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคญั โดยมีรายได้และส่วนแบ่งกิจการตามงบกำไรขาดทุนรวม 

 

 

รายชือ่บรษิทัยอ่ย 

 

 

 

 

รายชือ่กรรมการ 

บรษิทั 

สแกน 

แอด

วานซ ์

เพาเวอร์ 

จำกดั 

บรษิทั 

สแกน 

เอิรธ์ 

พาว

เวอร ์

จำกดั 

บรษิทั 

สแกน 

อินเตอร ์

โลจสิ 

ตกิส ์

จำกดั 

บรษิทั 

คอน

โทร์โน 

จำกดั 

บรษิทั 

วี.โอ.

เนต็. ไบ

โอดเีซล 

เอเซยี 

จำกดั 

บรษิทั 

สยาม

วาสโก 

จำกดั 

บรษิทั 

เกา้กอ้ง 

ปิโตรเลยี

ม จำกดั 

บรษิทั 

นำ้พอง 

เอ็นจวี ี

2558 

จำกดั 

บรษิทั 

เอมมี ่

เอ็นจวี ี

จำกดั 

บรษิทั 

เอ็น ท ี

เอน

เนอจ ี

กา๊ซ 

จำกดั 

บรษิทั 

วรปภา 

จำกดั 

บี.พ.ีเอ.

อินเตอร์

เทรด 

จำกดั 

บรษิทั 

แพน

เทอรา

มอเตอรส์ 

จำกดั 

นายวิเชียร อุษณาโชติ X - - - - - - - - - - - - 

นายธัญชาติ กิจพิพิธ - / - / - / - - - - - - - 

นางณัชชา กิจพิพิธ - - - / - / - - - - - - - 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ / / - / - / - - - - - - - 

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ / / - // // // // // // // / / - 

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา - - // - / - - - - - - - - 

นายดนุวงศ์ บุญศรี / - / / / - - - - - - - / 

นางสาวกาญจนา 

บางน่ิมน้อย 
- - - - - - / / / / - / - 

นายสุรพล ทักษ์อรุณกุล - - / - - - - - - - - - / 

นายสารชา ตรัสโฆษิต // - - - - - - - - - - - - 

นายอิศวุฒิ แสงสว่าง - - - - - - - - - - - - / 

นายมาโนช หมอนวดดี - - - - - - - - - - - - / 
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เอกสารแนบ 3  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

นางสาวฤทยัชนก  สภุาพงษ ์

กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

อายุ 36 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

• โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) 

• โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II 

• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

• หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

ประสบการณท์ำงาน 

2559 - ปัจจุบัน Executive Director / ผู้จัดการ  

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้บริการตรวจสอบภายใน 

2554 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ 

2552 – 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 

2550 – 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

แผนกตรวจสอบภายใน ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/อื่น ๆ ในปจัจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - ไม่มี – 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร : -ไม่มี- 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษิทั (Compliance) 

นางพมิพว์นฏิา จรสัปรีดา 

เลขานุการบริษัท/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน 

อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

• ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• Company Secretary Program (CPS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 64/2558 

• Director Accreditation Program (DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2018 

• Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2019 

• หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ 

• การทำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลค่าบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกคา้ (TFRS 15) และ

สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2 ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

2560 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – 2560  ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ/อืน่ ๆ ในปจัจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน – ไม่มี – 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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ขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ 

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ

บริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ   

2. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี  

• ทะเบียนกรรมการ   

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ   

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น   

• รายงานประจำปี   

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  

5. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด   

6. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใหก้ับ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงาน

น้ัน  
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ

ทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ 

รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพยส์นิ

- ไม่มี-

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 287287
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