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สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 เป็นปีท่ียากสำาหรับผู้ประกอบการท่ัวโลก เน่ืองจาก
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่อเน่ือง บริษัท 
สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) จึงมุ่งเน้นการดำาเนินงานให้สอดคล้องไป
ตามนโยบายของภาครัฐและสามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำาให้เรายังคงรักษาความสามารถในการ
ขยายการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจหลัก ส่งผลให้
ผลการดำาเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตได้ดีในปีท่ีผ่านมา

แม้ว่าภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างจากนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงดีเซลของ
ภาครัฐ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไร
ก็ตาม ด้วยราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทมีนโยบาย
ลงทุนในก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) และก๊าซธรรมชาติ
เหลว (iLNG) ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ต้องการสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่
อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ และยังคงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต
สูง ส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเติบโตไปได้ด้วยดี 

ในปัจจุบันธุรกิจเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนมีความน่าสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ เน่ืองด้วย
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะประเทศ
เมียนมาท่ีมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับปริมาณกำาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ภายในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้ บริษัทฯ จึงเล็ง
เห็นโอกาสในการลงทุนและได้เป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในโรงงานไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบูประเทศเมียนมา เป็นหน่ึงในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีขนาดกำาลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาสามารถ
สร้างผลประกอบท่ีดีให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก จากการจำาหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ (COD) สำาหรับระยะท่ี 1 ท่ีสามารถดำาเนินการตามแผนท่ี
วางไว้ นอกจากน้ีบริษัทยังคงเดินหน้าการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา ซ่ึงมีแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีต้องการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า และลดมลพิษจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้าแบบด้ังเดิม ทำาให้บริษัทมีโอกาสสร้างผลการดำาเนินงาน
ท่ีดีได้ในอนาคต
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สารจากประธานกรรมการ

จากท่ีรัฐบาลของประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานและระบบการคมนาคมซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
เน่ืองจากรถโดยสารประจำาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ผ่านอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน และสร้างปัญหามลพิษ
ทางอากาศอาทิเช่น PM 2.5 รัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนซ้ือรถโดยสาร
ใหม่รวมถึงการซ่อมแซม และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้มีมาตรฐานท่ี
ดีย่ิงข้ึน ท้ังรถโดยสารประจำาทางเอกชนร่วมบริการ (รถร่วมฯ) และรถ
โดยสารประจำาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด้วย
ประสบการณ์และความสำาเร็จด้านยานยนต์ของบริษัท เราจึงมีความ
ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพัฒนามาตรฐานรถ
โดยสารในประเทศไทยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและส่ิงแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ในนามคณะกรรมการและผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างย่ิง
ท่ีได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนในการดำาเนินกิจการของบ
ริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ ขอให้คำาม่ันว่า บริษัทฯ จะดำาเนิน
ธุรกิจโดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ท้ังหมดเป็นท่ีต้ัง ตลอดจนประเทศชาติ เพ่ือให้บริษัท สแกน อินเตอร์ 
จำากัด (มหาชน) เป็นองค์กรคุณภาพท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน เคียงคู่กับ
สังคมไทยตลอดไป
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 1
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ปี 2564 ถึงแม้หลายบริษัทท่ัวโลกจะประสบกับวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และส่งผลให้เศรษฐกิจในหลาย
ประเทศหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามในปีท่ีผ่านมา บริษัทยังสามารถทำาผล
งานได้อย่างน่าช่ืนชมสวนทางกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยการท่ีบริษัท
ได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ด้วยนโยบายลดการพ่ึงพาธุรกิจก๊าซ NGV และมุ่ง
ม่ันในการพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
(iCNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG) ท่ีมีปริมาณการใช้งานเติบโต
มากข้ึนในทุกปี  พร้อมท้ังได้จับมือกับบริษัทพลังงานใหญ่จากประเทศ
ญ่ีปุ่นในนาม Shizuoka Gas Company Limited หรือ SZG ซ่ึงถือว่าเป็น
พันธมิตรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เพ่ือร่วมกันต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สู่ระดับสากลพร้อมผลักดันรายได้ให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและม่ันคงใน
อนาคต

ด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในปี 2564 ยังให้ความสำาคัญ
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา 
ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นในสัดส่วน 40% พร้อมเดินหน้าดำาเนินการ
ก่อสร้างโครงการระยะท่ี 2-4 ให้เสร็จส้ินตามแผนและพร้อมจำาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กำาลังการการผลิต 220 เมกะวัตต์ ภายในปี 
2566 ขณะเดียวกันเรามีความต้ังใจอย่างมุ่งม่ันท่ีจะก่อสร้างโครงการ
ระยะท่ี 2 ให้เสร็จส้ินภายในปีน้ี เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการให้บริษัทย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติด
ต้ังบนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Solar Rooftop ได้รับการ
ตอบรับท่ีดีจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องการลดผลกระทบจาก
ค่าไฟฟ้าท่ีปรับตัวสูงข้ึน และเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี สามารถ
สร้างผลประกอบการท่ีโดดเด่นได้เช่นเดียวกัน 

ในส่วนของสัญญาซ่อมบำารุงและรักษารถโดยสารปรับ
อากาศใช้เชื้อเพลิง NGV จำานวน 489 คัน ที่ได้ดำาเนินงานร่วมกับ
พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบวิศวกรรมยานยนต์ ในนามกลุ่ม
ร่วมทำางาน SCN-CHO ปัจจุบันมีระยะเวลาสัญญาเหลืออีก 6 ปี โดย
ในปี 2564 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ให้มีการจัดจำาหน่ายอะไหล่ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยานยนต์ เพื่อเสริมความสามารถในการซ่อมบำารุง
รถเมล์มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างรายได้เข้ามาให้บริษัท
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นด้วยประสบการณ์ด้านยาน
ยนต์ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความพร้อมเสมอ

ที่จะขานรับนโยบายภาครัฐในการปรับเปล่ียนรถโดยสารเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

จากผลการดำาเนินการในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและความต้ังใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีมุ่ง
ม่ันสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างเต็มท่ี โดยอาศัย
ประสบการณ์ ความรู้ และความชำานาญของแต่ละท่าน ร่วมกำาหนด
กลยุทธ์ และพิจารณาตัดสินใจประเด็นทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Code: CG Code) มาปรับใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจ และดูแลให้บริษัทฯมีกลไกในการตัดสินใจและการดำาเนินงานต่าง 
ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

นายธัญชาติ  กิจพิพิธ
ประธานกรรมการบริหาร
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ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลา 33 ปีในการดำาเนินงานของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด 
(มหาชน) เราได้มุ่งม่ันสร้างการเติบโตทางธุรกิจพลังงานสะอาดควบคู่กับการให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรให้แข็งแกร่ง  และด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร 
การมีบุคลากรท่ีมีความชำานาญ และพันธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญในการดำาเนินงาน 
พร้อมท้ังมีการพัฒนาระบบการทำางานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทดำาเนินงานได้
สำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ย่ิงไปกว่าน้ันบริษัทได้ดำาเนินธุรกิจโดยต้ังอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล และให้ความสำาคัญในการดำาเนินการกิจการเพ่ือสังคม (Corporate 
Social Responsibility (CSR) โดยในปี 2564 บริษัทมีการดำาเนินโครงการ CSR ท้ัง
ส้ิน 18 โครงการ ซ่ึงครอบคลุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
มุ่งสร้างสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร นอกจาก
น้ี บริษัทยังมีนโยบายขับเคล่ือนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำา เพ่ือช่วยดูแล
ส่ิงแวดล้อม และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีนับวันย่ิงทวีความรุนแรง และจะช่วยขับ
เคล่ือนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net 
Zero) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป เราเช่ือม่ันว่าเม่ือบริษัทมีการดำาเนินงานท่ีดี
บนรากฐานท่ีแข็งแกร่ง พร้อมไปกับการดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้ว บริษัทจะสามารถสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ และส่งมอบ
คุณค่าและสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนให้แก่สังคมโดยรวม

สำาหรับการดำาเนินงานในรอบปี 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีท่ัวโลกและประเทศไทย
ยังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท่ียังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจตลอดท้ังปี แต่บริษัทสามารถสร้าง
ผลการดำาเนินงานท่ีเติบโตได้อย่างน่าพอใจ สร้างกำาไร 69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 59% 
จากปี 2563 โดยมีรายได้1,686 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 12.7% และ EBITDA รวม 314.2 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3.4% สวนทางวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนและสามารถจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสำาคัญมาจากการท่ีบริษัทได้มีการขยาย
และปรับเปล่ียนธุรกิจให้มีความหลากหลายและสมดุล พร้อมท้ังจัดโครงสร้างของ
ธุรกิจให้มีความคล่องตัว พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวม
ถึงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพ่ือเข้ามาทดแทนและช่วยเพ่ิม
ช่องทางงรายได้ให้มีสัดส่วนมากข้ึน

ท้ังน้ี ในปี 2564 บริษัทดำาเนินงานได้สำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดย
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการสร้าง
กำาไรเพ่ิมข้ึนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการขนส่ง จากการท่ีราคาน้ำามันปรับตัวสูง
ข้ึน ทำาให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ประกอบกับชัยชนะจากการประมูล
งานซ่อมบำารุงสถานี NGV และงานขนส่งก๊าซธรรมชาติรวม 4 สัญญาในปี 2564 
สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ขนาด 220 เมกะวัตต์ ท่ีบริษัท
ลงทุนผ่าน บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำากัด (GEP) ในสัดส่วน 40% ยัง
คงมีผลประกอบการท่ีดี สร้างกำาไรได้ถึง 161 ล้านบาท ด้านบริษัท สแกน แอดวานซ์ 
พาวเวอร์ จำากัด (SAP) ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

คณะกรรมการบริษัท

อาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา เพ่ือบุกเบิกตลาดซ้ือขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private 
PPA) ในสัดส่วน 53.5% ก็สามารถดำาเนินงานไปได้อย่างราบร่ืน สร้างกำาไรกว่า 
25.3 ล้านบาท  ย่ิงไปกว่าน้ันสำาหรับสัมปทานซ่อมบำารุงรถโดยสารปรับอากาศ
เช้ือเพลิง NGV กับ ขสมก. จำานวน 489 คัน คงเหลือระยะสัญญาซ่อมบำารุงอีก 6 
ปี ท่ีดำาเนินการภายใต้กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ยังสามารถดำาเนินการได้ดีกว่าปี
ท่ีผ่านมาจากการท่ีบริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพ่ือจัดจำาหน่ายอะไหล่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับยาน
ยนต์ท่ีเร่ิมดำาเนินในปีน้ี ท้ังน้ี ด้วยความสำาเร็จจากการท่ีบริษัทไม่เคยหยุดย้ังใน
การพัฒนาและมองหาโอกาสในการลงทุนจึงทำาให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำาเสมอ
และสร้างกำาไรในเติบโตข้ึนในปัจจุบัน และเช่ือม่ันถึงแผนงานของบริษัทนับจากน้ีจะ
สร้างการเติบโตต่อเน่ืองในอนาคต

สำาหรับทิศทางธุรกิจในปี 2564 บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโต
ไว้ภายใต้กลยุทธ์ 3+1 ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ, ธุรกิจพลังงาน
ทดแทน, ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจขนส่งและอื่นๆ ซึ่งกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม
ของบริษัทฯ ถือเป็นฟันเฟืองที่สำาคัญต่อการเติบโต ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่ม iCNG และ iLNG เพิ่มเติมด้วยการร่วมทุน
กับบริษัทพลังงานใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่นอย่าง “Shizuoka Gas Company Limited
(SZG)” 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัทมีเป้าหมายเดินหน้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู กำาลังการผลิตรวมทั้ง
โครงการ 220 เมกะวัตต์ และพัฒนางานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผลประกอบการในปี 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ มีการ
วางแผนพัฒนางานซ่อมบำารุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการ
เข้าแข่งขันและมองหาโอกาสใหม่ในธุรกิจยานยนต์ทั้งการจำาหน่ายและการผลิต
แบบครบวงจร และ 4) กลุ่มธุรกิจขนส่งและอื่นๆ จะมุ่งเน้นการให้บริการด้าน
ขนส่งที่กว้างและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจ
กัญชงที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ โดยนำาองค์
ความรู้และศักยภาพด้านการดำาเนินงานที่บริษัทมีมาใช้เป็นกำาลังสำาคัญ

สุดท้ายน้ี ในนามของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ผมในฐานะ
ตัวแทนของผู้บริหารและทีมงานทุกคนขอกราบขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกท่านและขอให้คำาม่ันว่าด้วยความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุก
คน จะสามารถสร้างการเติบโตท่ีม่ันคงและย่ังยืนให้กับบริษัท โดยคำานึงถึงการ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับท่านผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ
และหลักการบริหารงานอย่างมีบรรษัทภิบาล เพ่ือเป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานท่ี
ย่ังยืนสืบไป 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายวิเชียร อุษณาโชติ
 ประธานกรรมการ

 กรรมการอิสระ

นายชำานาญ วังตาล
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ

1

2

1

32

3

นางกรรณิการ์ งามโสภ ี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการอิสระ
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นายธัญชาติ กิจพิพิธ
 ประธานกรรมการบริหาร 
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 กรรมการอิสระ

นางสาวนริศรา กิจพิพิธ
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 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการบริหาร
 กรรมการ 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการ

นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
 กรรมการบริหาร
 กรรมการ 
 เลขานุการบริษัท

7

5

6 7

6

54

4

5
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พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
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 กรรมการอิสระ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 6



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลผู้ขนส่งอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) 
การขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำาหรับ
ยานยนต์ (NGV) ประจำาปี 2560 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4

จากงานประกาศรางวัลผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดีเย่ียมประจำาปี 2560 (PTT Smart Award 
2017) จัดทำาโดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
มอบให้กับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก 
สามโคก เป็นการตอกย้ำาความมุ่งม่ันของบริษัท
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยสำาหรับการ
ขนส่งทางรถยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุร้ายแรงให้
เป็นศูนย์

รางวัลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 
ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประจำาปี 2560

จากงานประกาศรางวัลผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดีเย่ียมประจำาปี 2560 (PTT Smart Award 
2017) จัดทำาโดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซ่ึง
ท่ีผ่านมาสถานีบริการ NGV สามโคก ของบริษัทฯ
เคยได้รับรางวัลสถานีบริการ NGV มาตรฐานดี
เย่ียม ระดับ 4 มาแล้วในปี 2556 และปี 2558 

รางวัลเกียรติยศจากการพัฒนาโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program: T-VER)

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เน่ืองในโอกาส
ท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  สแกน อินเตอร์
บางภาษี กำาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที ่ 
อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
(National Innovation Awards: NIA)

เน่ืองในโอกาส บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) 
เป็นรายแรกในประเทศไทยท่ีผลิตถังบรรจุก๊าซ
ธรรมชาติชนิดท่ี 4 (Type IV) ด้วยแนวคิดผลิต
ต้นแบบถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดโดยใช้วัสดุ
คอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
พลังงานธรรมชาติและเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสำาหรับ

รางวัลสัญญาผู้ขนส่ง NGV ดีเยี่ยม ระดับ 
Gold อันดับ 1 ประจำาปี 2561

จากงาน “Zero accident To Achieve” ประจำาปี 
2561 จัดทำาโดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้รับจ้างขนส่งที่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปี 2558 
บริษัทเคยได้รับรางวัลระดับชมเชย อันแสดงถึง
ความสามารถในการพัฒนาระบบการขนส่ง
ให้มีมาตรฐานและยึดหลักความปลอดภัยเป็น
อันดับหนึ่งเสมอมา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด และ บริษัท สแกน 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด คว้ามาตรฐานขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด และ บริษัท สแกน 
อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่งทางบก 
ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งไทยให้มี
ศักยภาพ และสร้างความปลอดภัยบนท้องภนน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 7



SCN ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็น
สมัยที่ 3 ตอกย้ำาถึงการสนับสนุนและให้ความสำาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

มาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ได้รับ
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001 : 2018 
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญกับการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ ภายในองค์กร

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำาปี 2558

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ให้ความ
สำาคัญกับส่ิงแวดล้อม โดยดำาเนินธุรกิจบนมาตรฐาน
ตามกฏหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัท 
สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด และบริษัท เก้าก้อง 
ปิโตรเลียม จำากัด ได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 

Issue date : 08 February 2021
Valid until : 07 February 2024 (Subject to adherence to the agreed ongoing
programme, successful endorsement of certification following each audit and
compliance with the terms and conditions of certification.)
Original date of certification : 08 February 2021

certifies that :

Design, Installation, Maintenance And After Sales Services Of Solar Power Generation
System.

No. SCUK005081Q

ISO 9001:2015

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

CERTIFICATE

SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordano Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS

UNITED KINGDOM
http://socotec-certification-international.co.uk

355 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi, 11120 Thailand

operates a management system that has been assessed as conforming to :

for the scope of activities :

Scan Advance Power Co.,Ltd.

รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับที่ 1

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) คว้ารางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 1 ความ
มุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment) ประจำาปี 2557 
เพ่ือเป็นเกียรติยศแก่บริษัท เน่ืองจากบริษัทมีความมุ่ง
ม่ันท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีการส่ือสาร
ในองค์กรให้ทราบโดยท่ัวกัน
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งบการเงินรวม 2562 2563 2564

งบกำาไรขาดทุน

รายได้ 2,972.27 1,495.65 1,685.94

กำาไรขั้นต้น 386.78 160.12 221.88

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม 16.08 75.79 71.98

EBIT 319.30 127.27 142.67

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 195.90 43.37 69.01

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 4,950.59 5,486.18 5,647.01

หนี้สินรวม 2,257.01 2,901.54 2,954.71

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,693.58 2,584.64 2,692.29

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น 13.10 10.71 13.16

อัตรากำาไรสุทธิ 6.28 2.78 3.94

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.84 1.12 1.10

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
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ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
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โครงสร้างและการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) (“SCN”)  เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านพลังงานโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร  
แม้สถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของ
ประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจกลุ่มก๊าซธรรมชาติบางส่วนแต่
บริษัทได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น อาทิ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
ธุรกิจด้านยานยนต์  เป็นต้น

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสนใจและมองหา
โอกาสท่ีจะขยายการลงทุน ถึงแม้ในประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยสำาคัญก็ตาม แต่บริษัทเล็งเห็นโอกาส
ท่ีจะขยายการเติบโตในธุรกิจนี้ไปสู่ต่างประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศที่บริษัท 
ได้ดำาเนินการมาตั ้งแต่ ปี 2555 อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ 
อำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และ ล่าสุดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อำาเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นต้น  

พลังงานหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจไปต่างประเทศ ในปี 2562 บริษัทได้
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (“GEP”) 
ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นของบริษัท GEP ร้อยละ 40 โดย GEP เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยและดำาเนินกิจการลงทุนใน GEP (Myanmar) Co., Ltd. (“GEPM”) 
ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ 
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power 
Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ดำาเนินการจ่ายไฟฟ้า โดยปัจจุบันโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งมีขนาดกำาลังการผลิต
ไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ เริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 

จับมือพันธมิตรรุกธุรกิจพลังงานในประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 53.5 กับบริษัทพันธมิตรผู้ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้บริษัท สแกน แอดวานซ์ 
เพาเวอร์ จำากัด (SAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (Private Power Purchase Agreement หรือ 
P-PPA) ภายในปี 2564 บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด ได้ COD
เรียบร้อยแล้วจำานวน 17 โครงการ รวมกำาลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต์ โดยมี
เป้าหมายที่จะมีกำาลังการผลิตขนาด 110 เมกะวัตต์ภายในปี 2567
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ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติเป็นธุรกิจหลักและสร้างรายได้สม่ำาเสมอ
ให้กับบริษัท อาทิ ธุรกิจสถานีจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติและน้ำามันสำาหรับยานยนต์
ธุรกิจจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการอัดก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต
ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันจะมีปริมาณการใช้มวลรวมทั้ง
ประเทศลดลง ในขณะท่ีราคาจำาหน่ายกลับปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากภาครัฐไม่มี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากบริษัทเห็นว่า
ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญของประเทศท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดประโยชน์
ท้ังด้านคมนาคมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
อาทิ PM 2.5 บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องไปสู่ลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิม สำาหรับธุรกิจอ่ืนๆ ใน
กลุ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ บริษัทยังพัฒนาและส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่หลากหลาย
ท้ังในกลุ่มลูกค้าภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม บริษัท เช่ือม่ันว่า ก๊าซธรรมชาติ
ยังเป็นทางเลือกท่ีดีสำาหรับผู้บริโภคท่ีต้องการใช้เช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูก และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจด้านยานยนต์ 

บริษัทได้นำาประสบการณ์ท้ังจากการดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายยานยนต์และ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมาต่อยอดในธุรกิจจำาหน่ายรถโดยสาร ในปี 2561 บริษัท
ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ช.ทวี จำากัด (มหาชน)  เข้าประมูลจัดซ้ือรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ พร้อมซ่อมแซมและบำารุงรักษารถโดยสาร
ระยะเวลา 10 ปี จำานวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
ในนามกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO  ซึ่งกลุ่มร่วมทำางานประสบความสำาเร็จ
ชนะการประมูลและได้ดำาเนินการส่งมอบรถโดยสาร NGV ให้กับ ขสมก. ครบแล้ว
ท้ัง 489 คัน  เม่ือเดือนมีนาคม 2562  โดยปัจจุบันกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO
ยังคงให้บริการซ่อมบำารุงรักษารถโดยสารดังกล่าวโดยต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสานต่อธุรกิจด้านนี้ต่อไป

ธุรกิจขนส่ง 

บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่าย
สินค้า ในบริเวณเขตท่าเรือน้ำาลึกแหลมฉบัง และ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ท้ังน้ี 
บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ยังเป็นผู้ขนส่งวัตถุดิบในการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติมายังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท 
ภายใต้ชื่อ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำากัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นับเป็นธุรกิจที่สามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ 

บริษัท สแกน ไอซีที จำากัด ดำาเนินธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์ 
เพื่อรองรับการขยายตัวด้านงานระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล 
และระบบความปลอดภัยสารธารณะให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน

ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจหลัก ประกอบด้วย
ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ 
และวัสดุอื่นๆ
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วิสัยทัศน์
ผู้นำานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ
01 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน นำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

02 สร้างผลตอบแทนที่พึงพอใจให้กับนักลงทุน

03 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจและดำารงรักษาไว้
ซึ่งทีมงานที่หลากหลายในบรรยากาศที่เกื้อกูลกัน

04 เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

01 ค้นหาช่องทางในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง
และตรงเป้าหมาย

02 จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ที่เกื้อกูลต่อการพัฒนา

03 จัดสรรเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างครบวงจร

04 สร้างพันธมิตรในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมการทดสอบ
และประเมินผลสู่มาตรฐานสากล

05 ใช้กลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

06 นำาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลจากการคิดค้นมาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจพลังงาน

07 สร้างธุรกิจบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร

08 สร้างจิตสำานึกและแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการวิจัยและพัฒนา

09 ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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พัฒนาการที่สำาคัญ

พัฒนาการที่สำาคัญในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2561      บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำากัด (“VON”) เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2561 โดย VON มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน 1 แห่ง กำาลังการผลิต 1.267MW VON 
ได้ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ราคาค่าไฟพื้นฐานบวกส่วน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งยังเหลือระยะเวลาอีก 6.5 ปี โดยโรงไฟฟ้าเริ่มดำาเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 และยังเหลือระยะเวลาโครงการอีก 21.5 ปี VON ได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุนสำาหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา 8 ปี 

     บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 30 ของ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (GEP) เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ขนาด
กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั ้งรวม 220 MW โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power 
Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำาเนินการจ่ายไฟฟ้าของระยะที่ 1 แบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ โดยคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงครึ่ง 
ปีแรก ปี 2562

     ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ผู้ประกอบธุรกิจเทรดเดอร์รายใหญ่จาก
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของบริษัท ไปสู่ตลาดต่างประเทศ

     บริษัท เก้าเจริญ โลจิสติกส์ จำากัด (KCL) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จำากัด (SILOG) ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้
เคียง

     บรรลุผลสำาเร็จในการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้เชื้อเพลิง NGV จำานวนทั้งสิ้น 300 คัน จากจำานวน
ทั้งหมด 489 คัน ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในเดือนธันวาคม 2561
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2562      บริษัท ได้ส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้เชื้อเพลิง NGV งวดสุดท้าย จำานวน 189 คัน จากจำานวนทั้งหมด 
489 คัน ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งบริษัท ได้ส่งมอบรถโดยสารครบถ้วนแล้วตามสัญญา 
ในเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัท ยังได้รับสัมปทานเป็นผู้ซ่อมแซมและบำารุงรักษารถโดยสาร เป็นระยะเวลา 10 ปี 

      บริษัท ได้จัดต้ังบริษัทย่อย จำานวน 2 บริษัท คือ บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
และบริษัท สปาร์ตัน ออโต้ ลีส จำากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจด้านยานยนต์

      บริษัท ได้เพิ่มทุน จำานวน 199,000,000 บาท ในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการซื้อ
ขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือกับภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น คือ บริษัท คอนโทร์โน 
จำากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัท ไทย แอดวานซ์ โซล่าร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 24 และบริษัท พร้อม พาวเวอร์ 
จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 25

     โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา 
ได้รับหนังสือแจ้งเริ่มวันจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) อย่างเป็นทางการ สำาหรับ
ระยะที่ 1 ซึ่งมีขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

      บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม จำานวนร้อยละ 10 ของบริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (GEP) เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัท ได้รับโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น
ของบริษัท GEP รวมทั้งสิ้นร้อยละ 40

     ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติให้จำาหน่ายกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิการ
ใช้สอย และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ (Auto Dealer) ยี่ห้อ 
Mitsubishi ของบริษัท จำานวน 2 แห่ง ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท  โดยการจำาหน่ายดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนรวมเท่ากับ 310,370,532 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
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2563      ในปี 2563 ทางบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศ เมียนมา และ 
โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 

     บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (GEP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด 
(มหาชน) ได้เริ่มก่อสร้างโครงการในระยะที่ 2 จำานวน 50 เมกะวัตต์ ในเดือน สิงหาคม 2563  และระยะที่ 3 
จำานวน 50 เมกะวัตต์ ในเดือน ตุลาคม 2563 สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการ
ผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา 

    บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและปรับโครงสร้างของกิจการในด้านการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ในเดือนกันยายน 2563

    บริษัท ได้เพิ่มทุน จำานวน 37,500,000 ล้านบาท ในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย รวมกับทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็น 237,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน
ในโครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 
คือ บริษัท คอนโทร์โน จำากัด (บริษัทย่อย) ถือหุ้นร้อยละ 53.5 บริษัท ไทย แอดวานซ์ โซล่าร์ จำากัด ถือหุ้นร้อย
ละ 20.2 และบริษัท พร้อม พาวเวอร์ จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 26.3

      โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด) ได้
รับสัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 14 เมกะวัตต์ ในปี 2563 ทำาให้มีสัญญาขายไฟฟ้า รวม 17 เมกะวัตต์ โดยติดตั้ง
แล้วเสร็จและเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้า จำานวน 5 เมกะวัตต์ ในปี 2563

     บริษัทลงนามในสัญญาจ้างปฏิบัติการและบำารุงรักษา สน.ก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ กทม. และปริมณฑล 2 กับ 
ปตท. เพื่อบริหาร จัดการ ดำาเนินการ ควบคุมดูแลงานปฏิบัติการและซ่อมบำารุง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
โดยมีระยะเวลา 2 ปี และมูลค่าสัญญาประมาณ 200 ล้านบาท
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2564  บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สแกน ไอซีที จำากัด เมื่อเดือนมกราคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 
5,000,000 บาท ซึ่งบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รองรับการขยายและปรับโครงสร้างกิจการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
สื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต และ โทรทัศน์ 

 บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จำากัด เมื่อเดือนเมษายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 
5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาแบบครบวงจร

 บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำากัด เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ด้วยทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 412,000,000,บาท เมื่อ 25 สิงหาคม 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อโอนย้ายธุรกิจสำาหรับการประกอบ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (“iCNG”) และ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวสำาหรับอุตสาหกรรม (“iLNG”) ของ บริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำากัด

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 บริษัท ได้เข้าทำาสัญญาขายหุ้นกับ Shizuoka Gas Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange ที่ประกอบธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร เพื่อดำาเนินการขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่
ใน บจก. เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในราคาขายคิดเป็นจำานวน  313,110,000 บาท (โดยร้อย
ละ 100 ของมูลค่าหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 639,000,000 บาท)

 ลงนามสัญญาจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ลาดหลุมแก้ว ระยะเวลา 2 ปี มูลค่า
สัญญาประมาณ 100 ล้านบาท

 ลงนามสัญญาจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ทางรถยนต์ (Third Party Logistics – TPL) พื้นที่
สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนสามโคก ระยะเวลา 2 ปี มูลค่าสัญญาประมาณ 94 ล้านบาท

 บริษัทได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติในสัญญาจ้างขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ทางรถยนต์ (Third Party Logistics - TPL) ในพื้นที่สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 
(Private Mother Station - PMS) สามโคก และลาดหลุมแก้ว ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 
(Daughter Station) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาสัญญา 2 ปี รวมมูลค่าสัญญา 178.8 ล้านบาท

 โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด)            
มีสัญญาขายไฟฟ้าทั้งสิ้นจำานวน 17 เมกะวัตต์ โดยติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เมกะวัตต์ 
ในปี 2564
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    ( ) 19

393.79 327.78

334.33 127.50

87.07



    ( ) 20



1,063.52 35.78 76.30 5.10 140.22 8.32

224.01 7.54 160.90 10.76 191.62 11.37

159.42 5.36 164.07 10.97 142.94 8.48

    ( ) 21

3,306.60 1,710.22



    ( ) 22



การประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

 บริษัทดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจซื้อขาย
ไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งบริษัทยังดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจขนส่ง NGV ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั ้ง รับเหมาและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับก๊าซธรรมชาติ 
ธุรกิจยานยนต์ ธุจกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ และธุรกิจอื่นๆ ปัจจุบันจำาแนกกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
 
 บริษัทเป็นผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยบริษัทมีประสบการณ์ในการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศรวมกว่า 243.35 เมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัท เลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิตนานาประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกำาลังการผลิตไฟฟ้า 
220 เมกะวัตต์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ซึ่งในปี 2562 โครงการดังกล่าวดำาเนินการเป็นที่
เรียบร้อยจำานวนกำาลังการผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จในปี 2566 อีกทั้งยังได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับทางรัฐบาลพม่า ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 2 แห่ง มีกำาลังการผลิต 
6.27 เมกะวัตต์ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความชำานาญ
สูง เพ่ือลงทุนในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน โดยเดินหน้าขยายกำาลังการผลิตให้มีขนาด 110 เมกะวัตต์ ภายในปี 
2567

  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา 

 จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทำาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ โครงการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับการ
พัฒนาของเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศเมียนมา “เนปยีดอ” จึงเป็นเหตุจำาเป็นที่ต้องมีพลังงานไฟฟ้ารองรับเป็นจำานวนมาก 
โดยปัจจุบันบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GEP เป็นจำานวนทั้งสิ้นร้อยละ 40 โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2561 บริษัท ได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำากัด (GEP) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือ
หุ้นใน GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) สัดส่วนร้อยละ 100 และในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ดำาเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม
เติมอีกร้อยละ 10 โดย GEPM เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ในการพัฒนาและดำาเนินโครงการดังกล่าว 
และเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement หรือ สัญญา PPA) กับ Electric Power Generation Enterprise 
(EPGE) ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี นับจากวันที่เริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 ทั้งนี้การก่อสร้างสำาหรับโครงการแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ได้รับหนังสือแจ้งวันเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการ สำาหรับระยะ
ที่ 1 ซึ่งมีกำาลังการผลิตอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ และสามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป 
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 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ภาคเอกชน (Private Power Purchase Agreement 
(P-PPA)) 

 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นว่าเป็น
โอกาสที่ เหมาะสมที่จะลงทุนในพลังงานหมุนเวียนท่ีได้จากแสง
อาทิตย์กับภาคเอกชน เนื่องจากปัจจุบันประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มีการพัฒนา
ข้ึนมามากอย่างเห็นได้ชัด และราคาต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์มาอยู่ในจุด
ท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน บริษัทจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัทพันธมิตรผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้าง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้บริษัท สแกน แอดวานซ์
เพาเวอร์ จำากัด (SAP) ในสัดส่วนร้อยละ 53.5% โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลงทุนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาค
เอกชน (Private Power Purchase Agreement หรือ P-PPA) อีก
ทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน บริษัท สแกน 
แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด ได้เซ็นสัญญา P-PPA กับลูกค้าแล้วทั้งสิ้น
จำานวน 28 โครงการ รวมกำาลังการผลิตกว่า 17 เมกะวัตต์ โดยมี
เป้าหมายที่จะมีกำาลังการผลิตขนาด 110 เมกกะวัตต์ภายในปี 2567 
ทั้งน้ีเป้าหมายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของทางภาค
รัฐที่มีการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ไปจนถึงปี 2580

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี 

 บริษัทได้ดำาเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสตรีบาง
ภาษีในฐานะผู้สนับสนุนโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธ์ิดำาเนินการและจำาหน่ายไฟฟ้าด้วยขนาดกำาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
บนพื้นที่ ตำาบลบางภาษี อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมภายใต้
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน
สำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยโรงไฟฟ้า
เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ต้ังแต่วันท่ี 29 ธันวาคม 2559
และเริ่มรับรู้รายได้จากการจำาหน่ายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้จากการศึกษา
ข้อมูลพบว่า อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  มีค่าเฉลี่ยความเข้ม
แสงตลอดทั้งปีประมาณ 18.77 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน โดย
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 25 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอา
ทิตย์สำาหรับประเทศไทยจาก ข้อมูลดาวเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
- 2541) ทั้งนี้โครงการมีระยะเวลาดำาเนินทั้งสิ้น 25 ปี ซึ่งสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 18,000 หน่วย/วัน  โดยมีการรับประกัน
สมรถนะในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Performance ratio) จากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 77 นอกจากน้ีบริษัทได้จัดทำาประกันภัยเป็นวงเงินเพ่ือคุ้มครอง
ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อโครงการ อาทิ การเสียหายของแผงโซล่าเซลล์
การเสียหายของอุปกรณ์เนื่องจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 24



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์
 
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จำากัด (VON) ซึ่ง VON มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 1.267 เมกะวัตต์ จำานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ตำาบลหัวนาคำา อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ในอัตราค่าไฟพื้นฐานบวกส่วนเพิ่มราคา (Adder) 6.50 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 จากความคืบหน้าของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด (“SAP”) ซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับภาคเอกชน
ที่บริษัท ได้เข้าไปร่วมลงทุนนั้น บริษัท จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการเป็นผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแบบ
ครบวงจร ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงมิถุนายน 2563 บริษัท ได้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ไทย แอดวานซ์ โซลาร์ จำากัด (“TAS”) ซึ่งเป็นผู้รับ
เหมาในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าบนหลังคาของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด อีกทั้ง บริษัท จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดสำาหรับทุก
โครงการตามเป้าหมายการขยายกำาลังการผลิตของบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการขยายฐานลูกค้าไปสู่บริษัทที่ทำา
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

    ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

 ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักและสร้างรายได้ต่อเน่ืองสม่ำาเสมอให้กับบริษัท ถึงแม้ว่าสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักและสร้างรายได้ต่อเน่ืองสม่ำาเสมอให้กับบริษัท ถึงแม้ว่าสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ
ในปัจจุบันจะมีปริมาณการใช้มวลรวมท้ังประเทศลดลง ในขณะท่ีราคาจำาหน่ายกลับปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากภาครัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนในปัจจุบันจะมีปริมาณการใช้มวลรวมท้ังประเทศลดลง ในขณะท่ีราคาจำาหน่ายกลับปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากภาครัฐไม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ก๊าซธรรมชาติแต่เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญของประเทศ ให้ประโยชน์ท้ังด้านคมนาคม เป็นพลังงานสำาคัญการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญของประเทศ ให้ประโยชน์ท้ังด้านคมนาคม เป็นพลังงานสำาคัญ
สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ PM 2.5 บริษัทจึงยังมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาทิ PM 2.5 บริษัทจึงยังมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่หลากหลายทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่หลากหลายทั้งในกลุ่มลูกค้าภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้
บริษัทเชื่อมั่นว่า ก๊าซธรรมชาติยังเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับผู้บริโภค ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่า ก๊าซธรรมชาติยังเป็นทางเลือกที่ดีสำาหรับผู้บริโภค ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย
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ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG)

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม(iCNG) เป็นการจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติตรงสู่โรงงานอุตสาหกรรม โดยการให้บริการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดผ่านทางรถขนส่งเปรียบเสมือนลูกค้าได้ใช้งานก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ลูกค้าที่อยู่บนแนวท่อที่ต้องการเชื้อเพลิงสำารองในกรณีฉุกเฉิน (Energy Security) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่
ระหว่างรอการดำาเนินการเดินแนวท่อก๊าซและรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจดังกล่าวเริ่มดำาเนินงานแห่งแรกที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2559 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัด
สำาหรับอุตสาหกรรมเริ่มเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น ทำาให้มีลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย จากปัจจัยความสำาเร็จในการขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ๆ และ
ลูกค้าเดิมที่เพิ่มกำาลังการผลิต ทำาให้ iCNG เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นในวงการอุตสาหกรรมมากขึ้น

  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ลงนาม
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG) กับ ปตท. เพ่ือ
ขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 
สอดรับอุปสงค์ตลาดอุตสาหกรรมดังกล่าวที่รออยู่
จำานวนมาก โดย iLNG เป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สมบูรณ์
และสะอาด ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งมี
ความคุ้มค่าทั้งด้านความประหยัด และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
บริษทั ลงนามสัญญาซ้ือขาย iLNG กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ดังกล่าวช่วงเมษายนปี 2564 และจะเร่ิมจำาหน่ายก๊าธรรมชาติ
เชิงพานิชย์ต้นปี 2565
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 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV) และน้ำามัน (Service Stations) 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีสถานีก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ที่เป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ตามแนวท่อ (Conventional Station) จำานวน 9 สถานี และสถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ (Daughter Station) อีกจำานวน 3 สถานี รวมทั้ง
สิ้น 12 สถานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานีบริการ/บริษัท แบรนด์ ประเภทสถานี
กำาลังการผลิต
(กิโลกรัมต่อวัน)

ที่ตั้ง สถานะ

1 บมจ.สแกน อินเตอร์ สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 65,000 จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการ

2 บจก.เก้าก้อง ปิโตรเลียม สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 75,000 จ.ระยอง เปิดให้บริการ

3 บจก. บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด I สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 70,000 จ.ชลบุรี ก่อสร้าง

4 บจก. บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด II สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 60,000 จ.ชลบุรี ก่อสร้าง

5 บจก.เอมมี่ เอ็นจีวี สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 40,000 จ.ปราจีนบุรี ก่อสร้าง

6 บจก.น้ำาพอง เอ็นจีวี 2558 ปตท. สถานีแนวท่อ 60,000 จ.ขอนแก่น เปิดให้บริการ

7 บจก.สยามวาสโก ชัยนาท I สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 30,000 จ.ชัยนาท เปิดให้บริการ

8 บจก.สยามวาสโก ชัยนาท II สแกน อินเตอร์ สถานีแนวท่อ 30,000 จ.ชัยนาท ก่อสร้าง

9 บจก.เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ ปตท. สถานีแนวท่อ 30,000 จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการ

10
ซัสโก้ สแกน อินเตอร์ 
(วิภาวดี)

สถานีนอกแนวท่อ 90,000
กทม.และ
ปริมณฑล

เปิดให้บริการ11
ซัสโก้ สแกน อินเตอร์ 
(สุขาภิบาล)

12
ซัสโก้ สแกน อินเตอร์ 
(บางนา-ลาซาล)

รวม 550,000
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ทั้งนี้ บริษัทยังมีสถานีบริการน้ำามัน (Service Stations) ในพื้นที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV) อีกด้วย เพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงครบวงจร ณ 31 ธันวาคม 2564บริษัทมีสถานีบริการน้ำามันรวม 3 สถานี ได้แก่ สถานี
บริการน้ำามันเก้าก้อง ปิโตรเลียม จังหวัดระยอง สถานีบริการน้ำามันน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น  และสถานีบริการเอมมี่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกอบ
ธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามัน และร้านค้าปลีก (ร้าน Family Mart และร้าน Inthanin) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบางจาก ต่อยอดธุรกิจสถานี
บริการ NGV ของบริษัท

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของบริษัท

  ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Quality Improvement)

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติที่ได้รับจากท่อมีคุณภาพที่แตกต่างกัน บริษัทจึงได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติโดยการนำาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)มาผสมเข้ากับก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีค่าความร้อนที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงานกำาหนดก่อนนำามาจำาหน่ายต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) ให้แก่ ปตท.  และสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของเอกชนอ่ืน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซของบริษัทเอง ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (PBS)
ที่ อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา 
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  ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))

บริษัทดำาเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็นสถานีบริการที่ตั้งอยู่ตามแนวท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยให้บริการ
อัดก๊าซธรรมชาติสำาหรับรถขนส่ง NGV เพื่อขนส่งไปให้สถานีบริการก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ (Daughter Station) ที่ไม่ได้อยู่ในแนวท่อก๊าซ
ธรรมชาติโดยมีลูกค้า คือ ปตท. 

โดยบริษัทได้ค่าจ้างอัดก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ เท่ากับผลรวมของค่าตอบแทนการลงทุน (Availability Payment (AP)) 
และค่าดำาเนินการ (Energy Payment (EP)) โดยค่า AP หมายถึง ค่าตอบแทนในค่าใช้จ่ายลงทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็นอัตราคงที่
ต่อกิโลกรัมของก๊าซธรรมชาติที่อัดตลอดอายุสัญญา สำาหรับค่า EP หมายถึง ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานซึ่งจะแปรผันโดยตรงตามค่าไฟฟ้าอัตราแลก
เปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศโดยค่า EP จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามค่าตัวแปรดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไป

  ธุรกิจขนส่ง NGV (Third Party Logistics (TPL))

บริษัท ให้บริการขนส่ง NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน 
(PMS) อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่
บริษัท และ ปตท. ตกลงร่วมกันภายใต้สัญญาจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติสำาหรับยาน
ยนต์ทางรถยนต์ระหว่างบริษัท กับ ปตท.โดยรถขนส่ง NGV ต้องผ่านการตรวจ
สอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. กรมการขนส่งทางบก และกรมธุรกิจ
พลังงาน 

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการขนส่ง NGV 
โดยบริษัท จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition 
(SCADA) ทำาหน้าที่ควบคุมกำากับดูแลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ Global Positioning 
System (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่ง เพื่อให้ทราบตำาแหน่งปัจจุบัน รวมทั้งตรวจ
วัดระยะทางในการขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถโดยมีขอบเขต
ความเร็วจำากัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนั้นบริษัท ยังจัดให้มีพนักงาน
ประจำารถ 2 คน พร้อมระบบ In-Vehicle-Monitering-System (IVMS) แบบ Re-
al-time ประกอบด้วยกล้อง 4 จุด (หน้ารถ, ห้องโดยสาร และข้างรถบรรทุกหัวลาก
ซ้าย-ขวา) พร้อมระบบบันทึกพฤติกรรมการขับรถ และระบบสื่อสารกับพนักงาน
ขับรถแบบ Real-time รวมทั้ง อุปกรณ์ตรวจจับความเหนื่อยล้า และการละสายตา 
พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time เพื่อช่วยเหลือในการดูเส้นทางและการดำาเนิน
การในขั้นตอนเช่ือมต่อก๊าซธรรมชาติและการถ่ายก๊าซธรรมชาติไปท่ีสถานีบริการ
ลูก ทำาให้บริษัท สามารถบริหารจัดการรถขนส่ง NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยสูงสุดส่งผลให้ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ในปี 2564 บริษัทชนะการประมูลงานขนส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีหลัก 
ปตท. ลาดหลุมแก้ว ระยะเวลา 2 ปี มูลค่าสัญญาประมาณ 100 ล้านบาท โดยเริ่ม
ขนส่งตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัท ตั้งอยู่บน 
ถนนบางบัวทอง - บางปะอิน ตำาบลบางกระบือ อำาเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี บนที่ดิน 20 ไร่ 2 งาน 76.5 ตารางวา ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอัด
ทั้งหมดประมาณ 643 ตันต่อวัน โดยจะดำาเนินการทุกวัน และมี
จุดเติมก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งเพื่อทำาหน้าที่สำาหรับให้รถขนส่ง 
NGV เข้ามาเติมก๊าซธรรมชาติ จำานวน 30 ช่อง ซึ่งรถขนส่ง 
NGVสามารถเข้ามารับก๊าซธรรมชาติ ได้พร้อมกันจำานวน 30 คัน 
และสามารถเติมก๊าซธรรมชาติได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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  ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (EPC& Maintenance)

บริษัทให้บริการผลิต ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงสถานีบริการ NGV ระบบให้บริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม และ
สถานีรับก๊าซ (Gas Receiving Station) สำาหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมนอกแนวท่ออย่างครบวงจร โดยการออกแบบระบบการเติม NGV ผลิต
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำาไปติดตั้งที่สถานีบริการ NGV ซึ่งชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) 
อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊าซตู้จ่ายก๊าซ (Dispenser) เป็นต้น รวมถึงการผลิต จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งระบบ
ให้บริการก๊าซธรรมชาติแก่อุตสาหกรรม ตั้งแต่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซ ไปจนถึงจุดใช้งาน บริษัทยังให้
บริการดังกล่าวกับลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อในการก่อสร้างสถานีรับก๊าซ (Gas Receiving Station) สำาหรับกักเก็บก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับ
อุตสาหกรรม (iCNG) และก๊าซธรรมชาติเหลวสำาหรับอุตสาหกรรม (iLNG) นอกจากนั้นบริษัท ให้บริการทดสอบถังก๊าซธรรมชาติ ให้บริการซ่อม
บำารุงสถานีบริการ NGV ซ่อมแซมและบำารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีบริการ NGV ให้มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาดำาเนินงาน ปัจจุบัน บริษัท ได้ให้บริการตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบอุปกรณ์การเติม NGV แก่สถานีบริการ NGV เป็น
จำานวน 250 สถานี จากทั้งหมด 505 สถานีในประเทศไทย และรับเหมา ก่อสร้างสถานีหลัก (Mother Station) ให้กับ ปตท. จำานวน 12 สถานี จาก 
17 สถานีทั่วประเทศไทย

บริษัทมีข้อได้เปรียบในการดำาเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงสถานีบริการ NGV ในด้านต้นทุนของอุปกรณ์ 
เนื่องจากบริษัท สามารถจัดหาและผลิตชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง โดยสั่งซื้อเพียงอุปกรณ์และวัสดุหลักที่สำาคัญ เช่น 
Bare Shaft อุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ เป็นต้น  นอกจากนั้นบริษัท ยังรับประกันชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ โดยระยะเวลา
รับประกันที่บริษัท รับประกันแก่ลูกค้านั้นจะเป็นระยะเวลารับประกันเช่นเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับประกันจากคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงที่บริษัท ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้นบริษัท ให้บริการซ่อมบำารุงสถานีบริการ NGV ในสถานีบริการ NGV ให้สามารถดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาประสิทธิภาพ
ตามระยะเวลาดำาเนินงาน โดยบริษัท จะตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามตารางเวลาซ่อมบำารุง (Preventive Maintenance) และหากอุปกรณ์
มีความเสียหายจากการหยุดทำางาน (Shutdown) ของเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติบริษัท จะเป็นผู้จัดหาอะไหล่มาเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำาหนด 
(Breakdown Maintenance) ซึ่งเป็นการให้บริการตามสัญญารับเหมาซ่อมบำารุงอุปกรณ์ NGV กับลูกค้าโดยจะมีลักษณะการกำาหนดขอบเขตการ
ให้บริการเป็นระยะเวลาการดำาเนินงานหรือตามวงเงินซ่อมบำารุง

นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบถังบรรจุก๊าซ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมการใช้ถังสำาหรับบรรจุและขนส่ง NGV ในประเทศไทย (กรมการ
ขนส่งทางบก, 2009) และมาตรฐาน ISO 11623, BS EN 1968 มีข้อกำาหนดว่า ถังก๊าซที่ใช้งานทุก 5 ปีนับตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน จะต้องได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพถัง ซึ่งปัจจุบันถังที่ใช้งานในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานครบอายุการใช้งานแล้ว นอกจากการให้บริการ
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ NGV แล้วบริษัท ยังรับติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติในหางตู้ขนส่ง โดยลูกค้างานประเภทนี้จะ
เป็นการว่าจ้างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการขนส่ง NGV
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  ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานี 

 บริษัท มีนโยบายให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ เพื่อทำาร้านค้าภายในสถานี อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านคาร์แคร์ 
เป็นต้น ในบริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และสถานีน้ำามันของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจเช่าพื้นที่เต็มเกือบทุกสถานี สร้างราย
ได้ที่สม่ำาเสมอให้กับสถานีบริการของบริษัท

ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานีของบริษัท

    ธุรกิจยานยนต์

   ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์โดยสาร ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์โดยสาร

 บริษัทเริ่มธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์โดยสารครั้งแรก ผ่านโครงการ บริษัทเริ่มธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์โดยสารครั้งแรก ผ่านโครงการ
ซื้อขายและจ้างซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงซื้อขายและจ้างซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นโครงการท่ีบริษัท และบริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นโครงการท่ีบริษัท และบริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 
(“CHO”) ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO โดยมีสัดส่วนความรับ(“CHO”) ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO โดยมีสัดส่วนความรับ
ผิดชอบร้อยละ 50 เพื่อดำาเนินการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้ผิดชอบร้อยละ 50 เพื่อดำาเนินการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ จำานวน 489 คัน พร้อมการให้บริการซ่อมแซมเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ จำานวน 489 คัน พร้อมการให้บริการซ่อมแซม
บำารุงรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี ให้กับองค์การบำารุงรักษารถยนต์โดยสารดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี ให้กับองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 489 คัน ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แบ่งเป็นมูลค่ารถโดยสาร 489 คัน 
มูลค่า 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แบ่งการส่งมอบรถเป็น มูลค่า 1,891 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แบ่งการส่งมอบรถเป็น 
4 งวด ซึ่งกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามสัญญา4 งวด ซึ่งกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
กับทางขสมก. มาโดยตลอด และแบ่งเป็นมูลค่าในการให้บริการซ่อมแซมกับทางขสมก. มาโดยตลอด และแบ่งเป็นมูลค่าในการให้บริการซ่อมแซม
และบำารุงรักษารถยนต์โดยสารจำานวน 489 คัน ตลอดระยะเวลา 10 ปี และบำารุงรักษารถยนต์โดยสารจำานวน 489 คัน ตลอดระยะเวลา 10 ปี 
โดยมีมูลค่า 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยมีมูลค่า 2,370 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 ในปี 2561 SCN-CHO ส่งมอบรถยนต์โดยสารเป็นจำานวนทั้งสิ้น  ในปี 2561 SCN-CHO ส่งมอบรถยนต์โดยสารเป็นจำานวนทั้งสิ้น 
300 คัน และส่งมอบงวดสุดท้ายอีก 189 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 300 คัน และส่งมอบงวดสุดท้ายอีก 189 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 
ให้แก่ขสมก. ครบทั้งหมด 489 คัน  ให้แก่ขสมก. ครบทั้งหมด 489 คัน  
  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ
ด้านยานยนต์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส ด้านยานยนต์ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส 
จำากัด (“PMC”) ทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท เพื่อรองรับงานประมูลจำากัด (“PMC”) ทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท เพื่อรองรับงานประมูล
รถโดยสารสำาหรับงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมไปถึงการรถโดยสารสำาหรับงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมไปถึงการ
ผลิต ติดตั้ง และประกอบรถโดยสารทุกประเภท ที่มีมาตรฐานสูงสุดในผลิต ติดตั้ง และประกอบรถโดยสารทุกประเภท ที่มีมาตรฐานสูงสุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้บริการ จำาหน่าย ให้เช่า และให้บริการหลังประเทศไทย นอกจากนี้ยังให้บริการ จำาหน่าย ให้เช่า และให้บริการหลัง
การขายรถโดยสารทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการรายย่อยการขายรถโดยสารทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
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  ธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร

ภายหลังจากบริษัทในนามกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้แก่ ขสมก. แล้ว 
บริษัทจึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการตรวจสอบ ควบคุมการซ่อมบำารุงให้เป็นไปตามแผน ทั้งในส่วนของการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
maintenance) และการบำารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) โดยปัจจุบันกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO มีผลงานการซ่อมบำารุง
รถโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ขสมก. สามารถให้บริการประชาชนตามแผนที่วางไว้

เพื่อให้บริการซ่อมบำารุงรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัท เล็งเห็นถึงช่องทางการจัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสาร 
จึงวางแผนจัดหาและจำาหน่ายอะไหล่ให้แก่กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO โดยมีแผนเริ่มจำาหน่ายอะไหล่ช่วงต้นปี 2564 

อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสทางธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารอื่นๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน บริษัทก็พร้อมที่จะเข้า
ร่วม เพื่อขยายฐานรายได้ต่อไป
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 ธุรกิจขนส่ง

 
 บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ในบริเวณเขตท่าเรือน้ำาลึกแหลมฉบัง และ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ยังเป็นผู้ขนส่ง
วัตถุดิบในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติมายังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ สถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท เก้าก้อง 
ปิโตรเลียม จำากัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามที่กำาหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน นับเป็นธุรกิจที่
สามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทยังได้ลงนามสัญญาจ้างขนส่งก๊าซเหลว กับ บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด รับจ้าง
ขนส่งก๊าซเหลว ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์เหลว ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว หรืออาร์กอนเหลว ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้านขนส่งให้เติบโตสูงขึ้น
เรื่อยๆ

  ธุรกิจอื่นๆ

  ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ

 บริษัท สแกน ไอซีที จำากัด ดำาเนินธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์ 
เพื่อรองรับการขยายตัวด้านงานระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบความปลอดภัยสารธารณะให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน

  ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 บริษัท สยามวาสโก จำากัด ดำาเนินธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการซื้อมาขายไป โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ลูกค้า
บริษัทเอกชน เช่น ผู้ให้บริการสถานีบริการ NGV ที่มีความจำาเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปรับดัชนีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ที่มี
ที่มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแตกต่างกัน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติของแหล่งตะวันออกมีดัชนีค่าความร้อนสูงกว่าแหล่งตะวันตก

  ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ

 บริษัท สยามวาสโก จำากัด และ บริษัท คอนโทร์โน จำากัด ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง แบตเตอรี่รถยนต์ และวัสดุ
อื่นๆ เช่น ท่อสแตนเลส ยางรถยนต์ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น ในรูปแบบการซื้อมาขายไป โดยบริษัท สยามวาสโก จำากัด จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใน
ประเทศ และ บริษัท คอนโทร์โน จำากัด จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
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การตลาดและการแข่งขัน

1.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

    ลูกค้าและช่องทางการจัดจำาหน่ายของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำาหน่าย

    1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมา

 หน่วยงานจัดหาพลังงาน (EPGE) ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและ
พลังงาน (MOEE) ของประเมศเมียนมา

 จำาหน่ายไฟฟ้าตรงสู่หน่วยงานจัดหาพลังงาน (EPGE) 
ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (MOEE) ประเทศเมียนมา

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน 
(P-PPA)

 ผู้ประกอบการท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ท่ีมีความ
ต้องการใช้ไฟ ตั้งแต่ 0.3-2.0 เมกะวัตต์

 จำาหน่ายไฟฟ้าตรงสู่ผู้ประกอบการทั่วไป (ภาคโรงงาน)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำาหน่ายไฟฟ้าตรงสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำาหน่ายไฟฟ้าตรงสู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

- บริษัท ไทย แอดวานซ์ โซล่าร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมา
ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าบนหลังคาของบริษัท 
สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด

- บริษัททั่วไปที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์

 จำาหน่ายตรงสู่บริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำาหน่าย

 2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

 ธุรกิจสถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานยนต์ (Service Stations)

- บุคคลทั่วไปที่ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำามัน และ NGV เป็นเชื้อเพลิง
- ผู้ประกอบกิจการขนส่งที่ใช้น้ำามัน และ NGV เป็นเชื้อเพลิง

 จำาหน่าย ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของ
บริษัท ทั้งหมด 9 สถานี ในปัจจุบัน

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG)

- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซ
- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบนแนวท่อและต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติสำารองพลังงานในกรณีฉุกเฉิน 
- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างรอการดำาเนินการเดิน
แนวท่อก๊าซ
- ลูกค้ากลุ่มมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม

 จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติตรงสู่โรงงานอุตสาหกรรม

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)

- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซ
- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบนแนวท่อและต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติสำารองพลังงานในกรณีฉุกเฉิน 
- ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างรอการดำาเนินการเดิน
แนวท่อก๊าซ
- ลูกค้ากลุ่มมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม

 จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติตรงสู่โรงงานอุตสาหกรรม

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
(NGV Gas Stations)

- บุคคลทั่วไปที่ใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำามัน และ NGV เป็นเชื้อเพลิง
- ผู้ประกอบกิจการขนส่งที่ใช้น้ำามัน และ NGV เป็นเชื้อเพลิง

 จำาหน่าย ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของ
บริษัท ทั้งหมด 9 สถานี ในปัจจุบัน

 ธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน (Service Stations)

- บริษัทและผู้ประกอบการทั่วไป
- ผู้ใช้รถทั่วไป
- เกษตรกร ผู้ใช้รถแทรกเตอร์ รถแมคโคร รถไถ ซึ่งใช้น้ำามันเป็น
เชื้อเพลิง

 จัดจำาหน่ายหน้าสถานี

 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas 
 Quality Improvement)

 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
หลักเอกชน สถานีบริการ NGV เอกชนและสถานีบริการ NGV 
ของบริษัท

 ให้บริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติแก่ บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (PMS) และ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของบริษัท และสถานี
เอกชนอื่นๆ

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 
 (Private Mother Station (PMS))

 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินกิจการท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติแก่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ผ่านสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนของบริษัท

ธุรกิจขนส่ง NGV (Third Party Logistics (TPL))  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินกิจการท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
 ให้บริการขนส่ง NGV แก่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ผ่านรถ
ขนส่งก๊าซของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำาหน่าย

    3. ธุรกิจยานยนต์

 ธุรกิจจำาหน่ายรถโดยสาร
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.)
- บริษัท และผู้ประกอบการทั่วไป

- จำาหน่ายและให้บริการแก่ภาครัฐ ผ่านกลุ่มร่วมทำางาน  
  SCN-CHO 
- จำาหน่ายและให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผ่าน 
  บริษัทแพนเทอรา มอเตอร์ส จำากัด

 ธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.)
- บริษัท และผู้ประกอบการทั่วไป

- ให้บริการซ่อมบำารุงรักษาแก่ภาครัฐ ผ่านกลุ่มร่วมทำางาน 
  SCN-CHO 
- ให้บริการซ่อมบำารุงรักษาแก่รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
  ผ่านบริษัทแพนเทอรา มอเตอร์ส จำากัด

   4. ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

 ธุรกิจขนส่งในประเทศ - บริษัท และผู้ประกอบการทั่วไป - ให้บริการขนส่งกับบริษัท และผู้ประกอบการทั่วไป

   5. ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ

 ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ - หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ให้บริการระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล และระบบ
ความปลอดภัยสาธารณะ แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน
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2. กลยุทธ์ทางการตลาด

การตลาดและการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด

1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมา

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีลูกค้าเพียงรายเดียวกับการไฟฟ้าประเทศเมียนมา 
(Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”)) โดยตามสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement”
 หรือ สัญญา “PPA”) EPGE จะรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า โดยสัญญา PPA มีอายุ 30 ปี 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (P-PPA)

- บริษัท กำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ทีมีกำาลังการใช้ไฟขนาดกลาง ต้ังแต่ 0.3
เมกะวัตต์ ถึง 2.0 เมกะวัตต์ ซ่ึงต่างจากคู่แข่งในตลาดท่ีมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีกำาลังการใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่มากกว่า 2
เมกะวัตต์ข้ึนไป

- บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา โดยทางบริษัท จะทำาการประเมินความเส่ียงของลูกค้าท้ังในส่วนของผลการดำาเนิน
การ, งบการเงิน และประมาณการใช้ไฟฟ้า เพ่ือคำานวณจุดคุ้มทุนของโครงการและจะนำาเสนอโครงการต่อลูกค้าท่ีมีผล
การดำาเนินงานท่ีม่ังคงและน่าเช่ือถือเท่าน้ัน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี มีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ประเทศไทย) 
(“PEA”) ซ่ึงเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” 
หรือ สัญญา “PPA”) PEA จะรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าไปจนถึงปี 2584

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์ มีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ประเทศไทย) 
(“PEA”) ซ่ึงเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาของโครงการ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (“Power Purchase Agreement” 
หรือ สัญญา “PPA”) PEA จะรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าโดยมีการต่อสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี

ธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 บริษัท กำาหนดลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่มผู้รับเหมาหลักที่รับออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยบริษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และให้ระยะเวลาชำาระหนี้
ที่เหมาะสม (Credit term) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ ที่ให้
ระยะเวลาชำาระหนี้ที่สั้น
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การตลาดและการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด

 2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) 

- บริษัทเป็นผู้คิดค้น และถือครองสิทธิบัตรนวัตกรรมระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System หรือ 
PRS) ซึ่ง PRS เป็นหัวใจสำาคัญของธุรกิจนี้

- บริษัท มีสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเป็นของตนเอง 2 แห่ง (ปทุมธานี และสระบุรี) ซึ่งเป็น 2 จาก 3 แหล่งที่สามารถ
จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรมได้

- บริษัท มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้บริการอัดก๊าซ และขนส่ง NGV ซึ่งมีลักษณะการให้บริการที่เหมือนกันอยู่แล้ว 
ซึ่งเป็นระบบเดียวกัน

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)

- บริษัท เป็นผู้ให้บริการระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2) ซึ่งลักษณะการออกแบบ ติดตั้ง 
รับเหมา และซ่อมบำารุง รวมถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ เป็นลักษณะเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG) จึงสามารถต่อยอดทั้ง
การก่อสร้าง ขนส่ง และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

- ให้บริการเชื้อเพลิงแก่อุตสาหกรรมโดยสามารถการันตีผลประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง เนื่องจากสามารถให้บริการทั้งก๊าซ
ธรรมชาติในรูปแบบเหลว (iLNG) และรูปแบบอัด (iCNG) พร้อมกัน

  ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
(NGV Gas Stations)

- บริษัทคัดเลือกทำาเลในการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในกรุงเทพฯ ได้เลือกบริเวณที่
รถแท็กซี่หนาแน่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และในบริเวณปริมณฑลให้อยู่บนเส้นทางการขนส่งของรถบรรทุก

- มีการจัดโปรโมชั่นให้ของสมนาคุณ เมื่อเติมก๊าซธรรมชาติ ครบตามจำานวนที่กำาหนด

 ธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน (Service Stations)
- จัดทำาระบบสมาชิกและสะสมแต้มสำาหรับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลับมาใช้บริการ 

- ทำาโปรโมชั่นรวมกันกับทางบางจาก เพื่อดึงดูดลูกค้า

 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas 
 Quality Improvement)

- บริษัทมีพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำาหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการตลาดของก๊าซอุตสาหกรรมดัง
กล่าวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นคู่ค้ากันอย่างยาวนาน ทำาให้ได้เปรียบในเรื่องราคาต้นทุน

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 
 (Private Mother Station (PMS))

 - ปตท. ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินกิจการท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
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การตลาดและการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด

2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

 ธุรกิจขนส่ง NGV (Third Party Logistics (TPL))
- บริษัทเป็นคู่สัญญากับ ปตท. เพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV) และมีแนวโน้มเพื่อต่อสัญญา และประมูล
สัญญาใหม่เพิ่ม เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำาหรับขนส่ง ระบบติดตามและตรวจสอบ รวมถึง
บุคลากรอยู่แล้ว

 ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (EPC & Maintenance)

- บริษัทเป็นผู้ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักของระบบก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของโครงการ จึงมีความได้
เปรียบด้านต้นทุนอย่างมีนัยสำาคัญ

- บริษัทมีประสบการณ์ชนะประมูลโครงการ EPC ให้แก่บริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
เชี่ยวชาญ วิเคราะห์คู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานี
- มีส่วนลดในช่วงเริ่มต้นสัญญาเช่า 
- คัดเลือกร้านค้าที่ขายสินค้าแตกต่างกันเพื่อป้องกันการแย่งลูกค้าในแต่ละร้านค้า
- ทำาป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในสถานี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

    3. ธุรกิจยานยนต์

 ธุรกิจจำาหน่ายรถโดยสาร

 บริษัทร่วมโครงการประมูลภาครัฐ ผ่านกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ผนึกพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการผลิต และจำาหน่าย
รถโดยสาร เพื่อเสริมศักยภาพการจำาหน่าย และซ่อมบำารุงฯ และจัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับโครงการขนาดใหญ่
 
 บริษัทจำาหน่ายรถโดยสารแก่รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผ่านบริษัทแพนเทอรา มอเตอร์ส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนนำาเข้า
รถโดยสารยี่ห้อ Bonluck (BLK) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 ธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร
 บริษัท ในฐานะกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO มีสัญญาซ่อมบำารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 489 
คัน ระยะยาวกว่า 10 ปี กับ ขสมก. ปัจจุบันจึงเน้นสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ และลดต้นทุนจากการจัดหาอะไหล่
สำาหรับการซ่อมบำารุง

   4. ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

 ธุรกิจขนส่งในประเทศ  บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้นไปทางการขนส่งสินค้าทั่วไปและวัตถุอันตราย

    5. ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ

 ธุรกิจให้บริการระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล 
และระบบความปลอดภัยสาธารณะ

 บริษัทมีพันธมิตรยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และระบบโทรคมนาคมสารสนเทศ และมีความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านไอที จาก
โรงงานผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็น Approved Mate-
rial List ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนชั้นนำา

   6. ธุรกิจอื่นๆ

 ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  บริษัทจะเสนอสัญญาการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่ไปกับสัญญาการสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

 ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ  เพิ่มการบรรจุสินค้าในการขนส่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากับลูกค้า
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3. สภาพการแข่งขัน

การตลาดและการแข่งขัน สภาพการแข่งขัน

    1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมา

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ทางการไฟฟ้าประเทศเมียนมา (Electric Power
Generation Enterprise (EPGE)) เป็นลูกค้าเพียงรายเดียวที่จะรับซื้อไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)  และ
ความต้องการไฟฟ้าของทางประเทศเมียนมามีมากกว่ากำาลังการผลิตของโครงการทำาให้โครงการสามารถขาย
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับลูกค้าได้

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (P-PPA)

 มีคู่แข่งรายใหญ่ 4-5 รายในตลาด โดยคู่แข่งจะเน้นหาลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ แต่ทางบริษัท จะเน้นหาลูกค้าจากกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีขนาดรองลงมา ซ่ึงยังไม่มีผู้เล่นในตลาดกลุ่มน้ีมากนัก จากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
และความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัทพันธมิตร รวมถึงการพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ทำาให้บริษัทมีศักยภาพสูง ซ่ึงทำาให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันใน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท่ามกลางตลาดท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ ทำาให้โครงการมีความเสี่ยงต่ำาใน
การแข่งขัน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ ทำาให้โครงการมีความเสี่ยงต่ำาในการ
แข่งขัน

ธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

- การแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มจะมีการแข่งขันมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ทำาให้มีผู้เล่นเข้ามาในตลาดจำานวนมาก 

- บริษัทมีจุดแข็งในการแข่งขันคือ มีบริษัทร่วมฯ เป็นลูกค้าหลักซึ่งมีการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง ทำาให้มีความได้
เปรียบในด้านราคาจากการสั่งซื้อสินค้าจำานวนมากจากผู้ผลิต (suppliers) อีกทั้งบริษัทยังให้ระยะเวลาชำาระหนี้ที่
เหมาะสมแก่ลูกค้า (Credit term) ทำาให้บริษัท สามารถขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น
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การตลาดและการแข่งขัน สภาพการแข่งขัน

 2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) 
 ปัจจุบันบริษัทถือครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมนอกแนวท่อที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (iCNG) กว่า 90%  
และจากราคาน้ำามันโลกที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ iCNG เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยมีตัวเลือกอื่นๆ คือ ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (iLNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำามันเตา ดีเซล และเชื้อเพลิงความร้อนอื่นๆ

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)

- แนวโน้มก๊าซธรรมชาติเหลว (ILNG) ในประเทศ 3-5 ปีย้อนหลังที่ผ่านมามีความผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้นถึงแม้ปัจจุบัน
จะเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ราคาต่ำา แต่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมนอกแนวท่อให้
เป็นที่ประจักษ์ได้

- สัดส่วนการใช้ iLNG ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมนอกแนวท่อ เกิดจากการทดแทน (Switching) เชื้อเพลิงความร้อนเดิม 
โดยเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

- คู่แข่งในตลาด (iLNG Distributors) รายอื่นๆ มีกว่า 10 รายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้จำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
เดิมให้แก่ ปตท. โดยเข้าร่วมธุรกิจนี้ เพื่อรักษา (maintain) ฐานลูกค้าเดิม

  ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
(NGV Gas Stations)

 สภาพการแข่งขันสูง เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนเชื้อเพลิงแบบดีเซล

 ธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน (Service Stations)  มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีสถานีบริการน้ำามันในบริเวณใกล้เคียงจำานวนมาก

 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas 
 Quality Improvement)

- การแข่งขันเน้นถือครอง (maintain) ลูกค้ารายเดิมเป็นหลัก เนื่องจากธุรกิจ NGV มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
คู่แข่งในตลาด (competitors) มีเพียง 6 ราย

- บริษัทถือครองสัญญาระยะยาวผ่านการให้บริการผลิตก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (PMS) แก่ ปตท. และสถานีบริการ 
NGV เอกชนอื่นๆ 

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 
 (Private Mother Station (PMS))

  สภาวะตลาด NGV ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้กระทบบริษัท ซึ่งถือครองสัญญาระยะยาว (20 ปี) ในการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ (NGV) ให้แก่ ปตท. โดยมีการการันตียอดขั้นต่ำาการผลิตที่ 350 ตัน/วัน
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2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

 ธุรกิจขนส่ง NGV (Third Party Logistics (TPL))
 จากสภาวะตลาด NGV ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ปริมาณยอดขนส่ง NGV ทั้งประเทศลดลง ทำาให้สัดส่วนการขนส่ง 
NGV จะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญผ่านสัญญาจ้างขนส่งเดิม และสัญญาจ้างขนส่งใหม่ที่จะเปิดประมูลโดย ปตท. หลังจาก
สัญญาขนส่งของผู้รับเหมาเดิมแต่ละรายหมดลง 

 ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (EPC & Maintenance)

- แนวโน้มโครงการประมูลสร้างสถานี NGV ใหม่ จะลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย แต่จะทดแทนด้วยโครงการประเภท รื้อถอน ตัด
แยกท่อก๊าซ หลังจากยกเลิกสถานี NGV หรือโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวลงจากวิกฤติเศรษฐกิจ หรือการย้ายที่ตั้งโรงงาน

- จากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ ทำาให้งานโครงการก่อสร้าง และเดินท่อก๊าซธรรมชาติ จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆ และการขยายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเดิม

 ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานี  การแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะมีสถานีบริการน้ำามันบริเวณใกล้เคียงจำานวนมาก
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    3. ธุรกิจยานยนต์

 ธุรกิจจำาหน่ายรถโดยสาร

 การแข่งขันสูงเนื่องจากปริมาณการใช้รถโดยสารในตลาดเพิ่มขึ้นจากนโยบายภาครัฐ ส่งผลโดยตรงต่อการจัดหารถ
โดยสารทั้งแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ซึ่งระบุโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ
ใหม่กว่า 2,511 คัน หรือ การยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารผ่านการทดแทนรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี 
ด้วยมินิบัส เป็นต้น 

 ธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร
 การแข่งขันสูงมากจากตลาดใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้นทั้งการการจำาหน่ายรถใหม่ผ่านนโนบายภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้ตลาด
รถโดยสารในระบบเพิ่มมากขึ้น

   4. ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

 ธุรกิจขนส่งในประเทศ  การแข่งขันสูง มีคู่แข่งในนิคมหลายราย อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

    5. ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ

 ธุรกิจให้บริการระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล 
และระบบความปลอดภัยสาธารณะ

  มีคู่แข่งรายใหญ่ 4-5 รายในตลาด โดยคู่แข่งจะเน้นหาลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ แต่บริษัท จะเน้นหาลูกค้าจากกลุ่ม
ลูกค้าขนาดรองลงมา หรือเป็นผู้จัดหา และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ผู้รับเหมาหลัก เนื่องจากเป็นตัวแทนผู้ผลิตในระบบ 
Approved Material List 

   6. ธุรกิจอื่นๆ

 ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   มีคู่แข่งในตลาด 1 ราย โดยทางบริษัทได้ทำาข้อตกลงกับคุ่แข่งที่จะไม่ทำาการแย่งลูกค้าเก่า

 ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ  การแข่งขันสูงโดย มีคู่แข่งในประเทศ จำานวน 2 ราย โดยคู่แข่งเน้นขายของราคาถูก
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การตลาดและการแข่งขัน การจัดหาบริการ

1. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมา

  บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท Green Earth Power  (GEP) ซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าพม่า 
(EPGE) เป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาหลักในการออกแบบและติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ 
ที่เมืองมินบู ประเทศพม่า โดยได้จ้างบริษัท VINTAGE EPC COMPANY LIMITED และ VTE INTERNATIONAL CON-
STRUCTION COMPANY LIMITED ซึ่งทั้งคู่เป็นบริษัทในเครือ META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่มีประสบการณ์ด้านการทำางานรับเหมาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดท้ังในประเทศไทยและต่าง
ประเทศมาพอสมควร เป็นผู้รับเหมาหลัก 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (P-PPA)

 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท สแกน แอดวานซ์ พาวเวอร์ จำากัด (SAP) เป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาหลักในการออกแบบ
และติดต้ังระบบไฟฟ้าบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยได้คัดเลือก บริษัท ไทย แอดวานซ์ โซล่า จำากัด (TAS) เป็นผู้รับ
เหมาหลักซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้าบนหลังคา (Solar Rooftop) และยังให้ (TAS) เป็น
ผู้ดำาเนินงานและซ่อมบำารุงโครงการท่ีดำาเนินการขายไฟเชิงพาณิชย์อีกด้วย 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี
  บริษัทได้ใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการดำาเนินระบบและ
ซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง บริษัท ได้ทำาการจัดจ้างบริษัท แปดมีนาเอ็นจิเนีย
ริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำากัด เพื่อมาตรวจสอบอุปกรณ์ประจำาปี

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธุ์
 บริษัทได้ทำาการจัดจ้าง บริษัทพลังงาน จำากัด เพื่อทำาการดำาเนินระบบและซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าให้ทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ธุรกิจจัดจำาหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 บริษัท ได้จัดหาผู้ผลิต (Suppliers) โดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลาง โดยมีจำานวนผู้ผลิต (Suppliers) หลัก 1-2 ราย 
และ suppliers อื่นๆ รวมกว่า 20 ราย เพื่อให้ได้อุปกรณ์ในราคาที่เป็นธรรมที่สุด และมีรายการอุปกรณ์ครบเพื่อตอบ
สนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
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2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม (iCNG) 
  จัดหาก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรมผ่านบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว โดยซื้อขาย ณ สถานีก๊าซ
ธรรมชาติหลักสำาหรับอุตสาหกรรมเอกชนของบริษัท

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG)
 จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG) ผ่านบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว ณ คลังก๊าซธรรมชาติเหลว (PTT 
LNG Terminal)

  ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์
(NGV Gas Stations)

 จัดหาก๊าซธรรมชาติสำาหรับสำาหรับสถานีก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว โดยซื้อขาย
ผ่านระบบท่อก๊าซ

 ธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน (Service Stations)  จัดหาน้ำามันผ่านบริษัท บางจาก จำากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว

 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas 
 Quality Improvement)

 จัดหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO2) ผ่านคู่ค้าพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายก๊าซ
อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 
 (Private Mother Station (PMS))

 จัดหาก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรมผ่านบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว โดยซื้อขาย ณ สถานีก๊าซ
ธรรมชาติหลักเอกชนของบริษัท

 ธุรกิจขนส่ง NGV (Third Party Logistics (TPL))
 บริษัทใช้บุคลากรของบริษัท ที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถ ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขนส่ง 
NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมา และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (EPC & Maintenance)

 บริษัท จัดหา อะไหล่ และอุปกรณ์ ผ่านตัวแทนจำาหน่ายหลัก (Sole distributor) 4-5 ราย และตัวแทนจำาหน่าย (suppli-
ers) กว่า 20 ราย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมที่สุดสำาหรับการผลิต และติดตั้ง โดยจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) 
สำาหรับงานที่ต้องใช้เครื่องมือ และกระบวนการพิเศษ

 ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานี  บริษัทให้ทางผู้เช่าพื้นที่เป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือสินค้า
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    3. ธุรกิจยานยนต์

 ธุรกิจจำาหน่ายรถโดยสาร  จัดหารถโดยสารผ่านบริษัทผลิตรถโดยสารประเทศจีน ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ทั้งคุณภาพ และราคาสำาหรับแข่งขัน

 ธุรกิจซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร
 จัดหาอะไหล่ ผ่านบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน และตัวแทนจำาหน่ายในประเทศไทย และคัดเลือกบริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับเหมาซ่อมบำารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ของ ขสมก. ปัจจุบัน

   4. ธุรกิจขนส่งและอื่นๆ

 ธุรกิจขนส่งในประเทศ   บริษัทใช้บุคลากรของบริษัท ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

    5. ธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศ

 ธุรกิจให้บริการระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูล 
และระบบความปลอดภัยสาธารณะ

 บริษัทจัดหาสินค้า และบริการผ่าน supplier ที่บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำาหน่าย และขึ้นทะเบียนเป็น Approved 
Vendor List กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่น่าเชื่อถือ

   6. ธุรกิจอื่นๆ

 ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   จัดหาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบริษัท ลินเด้ จำากัด เพียงรายเดียว

 ธุรกิจให้เช่าสถานที่ในสถานี   บริษัทให้ทางผู้เช่าพื้นที่เป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือสินค้า

 ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ
 - จัดหากระจก จากบริษัท AGC จำากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว
 - จัดหาแบตเตอรี่ จากบริษัท ไทยสโตเรส จำากัด 
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1. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,988.37  ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2564 

(ล้านบาท)
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 702.49 บริษัท เป็นเจ้าของ
จดจำานองบางส่วนกับ

สถาบันการเงิน

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 484.61 บริษัท เป็นเจ้าของ
จดจำานองบางส่วนกับ

สถาบันการเงิน

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 353.87 บริษัท เป็นเจ้าของ
จดจำานองบางส่วนกับ

สถาบันการเงิน

ยานพาหนะ 145.31 บริษัท เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
สำานักงาน

14.89 บริษัท เป็นเจ้าของ ไม่ติดภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้าง 187.41 บริษัท เป็นเจ้าของ
บางส่วนจะจดจำานอง 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 99.79 บริษัท เป็นเจ้าของ
มีภาระผูกพัน 

ตามสัญญาเช่าซื้อ

รวม 1,988.37

เครื่องหมายการค้า

 บริษัท เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เคร่ืองหมายการค้า “N4” 
สำาหรับสินค้าถังบรรจุก๊าซทำาด้วยพลาสติก/โลหะ ถังเชื้อเพลิงของพานพาหนะ เครื่องหมายการค้า “Bandoola” สำาหรับสินค้าเครื่องสูบ
อัดของเหลวหรือแก๊ส เครื่องหมายการค้า “evAD” สำาหรับบริการจำาหน่ายไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ บริการโฆษณา โดยบริษัทจะต่อ
อายุเครื่องหมายการค้าทุกๆ 10 ปี ตามกำาหนดระยะเวลาต่ออายุ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ดังต่อไปนี้

รูปเครื่องหมายการค้า เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขทะเบียน ระยะเวลา

บริษัท 191114897 19 ก.พ. 61 – 18 ก.พ. 71

บริษัท 191114900 19 ก.พ. 61 – 18 ก.พ. 71

บริษัท 191114850 ก.พ. 61 – 25 ก.พ. 71

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียด
    ดังต่อไปนี้

รายการ การใช้ประโยชน์
เจ้าของ

กรรมสิทธิ์
เลขทะเบียน

ระยะเวลาของสิทธิบัตร
(วันที่ออก – วันหมดอายุ)

1. ถังที่ช่วยรักษาระดับความดัน
ของก๊าซธรรมชาติให้คงที่ 
(Injection –  NGV Trailer Decant-
ing System (ITDS)) 

เพื่อแก้ไขปัญหาระบบปล่อยก๊าซที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความดันจากความดันสูงไป
ความดันต่ำาให้มีการลดค่าของความดัน
ในระดับที่คงที่

บริษัท 39087 17 ก.พ. 57 - 24 พ.ค. 72

2. ระบบดักไอน้ำามันและสิ่งแปลก
ปลอมที่ปนมากับก๊าซธรรมชาติอัด 
(Oil Eliminator)

เพื่อดักไอน้ำามันและสิ่งแปลกปลอมที่ปน
มากับก๊าซธรรมชาติอัดก่อนนำาไปใช้งาน     
ทำาให้ระบบของการอัดก๊าซธรรมชาติไม่
เกิดการอุดตัน

บริษัท 37613 21 ต.ค. 56 - 11 ม.ค.73

3. ไส้กรองก๊าซแรงดันสูง 
(High Pressure Filter)

เพื่อจับดักสิ่งแปลกปลอมที่ปลอมปนมา
กับก๊าซ

บริษัท 12056 26 ต.ค. 59 - 21 ต.ค.65

4. ถังพักหม้อน้ำารถยนต์จาก
เหล็กกล้าไร้สนิม

เติมน้ำาให้กับถังพักหม้อน้ำา เพื่อป้องกัน
การเกิดความร้อนสูงขณะใช้งาน

บริษัท 12483 8 มี.ค.60 – 26 พ.ย. 66

5. แท่นชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าที่มี
ชุดอุปกรณ์สำาหรับโฆษณาติดตั้ง
อยู่ในเครื่องเดียวกัน (evAD)

ชาร์จยานพาหนะไฟฟ้า โดยผู้ประกอบ
การสามารถสร้างรายได้จากการขาย
โฆษณา ไม่ต้องรอรายได้จากการมาใช้
บริการชาร์จไฟเพียงอย่างเดียว

บริษัท 15476 3 ก.ย. 62 – 25 ก.พ. 67
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3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ คือ 

 เลขที่บัตรส่งเสริม  1172(1)/2553

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริม บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 วันที่ตามบัตรส่งเสริม 17 กุมภาพันธ์ 2553

 สถานะในปัจจุบัน เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม  2561

 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG Cylinder)

สิทธิและประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ
การส่งเสริม

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กำาหนดเวลา 8  ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกำาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ

- รายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าวให้รวมถึงรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ
หรือของเสียจากขบวนการผลิต

- ยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 เงื่อนไขที่สำาคัญเฉพาะโครงการ

- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่

- เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้านั้น จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2556 โดยจะต้องยื่นแจ้งก่อนใช้สิทธิประโยชน์

- จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการได้ภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันที่ออกบัตรฯ 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยจะต้องชำาระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำาเนิน
การ

- จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการ ตามที่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

- จะต้องดำาเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

การผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว (iLNG Cylinder)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 50



 เลขที่บัตรส่งเสริม  2238(1)/2554

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริม บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 วันที่ตามบัตรส่งเสริม 10 กุมภาพันธ์ 2554

 สถานะในปัจจุบัน เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562

 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด (CNG Cylinder)

สิทธิและประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ
การส่งเสริม

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กำาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกำาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนด ระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ

- รายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าวให้รวมถึงรายได้จากการจำาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ
หรือของเสียจากขบวนการผลิต

- ยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 เงื่อนไขที่สำาคัญเฉพาะโครงการ

- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่

- เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้านั้น จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 7 เมษายน 
2557 โดยจะต้องยื่นแจ้งก่อนใช้สิทธิประโยชน์

- จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการได้ภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันที่ออกบัตรฯ 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท โดยจะต้องชำาระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำาเนินการ

- จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการ ตามที่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

- จะต้องดำาเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

การผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด (CNG Cylinder)
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 เลขที่บัตรส่งเสริม  59-1505-1-00-1-0

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริม บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 วันที่ตามบัตรส่งเสริม 17 พฤศจิกายน 2559

 สถานะในปัจจุบัน เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 

 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Farm)

สิทธิและประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ
การส่งเสริม

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กำาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 เงื่อนไขที่สำาคัญเฉพาะโครงการ

- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่

- เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้านั้น จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 โดยจะต้องยื่นแจ้งก่อนใช้สิทธิประโยชน์

- จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการได้ภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันที่ออกบัตรฯ 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท โดยจะต้องชำาระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำาเนินการ

- จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการ ตามที่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

- จะต้องดำาเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)
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 เลขที่บัตรส่งเสริม  2156(1)/2556

 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามบัตรส่งเสริม บริษัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอซีย จำากัด

 วันที่ตามบัตรส่งเสริม 21 สิงหาคม 2556

 สถานะในปัจจุบัน เริ่มเปิดดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มิถุยายน 2557 

 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Farm)

สิทธิและประโยชน์สำาคัญที่ได้รับ
การส่งเสริม

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กำาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

 เงื่อนไขที่สำาคัญเฉพาะโครงการ

- เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่

- เครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้านั้น จะต้องนำาเข้ามาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 โดยจะต้องยื่นแจ้งก่อนใช้สิทธิประโยชน์

- จะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำาเนินการได้ภายในกำาหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันที่ออกบัตรฯ 

- จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท โดยจะต้องชำาระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำาเนินการ

- จะต้องดำาเนินการตามสาระสำาคัญของโครงการ ตามที่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

- จะต้องดำาเนินการให้ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำาเนินการ

การส่งเสริมการลงทุนของบริษัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำากัด

1.2.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 เนื่องจากงานที่ยังไม่ส่งมอบของบริษัท จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหมาและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ NGV ซึ่งมีขอบเขต
การให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ จึงทำาให้แต่ละโครงการมีมูลค่าและระยะเวลาในการดำาเนินโครงการแตกต่างกันออกไป โดย บริษัท
มีโครงการที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้รวมประมาณ 35.69 ล้าน
บาท โดยแบ่งออกเป็นลูกค้า ปตท. 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 0.2 – 30 ล้านบาทต่อโครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่
บันทึกเป็นรายได้ 5.04ล้านบาท และลูกค้าบริษัทเอกชน 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 0.18 – 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าโครงการ
ส่วนที่ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ 30.65 ล้านบาท
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ชื่อบริษัท ตัวย่อ
ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุนจด
ทะเบียน
ชำาระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด 
(มหาชน)

ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21
โทรสาร : 0 2503 4400
www.scan-inter.com

SCN   ธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร ประกอบด้วย 
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นผู้ลงทุนและสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจซ้ือขายไฟฟ้า
ภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์ 
และธุรกิจอื่นๆ

หุ้นสามัญ
720.00

600.00 -

บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด

ที่อยู่ : ชั้น 36 อาคาร A เดอะไนน์ 
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2013 7096-7

GEP
 
 บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบันลงทุน
ถือหุ้นใน GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) 
ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ขนาด
กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 220 MW โครงการ
ดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power 
Generation Enterprise (EPGE) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 
30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำาเนินการจ่ายไฟฟ้า โดย GEPT 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
ใน GEPM

หุ้นสามัญ
2,252.71

1,691.82 40

บริษัท สแกน แอดวานซ์
เพาเวอร์ จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2098 9511

SAP   ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ

หุ้นสามัญ
237.50

137.03 53.47

บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ 
จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 25034116-201

SEP เพื่อรองรับการขยายและปรับโครงสร้างกิจการด้านการ
ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

หุ้นสามัญ
1.00

1.00 99.97

บริษัท สแกน อินเตอร์ 
โลจิสติกส์ จำากัด

ที่อยู่ : 544 หมู่ 6 ถนนบางละมุง-
ระยอง 
ตำาบลมะขามคู่  อำาเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0 3894 9650
โทรสาร : 0 3894 9699

SILOG   ธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ในบริเวณเขตท่าเรือน้ำาลึก
แหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงนิคม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง 
(ชื่อเดิม บริษัท เก้าเจริญ โลจิสติกส์ จำากัด)

หุ้นสามัญ
65.00

65.00 99.99

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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ชื่อบริษัท ตัวย่อ
ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุนจด
ทะเบียน
ชำาระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท คอนโทร์โน จำากัด

ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 4734
โทรสาร : 0 2503 4734

CCL   บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ลงทุนในบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ปัจจุบันลงทุนถือหุ้นใน SAP ซึ่งเป็นผู้ดำาเนิน
ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย์

หุ้นสามัญ
210.00

103.25 99.99

บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล 
เอเซีย จำากัด

ที่อยู่ : 233 หมู่ 15 ตำาบลหัวนาคำา 
อำาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
46120
โทรศัพท์ : 0 43 124 011

VON   ปัจจุบันประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 1.267 MW จำานวน 1 แห่ง โดยได้ทำาสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มผลิตกระแส
ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ราคาไฟพื้นฐาน
บวกส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาทต่อ
หน่วย

หุ้นสามัญ
20.00

20.00 99.99

บริษัท สยามวาสโก จำากัด

ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0 2503 4729-32
โทรสาร : 0 2503 4733

SVC   บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ลงทุนในกิจการ
ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ NGV รวมถึงจัดจำาหน่ายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำามันหล่อลื่น ยางรถยนต์ 
แบตเตอรี่รถยนต์เป็นต้น โดยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ดัง
กล่าวส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ

หุ้นสามัญ
200.00

200.00 100

บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม 
จำากัด

ที่อยู่ : 544 หมู่ 6 ถนนบางละมุง-
ระยอง ตำาบลมะขามคู่  อำาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0 3894 9650

โทรสาร : 0 3894 9699

KKP   ธุรกิจสถานีน้ำามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติสำาหรับ
ยานยนต์ ซึ่งเป็นสถานีก๊าซตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ 
ดำาเนินธุรกรรมในการจัดจำาหน่ายเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าใน
พื้นที่ จ.ระยอง รวมทั้งร้านค้าบริการเครื่องดื่ม อินทนิล 
คอฟฟี่ และร้านมินิมาร์ท

หุ้นสามัญ
50.00

25.25 99.96

บริษัท น้ำาพอเด ง เอ็นจีวี 
2558 จำากัด
ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
ที่ตั้งสาขา : 88  หมู่ 10 ตำาบลกุดน้ำา
ใส อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 2503 4729-32

โทรสาร : 0 2503 4733

NP   ธุรกิจสถานีน้ำามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติสำาหรับ
ยานยนต์ ซึ่งเป็นสถานีก๊าซตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ตั้ง
อยู่ที่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งร้านค้าบริการเครื่องดื่ม 
อินทนิล คอฟฟี่

หุ้นสามัญ
74.86

74.86 100

บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำากัด
ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรี
ท  ตำาบลบางพูดอำาเภอปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี (สนญ.) 
ที่ตั้งสาขา : 219 หมู่ 15 ตำาบลนนทรี 
อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21
โทรสาร : 0 2503 4400

AIM   ธุรกิจสถานีน้ำามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติสำาหรับ
ยานยนต์ ตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

หุ้นสามัญ
1.00

1.00 100
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ชื่อบริษัท ตัวย่อ
ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุนจด
ทะเบียน
ชำาระแล้ว

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ 
จำากัด
ที่อยู่ : 125 หมู่ 4 ตำาบลโคกไม้
ลาย  อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21
โทรสาร : 0 2503 4400

NT   ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ ดำาเนิน
ธุรกรรมในการจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้าใน
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

หุ้นสามัญ
1.00

1.00 100

บริษัท บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด 
จำากัด

ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 4729-32
โทรสาร : 0 2503 4733

BPA   ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ ตั้งอยู่ที่พื้นที่
จังหวัดชลบุรี 

หุ้นสามัญ
50.00

50.00 100

บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส 
จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2503 4116-201

PMC   ธุรกิจด้านยานยนต์ หุ้นสามัญ
55.00

13.75 99.99

บริษัท สแกน ไอซีที จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21

ICT   ธุรกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ หุ้นสามัญ
5.00

5.00 51

บริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21

SMH   ธุรกิจปลูกและจำาหน่ายกัญชา กัญชง หุ้นสามัญ
5.00

5.00 99.99

บริษัท เครือข่ายก๊าซ 
ไทย-ญี่ปุ่น จำากัด

ที่อยู่: 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำาบล
บางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21

TJN   ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม หุ้นสามัญ
412.00

412.00 99.98
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ผู้ถืิอหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นายธัญชาติ กิจพิพิธ 717,920,000 59.827

2 นางณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.667

3 นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 13,509,600 1.126

4 นางสาวธิดา แก้วบุตตา 11,989,800 0.999

5 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 11,380,000 0.948

6 นายสมพล ว่องสิริชนม์ 10,632,200 0.886

7 นายฤทธี กิจพิพิธ 10,520,000 0.877

8 น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 10,520,000 0.877

9 นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 10,333,800 0.861

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 7,010,708 0.584

รวม 823,816,108 68.652

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ลำาดับ สัดส่วนการถือหุ้นครอบครัวกิจพิพิธ จำานวน (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 นายธัญชาติ กิจพิพิธ 717,920,000 59.827

2 นางณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.667

3 นายฤทธี กิจพิพิธ 10,520,000 0.877

4 นางสาวนริศรา กิจพิพิธ 10,520,000 0.877

รวม 758,960,000 63.248

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement) 

- ไม่มี -
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

    บริษัทมีทุนจดทะเบียน  600  ล้านบาท เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นละ

    0.50 บาท โดยจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

    หุ้นประเภทอื่น 

     - ไม่มี –

การออกหลักทรัพย์อื่น
     หลักทรัพย์แปลงสภาพ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหลัก

ทรัพย์แปลงสภาพประเภทใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (SCN-W1)

 ผู้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 ชื่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ
  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(SCN–W1)

 ชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

 จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย   ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย   - 0 - บาท

 วิธีการจัดสรร

  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 
หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2564  โดยกำาหนดให้วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้
รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำานวณตาม
อัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ   14 มกราคม 2565

วันหมดอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ   14 มกราคม 2566

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   1 ปีนับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W1

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตราการ
ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
  2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้
สิทธิจะไม่ต่ำากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

วันกำาหนดการใช้สิทธิ

  ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบ
สำาคัญแสดงสิทธิ  SCN-W1 ได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกไตรมาส ซึ่งได้แก่วันทำาการสุดท้าย
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม และโดยรวมวันกำาหนดการใช้สิทธิทั้งสิ้น 5 
ครั้ง ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรง
กับวันที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดง
สิทธิ SCN-W1 ซึ่งได้แก่ วันที่ 13 มกราคม 2566

  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เล่ือนวัน
ใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำาการสุดท้ายก่อนหน้า
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 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (SCN-W2)

 ผู้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

 ชื่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ   ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 

 ชนิดของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

 จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย   ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย 

 ราคาเสนอขายต่อหน่วย   - 0 - บาท

 วิธีการจัดสรร

  จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  โดยกำาหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 (Record Date) ทั้งนี้ หากมีเศษจาก
การคำานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ   14 มกราคม 2565

วันหมดอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ   14 มกราคม 2569

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ   4 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับอัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
  5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ื ราคาการใช้
สิทธิจะไม่ต่ำากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

วันกำาหนดการใช้สิทธิ

 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ได้เมื่อครบกำาหนด 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
SCN-W2  

 ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 มีนาคม 2567และสามารถใช้สิทธิใด้อีกใน
วันทำาการสุดท้ายของทุกไตรมาส ซึ่งได้แก่วันทำาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 
มีอายุครบ 4 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ SCN-W2 ซึ่งได้แก่ 
วันที่ 13 มกราคม 2569

   ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ให้เลื่อน
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำาการสุดท้ายก่อนหน้า

ตราสารหนี้

  - ไม่มี -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40.00 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
 และการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 

 บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40.00 ตามกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ
 บริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำาเนินธุรกิจ ขยายกิจการของ
บริษัท และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย  2562 - 2564

  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) 

การจัดสรรเงินกำาไรสุทธิ 2562 2563 2564

 กำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 195.9 43.37 69.01

 อัตรากำาไรสุทธิงบการเงินรวม (บาทต่อหุ้น) 0.16 0.04 0.06

 กำาไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 219.48 (5.08) 13.71

 อัตรากำาไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.00 0.01

 อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 0.1000 0.0425 0.0550

 เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 120.00 51.00 66.00

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม) 61% 118% 96%

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 
  (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

54.7% 1,003.9% N/A

หมายเหตุ: บริษัทเริ่มจำาหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา
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เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565  มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบ
การของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0550  บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 66 ล้านบาท โดยกรรมการของบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565  เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป

บริษัทย่อย 

  บริษัท สยามวาสโก จำากัด

2558 : เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามวาสโก จำากัด ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไร
สะสมในอัตราหุ้นละ 100 บาท สำาหรับหุ้นจำานวน 200,000 หุ้น เป็นจำานวนเงินรวม 20 ล้านบาท
2559 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2560 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2561 : ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2562 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2563 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2564 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล

  บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำากัด

2560 : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำากัดได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับ
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 300 บาท สำาหรับหุ้นจำานวน 10,000 หุ้น เป็นจำานวนเงินรวม 3 ล้านบาท
2561 :      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำากัด ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับ
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ในอัตราหุ้นละ 200 บาท สำาหรับหุ้นจำานวน 10,000 หุ้น เป็นจำานวนเงินรวม 2 ล้านบาท
2562 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2563 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
2564 :  ยังไม่ได้มีการพิจารณาเงินปันผล
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การบริหารความเสี่ยง
02

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
กลุ่มบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ และต้องมีการเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
กำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งกำากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่สำาคัญในการระบุความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กำาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด 

โดยปัจจัยความเส่ียงของกลุ่มบริษัท ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท กลุ่มบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท สรุปได้ดังน้ี

2.1 ปัจจัยที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 
สามารถจำาแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงที่กระทบต่อผลการดำาเนินงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งระบบและ
ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มบริษัทโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.1 ความเส่ียงจากการการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ

สาเหตุ : บริษัท ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติกับลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ได้แก่ 
ปตท. ซ่ึงเป็นผู้จัดจำาหน่ายก๊าซ NGV รายเดียวของประเทศ ทำาให้อาจเกิดผลกระทบด้าน
รายได้ หาก ปตท. ไม่จัดจ้างบริษัท

ผลกระทบต่อบริษัท : หาก ปตท. ไม่จัดจ้างบริษัท ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
อีกต่อไป จะส่งผลให้รายได้และกำาไรของบริษัท ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างอย่าง
เคร่งครัด ส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพและการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
บริษัท จึงได้รับการว่าจ้างจาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน โดยบริษัท และ
ปตท. เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันโดยทำาการค้าต่อกันมามากกว่า 25 ปี และไม่เคยมีเหตุการณ์
ทำาให้เกิดการเลิกจ้างบริษัท  อย่างไรก็ตาม บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้จึงได้ขยาย
ฐานลูกค้า เป็น บริษัทเอกชนรายใหม่ๆโดยได้มีการเข้าประมูลงาน EPC เอกชน เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพการให้บริการ EPC ในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เช่น ก๊าซธรรมชาติ
เหลวสำาหรับอุตสาหกรรม (iLNG) และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 รูปแบบ 
(แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนพื้น (Solar Farm) และแบบติด
ตั้งลอยน้ำา (Solar Floating)) และขยายฐานธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ธุรกิจจัดหา
รถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำานวน 489 คัน พร้อม
ซ่อมแซมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ระยะ
เวลา 10 ปี กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้ง
สิ้น 4,261 ล้านบาท รวมถึงการจัดตั้งบริษัท เพื่อจำาหน่าย ให้บริการหลังการขาย และ
ซ่อมบำารุงรักษารถโดยสาร ภายใต้บริษัท แพนเทอรา มอเตอร์ส จำากัด รวมถึงธุรกิจ
โทรคมนาคมสารสนเทศ เพื่อให้บริการธุรกิจให้บริการระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร
ข้อมูล และระบบความปลอดภัยสาธารณะ ผ่านบริษัท สแกน ไอซีที จำากัด
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2.1.2 ความเสี่ยงจากค่าชดเชยความเสียหายจากการรับประกันผลงาน

สาเหตุ : ในธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ ทั้งระบบ NGV และระบบก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ที่บริษัท นำามาใช้ต้องได้มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะต้องถูกนำามาใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มี
ความดันสูง อีกทั้งก๊าซ NGV มีคุณสมบัติสามารถติดไฟได้ หากเกิดความบกพร่องในการทำางานของอุปกรณ์ อาจเกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร และพนักงานหรือลูกค้าได้

ผลกระทบต่อบริษัท : บริษัทจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงานมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : 
อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จะมีการรับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบของ และบริษัท ยังมีการคำานวณ
โอกาสเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เมื่อมีการคิดราคาค่าบริการจากลูกค้า ทั้งนี้บริษัท ได้มีการตั้งสำารองค่าความเสียหายจาก
การรับประกันผลงานในธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และระบบก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรมเพื่อไม่
ให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินงานตามปกติ และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ไม่มีคดีที่ถูกฟ้องร้องหรือค้างพิจารณาอยู่ในศาล เกี่ยว
กับค่าเสียหายจากการรับประกันผลงานของบริษัท

2.1.3 ความเสี่ยงค่าปรับจากการซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ระยะเวลา 10 ปี 
จำานวน 489 คัน ของ ขสมก.

สาเหตุ : เนื่องจากกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ได้เข้าร่วมประมูลโครงการจัดหา และรับเหมาซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ระยะเวลา 10 ปี จำานวน 489 คัน ของ ขสมก. ซึ่งกำาหนดให้มีการรับเหมาซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับ
อากาศดังกล่าวตลอดระยะเวลา 10 ปี

ผลกระทบต่อบริษัท : บริษัทจะต้องซ่อมบำารุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศดังกล่าวตลอดระยะเวลา 10 ปี กรณีเกิดข้อบกพร่องของรถ
โดยสารและไม่สามารถซ่อมได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด จะส่งผลให้ทางบริษัท ถูกค่าปรับจาก ขสมก. ได้

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : โครงการนี้ กลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO ในฐานะผู้รับสัญญาตรงกับ ขสมก. ว่าจ้างบริษัท ช ทวี 
จำากัด (มหาชน) เพื่อรับเหมาซ่อมบำารุงรักษารถโดยสารทั้งโครงการ (489 คัน) ในรูปแบบ Back-to-Back ดังนั้นจึงทำาให้มีเกณฑ์ความเสี่ยง
ต่ำา หากกรณีเกิดค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำารุงล่าช้า

2.1.4 ความเสี่ยงในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา

ความเสี่ยงจากการ Commercial Operation Date (COD) ล่าช้ากว่ากำาหนด

สาเหตุ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาสามารถเริ่มจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็น
ทางการสำาหรับเฟสที่ 1 ได้ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งล่าช้ากว่ากำาหนดเดิมที่ตั้งไว้ในวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เส้นทางสำาหรับการขนส่งอุปกรณ์การก่อสร้างที่ห่างไกลจากตัวเมืองและมีความยากลำาบาก โดยโครงการต้องดำาเนินการซ่อมถนนในบาง
ช่วงของเส้นทางเพื่อให้สามารถรองรับน้ำาหนักของอุปกรณ์ที่ขนขึ้นไปได้ 

ผลกระทบต่อบริษัท : ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบทำาให้ไม่สามารถจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามกำาหนด อาจส่งผลต่อส่วนแบ่ง
รายได้ของบริษัทได้

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่า ด้วยประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างและการดำาเนินการ
ต่างๆที่สำาเร็จลุล่วงในเฟสที่ 1 และเส้นบางช่วงที่ได้รับการซ่อม บริษัทจึงคาดว่าโครงการนี้จะมีระดับความเสี่ยงต่ำาในการที่จะเกิดการจำาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ล่าช้าในเฟสต่อๆไป นอกจากนี้หากโครงการเกิดการล่าช้าเล็กน้อยจากเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทเชื่อว่าด้วยความ
สัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของประเทศเมียนมา คาดว่าจะมีโอกาสสามารถขยายวันครบกำาหนดการจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ออกไปได้ 
จึงมองว่าผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำา
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สาเหตุ : ความเสี่ยงจากการเลิกกิจการของผู้ซื้อไฟฟ้า ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน ทางบริษัท สแกน แอดวานซ์ 
เพาเวอร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จะเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาขาย
ไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 – 20 ปี 

ผลกระทบต่อบริษัท : ความเสี่ยงจากการที่ผู้ซื้อไฟฟ้าจะยกเลิกกิจการ ทำาให้บริษัทไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามรายได้ที่ประมาณการไว้ 

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  โดยบริษัท ได้ลดความเสี่ยงจากการประเมินผู้ซื้อไฟฟ้า โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินการ งบการ
เงิน และแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตของผู้ซื้อไฟฟ้า โดยบริษัทจะทำาสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น 

2.1.5 ความเสี่ยงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (P-PPA) 

2.2 ปัจจัยที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

สาเหตุ : เนื่องจากบริษัทและกลุ่มบริษัท ทำาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
 ทดแทน ทั้งการรับเหมาก่อสร้างระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า
 จากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบก๊าซธรรมชาติ การผลิต 
 การขนส่ง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติและน้ำามัน และการให้ 
 บริการต่างๆ ซึ่งทำาให้มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดของเสีย (Waste) 
 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้

ผลกระทบต่อบริษัท : ความเสี่ยงจากบทลงโทษ กรณีทำาผิดกฎหมายที ่
 เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม และหากบริษัทก่อให้เกิดปัญหาด้าน 
 สิ่งแวดล้อม อาจจะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ฟ้องร้อง 
 บริษัทได้  

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง : บริษัทได้มีนโยบายให้ทุกภาค 
 ส่วนปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
 รวมถึงกรณีที ่มีการใช้สารเคมีอันตราย บริษัทจะมีการขอ 
    อนุญาตและข้ึนทะเบียนกับกรมแรงงานทุกคร้ัง รวมถึงมีการตรวจ
 วัดสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการทำางานเป็นประจำาทุกปี 

2.3 ปัจจัยที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย 

สาเหตุ : เนื่องจากบริษัทและกลุ่มบริษัท มีการดำาเนินธุรกิจที่ต้องให้
 บุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น พื้นที่การก่อสร้าง พื้นที่
 ให้บริการในสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
 อาทิตย์ เป็นต้น 

ผลกระทบต่อบริษัท : ความเสี่ยงจากการก่อให้เกิดความเสียหายของ
 ทรัพย์สินต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอันตรายที่
 ส่งผลกระทบทำาให้บุคลากรของบริษัทได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 
 บาดเจ็บหนักไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  

มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัทได้จัดทำานโยบาย
 ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้
 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทยังมี
 การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำางาน การฝึก
 ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น โดย
 กำาหนดให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
 เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินด้าน
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 
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2.4 ปัจจัยที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชัน

 สาเหตุ : เนื่องจากบริษัท มีการติดต่อประสานงานด้านธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การให้บริการ การเข้าร่วมประมูลงาน เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ 

 ผลกระทบต่อบริษัท : หากเกิดการทุจริต คอร์รัปชันต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก จะทำาให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน
 ของบริษัท อีกทั้งยังทำาให้บริษัทสูญเสียชื่อเสียงได้ หากการกระทำาดังกล่าวผิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่ได้กำาหนดไว้ 

 มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัท ได้มีการจัดทำานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รวมถึงบริหารงานตามหลัก
 จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด และบริษัทไม่มีนโยบายหรือความ
 เกี่ยวข้องกับการให้รับสินบน หรือดำาเนินการใดๆอันเป็นการทุจริตคอรัปชัน 

2.5 ปัจจัยที่อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง

 สาเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำาให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบในการปฏิบัติงาน  
 เนื่องจากไม่สามารถเดินทางหรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ผลกระทบต่อบริษัท : ความเสี่ยงจากโรคระบาดดังกล่าว ทำาให้บริษัทต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการทำางานแบบใหม่ (Work Form Home) 
 ในกรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานที่ทำางานได้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในบริษัทได้ หากพนักงานอาศัยอยู่ใน
 พื้นที่เสี่ยง  

 มาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยง :  บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19  
 (COVID-19) เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้งมีการกำาหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และให้ 
 พนักงานบางส่วนสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work Form Home) ส่งผลทำาให้ในปี 2564 บริษัทสามารถควบคุมไม่ให้มีการระบาดของ
 โรคโควิด 19 ในบริษัทได้เป็นอย่างดี
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
03

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

  นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยในทุกๆ ปี บริษัทจะมีการทบทวนทิศทางธุรกิจ แผนงาน และกระบวนการดำาเนินงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อพัฒนา
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะนำาสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

“การบริหารความเสี่ยง”
บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังองค์กร เพ่ือส่งเสริม

ให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและพร้อม
รับมือกับความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้น

“ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผู้บริโภค 

จึงมุ่งผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังทำาการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของ
สินค้าและบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

“ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม”
หัวใจสำาคัญสำาหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการกำาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งในด้านการ
สรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างแรงจูงใจในการทำางาน
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ด้านสังคม

“การเคารพสิทธิมนุษยชน”
บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน โดย

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาคของพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง
หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านระบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

“การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม”
บริษัทให้ความสำาคัญกับการร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคม ผ่านการสนับสนุนการดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อพัฒนคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนสินค้าและบริการเพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค

ด้านสิ่งแวดล้อม

“ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม”
บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจให้

สามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติตาม
กฏหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงกำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อมอันเน่ืองมาจากการดำาเนินงานของบริษัท นอกจากน้ี บริษัท
ยังปลูกฝังการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กร 
เพ่ือช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมครอบคลุมท้ังภายในและภายนอก
องค์กร
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        เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ได้ทบทวนการกำาหนดเป้าหมายการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในทุกๆ ปี โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินงานทั้งสิ้น 7 เป้าหมายสำาคัญ ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 4 7 8 12 16 และ 17 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายที่ 3
  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเสริมสร้างสุขภาพให้พนักงานห่างไกลจากโรค พร้อมทั้งมอบ
สวัสดิการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Covid-19 อีกทั้งยังดูแลชุมชนรอบข้าง เพื่อการป้องกันการระบาด 
Covid-19 สู่พื้นที่ปฏิบัติงาน ตอกย้ำาความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าหมายที่ 4
  การศึกษาที่เท่าเทียมจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่ม
คนพิการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

เป้าหมายที่ 7
  พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้พัฒนากระบวนการการดำาเนินงานและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม

เป้าหมายที่ 8
  การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจวางแผนโครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ให้ตรงกับความสามารถของบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายที่ 12
  แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนดสรรทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในทุกกระบวนการการดำาเนินงาน 
อีกทั้งยังมีการจัดการของเหลือใช้ในองค์กร ตั้งแต่ต้นน้ำาจนปลายน้ำา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้งาน

เป้าหมายที่ 16   สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกดำาเนินงานร่วมกับภาคเอกชนและรัฐบาลด้วยความสุจริต

เป้าหมายที่ 17   ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น เพื่อขยายธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการดำาเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง และมีการบริหาร
จัดการความย่ังยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในการดำาเนินงานระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

  ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทมีการบริหารจัดการความย่ังยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และตอบ
สนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ประกอบไปด้วย

 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน       แบ่งออกเป็น

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ขายไฟฟ้า รัฐบาล

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน 

(Solar Rooftop)
ขายไฟฟ้า ภาคเอกชน

 ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ     แบ่งออกเป็น

ก๊าซธรรมชาติเหลว

ส่งแนวท่อ

ส่งนอกแนวท่อ

โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชน

โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ภาคเอกชน

สถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ

ประชาชน
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ธุรกิจยานยนต์

ซื้อรถ ภาครัฐ

ซ่อมบำารุง ภาครัฐ

 ธุรกิจยานยนต์ 

 ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ระบบโทรคมนาคม
- ระบบสื่อสารข้อมูล
- ระบบความปลอดภัยสาธารณะ

จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้ง

ภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

  ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

เพื่อให้เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ในทุกๆ ปี บริษัทจะมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการ
เปิดให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อนำามาปรับปรุงให้ตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งนำามา
ประยุกต์ใช้กับการดำาเนินงานให้เกิดความยั่งยืนแก่บริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1) นักลงทุน
2) พนักงาน
3) ลูกค้า
4) คู่ค้า
5) คู่แข่ง
6) สังคมและชุมชน
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ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์และจำาแนกรายละเอียดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวทางการปฏิบัติ ช่องทางการมีส่วนร่วม

นักลงทุน

• มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับนักลงทุน

• ปฏิบัติต่อนักลงทุนอย่างเท่าเทียม
เพื่อรักษาประโยชน์ของนักลงทุน

• จ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง

• ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแล
อีกทั้งไม่กระทำาการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของนักลงทุน

• การประชุมสามัญประจำาปี

• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน

• รายงานประจำาปี

พนักงาน

• การจ่ายผลตอบแทนที่ดีและมี
สวัสดิการให้พนักงานทุกฝ่าย

• ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน

• ใส่ใจและดูแลความปลอดภัยใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน

• จัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
ประกันสุขภาพ รวมถึงดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้ปลอดภัย

• มีการฝึกอบรมพนักงานใน
บริษัท อีกทั้งยังสนับสนุน
ค่าเล่าเรียนให้พนักงานได้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก

• จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกอาทิตย์

• กิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น

• การติดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

ลูกค้า

• แสวงหาวิธีการที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลง
ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

• รักษาสัมพันธภาพที่ดีและ
ยั่งยืนกับลูกค้า และการรักษา
ความลับของลูกค้า

• พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าจะไดร้ับสินค้าและบริการท่ีดี มี
คุณภาพ ปลอดภัย ในราคาท่ีเหมาะสม
ตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้

• ไม่มีการโฆษณาเกินจริงที่เป็นเหตุ
ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
หรือเงื่อนไข

• การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
แก่ลูกค้า

• การเข้าพบลูกค้าตามแผนงาน
หรือตามข้อตกลง

• การส่ือสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

คู่ค้า

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
และคำานึงถึงความเสมอภาค

• ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของทั้งบริษัท
และคู่ค้า

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
และตรงไปตรงมา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถดำาเนินงาน
ตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งเพื่อ
แก้ไข

• การจัดประชุมประจำาเดือน
• การส่ือสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

คู่แข่ง
• ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง
เป็นธรรม

• ดำาเนินงานภายใต้กรอบกติกาและ
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ
การแข่งขันที่ดี โดยไม่แสวงหาข้อมูล
ที่เป็นความลับของคู่แข่ง ไม่กีดกัน
การแข่งขันทางธุรกิจ และไม่ทำาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่ง

• การดำาเนินงานทางธุรกิจ

สังคมและชุมชน

• รับฟังความคิดเห็นจากสังคมและชุมชน

• สนับสนุนกิจกรรม

• ดำาเนินการโดยคำานึกถึงผลกระทบ
ที่เกิดกับสังคมและชุมชนใกล้้เคียง

• สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท
และชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

• การลงพื้นที่ เพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างบริษัท และ
คนในชุมชน
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำาเนินงาน อีกทั้งปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง 

 ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการพัฒนากระบวนการดำาเนินธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการตั้งนโยบายและเป้าหมายตา
มกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในข้อที่ 7 (พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้) และข้อที่ 12 
(แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) มุ่งเน้นไปที่การดำาเนินธุรกิจที่สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน เพื่อผลัก
ดันให้องค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ หรือ UN
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  ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 “ผลผลิตของเรา ช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) มีเป้าหมายเป็นหนึ่งในเชิงพาณิชย์และผู้นำาด้านพลังงานสะอาด โดยจัดตั้งนโยบายขับเคลื่อน
ธุรกิจบนพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนการดำาเนินงาน ผลักดันให้องค์กรก้าวเข้าสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทจะมีการบันทึก ประเมิน และ
ติดตามผลการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสร้างผลผลิตที่สามารถช่วยลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดภาวะโลกรวนอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

 1. ผลผลิตจากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
 
 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากประสบการณ์
และความชำานาญในเรื่องธุรกิจพลังทดแทนที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทสามารถดำาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์หลายโครงการ ประกอบด้วย

  1.1  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน 50 เมกะวัตต์ 
       และจะมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าครบ 220 เมกกะวัตต์ตามแผนภายในปี 2565 

  1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน (Private-PPA) 
       มีสัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ แล้วกว่า 17 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำาลังการผลิต
       ให้ครบ 110 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 
 
  1.3  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษ ี มีกำาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 5 เมกะวัตต์ 

  1.4  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กาฬสินธ ุ ์ กำาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1.267 เมกะวัตต์ 

 ทั้งนี้ ในปี 2564 การดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
52,205 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ให้กับสังคม 2,088,182 ต้น 

โครงการ
จำานวนกำาลังการผลิตปี 

2564 (kWh)
ตัน CO

2
 ที่ลดได้ต่อปี 

(Ton-CO
2
)

เปรียบเทียบกับ
การปลูกต้นไม้ (ต้น)

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู 77,409,000 42,343 1,693,709

2) สัญญาซื้อไฟฟ้าภาคเอกชน 
    (Private-PPA) 

9,111,141 4,984 199,352

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางภาษี 
    จ.นครปฐม

7,373,100 4,033 161,323

4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
    กาฬสินธุ์

1,544,700 845 33,798

รวม 95,437,941 52,205 2,088,182
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 2. ผลผลิตจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 บริษัทให้บริการธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร บนนโยบายและแผนการดำาเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้นดูแลด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะลดมลพิษ
ทางอากาศ โดยในปี 2564 บริษัทสามารถจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและยานยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีนับวันทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติจัดเป็นพลังงานสะอาดท่ีไม่ก่อให้เกิดควันดำาและปลอดภัยกับสังคม 
ท้ังน้ี การจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ในปี 2564 สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 189,101 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4,117 ต้น

NGV Consumption
จำานวนการจำาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ (Kg)

ตัน CO
2
 ที่ลดได้ต่อปี 

(Ton-CO
2
)

เปรียบเทียบกับ
การปลูกต้นไม้ (ต้น)

1) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม 
   (iCNG)

23,662,045 19,045.48 415

2) ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดย
    เอกชน (PMS)

81,928,168 54,567.23 1,188.06

3) สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 
    (NGV Service Stations)

23,831,222 115,488.62 2,514

รวม 129,421,435 189,101 4,117
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“บริหารจัดการทรัพยากร สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน”

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดตั้งนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อบริหารทรัพยากรในองค์กร
อย่างยั่งยืนตลอดทั้งปี โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำาเนินงานของบริษัท อีก
ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการบริหารจัดการทรัพยากร

 1.  SCN Save The World รักษ์โลกอย่างยั่งยืน

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำาหนดเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในสถานที่
ปฏิบัติการทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้พนักงานเกิดจิตสำานึกในการช่วยอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้ออกนโยบายและข้อปฏิบัติการ
ใช้น้ำา ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสำานักงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ปิดน้ำาและปิดไฟทุกคร้ังหลังใช้งาน 
 
 2. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ในสำานักงานช่วงเวลาพักกลางวัน
 
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้งานอย่างสม่ำาเสมอ หากพบการชำารุดของอุปกรณ์จะต้องแจ้งดำาเนินการซ่อมแซมทันที เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
จากอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ ในกรณีท่ีอุปกรณ์มีไฟฟ้าร่ัวไหล อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการส้ินเปลืองพลังงานในช่วงนอกเวลาปฏิบัติงาน

 ในปี 2564 บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยค่าไฟสามารถลดได้ถึง 4.5% และค่าน้ำาสามารถลดได้ถึง 33.78% จากปีก่อนหน้า 
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นอย่างดีของพนักงานต่อข้อปฏิบัติด้านพลังงานท่ีกำาหนดในอาคารสำานักงาน โดยผลลัพธ์ท่ีได้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายขององค์กรแล้ว ยังสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ข้อมูลค่าไฟฟ้าและค่าน้ำาประปาของสำานักงานใหญ่ เมืองทองธานี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565

ลำาดับ กิจกรรม/โครงการ
ปี 2563
(บาท)

ปี 2564
(บาท)

ผลต่างค่าใช้จ่าย
จากปีก่อนหน้า

(บาท)

เปอร์เซ็นต์รวม
(%)

1
โครงการ SCN ร่วมใจ
ประหยัดไฟ

662,509.99 552,687.61 109,822.38 16.58

2 โครงการ SCN รักษ์น้ำา 14,107.50 11,060.19 3,047.31 21.6
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2. SCN Love The Earth จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

   SCN Less Paper, Save Forests จำากัดการใช้กระดาษในองค์กร

 บริษัทจัดตั้งนโยบายการจัดการการใช้กระดาษ A4 สีขาว 70 แกรม ในสำานักงาน โดยจำากัดปริมาณการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสาร
และถ่ายเอกสาร อีกทั้งยังมีนโยบายปรับลดจำานวนการพิมพ์เอกสารให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อควบคุมปริมาณการใช้
ทรัพยากรกระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานใช้
กระดาษ 2 หน้า หรือกระดาษรียูส (Reuse) ในการพิมพ์เอกสารของบางหน่วยงาน เพื่อใช้งานทรัพยากรที่มีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลด
ปริมาณการใช้กระดาษและการเกิดขยะในสำานักงาน 
 
 ทั้งนี้ จากนโยบายที่กำาหนดขึ้นส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทสามารถลดจำานวนกระดาษที่ใช้ในสำานักงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคต
บริษัทยังคงมีแผนที่จะพัฒนานโยบายการใช้กระดาษในสำานักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

ปี 2561 2562 2563 2564

การใช้กระดาษ
ภายในองค์กร

2,992 รีม 2,487 รีม 1,182 รีม 1,085 รีม
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SCN กู้โลกจากขยะพลาสติก

บริษัทให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
โดยได้ออกนโยบายคัดแยกขยะในสำานักงาน ภายใต้แนวคิด “ขยะ
เหลือศูนย์ (Zero Waste)” ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมาย
ที่ 12 ว่าด้วยเรื่องของแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งได้
ส่งเสริมให้องค์กรจัดการกับทรัพยากรเหลือใช้ ให้เกิดการใช้ซ้ำา
หรือนำากลับไปใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยดูแลสิ่ง
แวดล้อมจากภาวะโลกร้อน ซึ่งหนึ่งในต้นตอมาจากกระบวนการ
กำาจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
มีเทนเกิดขึ้นจำานวนมาก 

ในปี 2564 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันคัดแยก
ขยะประเภทพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ และได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น “โครงการ SCN คืน
ชีวิตให้แก้วพลาสติก”คัดแยกแก้วกาแฟพลาสติกก่อนทิ้งทุกครั้ง 
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไปในอนาคต “โครงการ SCN 
ใช้แล้ววน” คัดแยกขยะพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น ถุงพลาสติกหู
หิ้ว พลาสติกกันกระแทก ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงขนมปัง ฟิล์ม
ห่อสินค้า ถุงซิปล็อค/ซองยา เป็นต้น เพื่อนำาไปเข้าสู่กระบวนการ 
Upcycling แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ “โครงการ SCN แยก
ขวด ช่วยโลก ช่วยหมอ”คัดแยกขวดน้ำาพลาสติก PPE และนำาไป
มอบให้กับโครงการแยกขวด ช่วยหมอ เปลี่ยนเป็นชุด PPE ส่งต่อ
ให้กับแพทย์และพยาบาลด่านหน้าที่ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศ
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

 บริษัทยึดมั่นและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของกิจการกับชุมชนและสังคม โดยได้สนับสนุนการกิจกรรมที่มีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายในกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อ
มอบโอกาสให้กับชุมชนทุกภาคส่วนและสร้างความเท่าเทียมในการยกระดับคุณภาพชีวิต

  ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

  SCN แบ่งปัน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ผู้บริหารบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยาบาล

 เนื่องด้วยผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงบริจาคเงินทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อนำาไปสร้างประโยชน์ต่อไป
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 Share For Life บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

 ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สภากาชาดไทยยังคงขาดแคลนโลหิตในคลัง
สำารองจำานวนมากเนื่องจากจำานวนเคสผ่าตัดและอุบัติเหตุในประเทศเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรม Share For Life บริจาคโลหิตขึ้นต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้า โดยจัดปีละ 2 ครั้ง/ปี เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกการเป็นผู้ให้ในพนักงานและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำารองทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส
การรักษาพยาบาลและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีพนักงานจำานวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

 มอบสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อความ
ปลอดภัยของชุมชน 

 ผู้ บริหารมอบสิ่ งอำ านวยความสะดวก 
ได้แก่ กรวยจราจร ตู้ปั ่นไฟ และไฟฉาย LED เพื่อ
ใช้อำานวยความสะดวกให้แก่คนในชุมชนที่เดินทาง
สัญจร ให้กับวัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี

  ปฏิทินเก่า (อย่าเพิ่งทิ้ง!) เราขอนะ

 บริษัทรวบรวมปฏิทินปีเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ทางหน่วยงานนำาไปพัฒนา
เป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้
กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการช่วยลดจำานวนขยะ
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     SCN โล๊ะตู้ แบ่งปันสุข

เสื้อผ้าตัวเก่าที่เราไม่ใส่แล้วและคิดว่าหมดประโยชน์ 
แท้จริงสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ที ่ขาดแคลนได้อีกหลาย
ต่อ SCN จึงจัดกิจกรรมโล๊ะตู้ แบ่งปันสุข ส่งต่อเสื้อผ้าและ
รองเท้าที่ ไม่ ได้ ใช้งานแล้วแต่ยังอยู่ ในสภาพดีจากกลุ่มผู้
บริหารและพนักงาน นำาไปบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถาน
ภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เพื่อนำาไปช่วยเหลือ
ผู้ที ่พักพิงชั่วคราวจากปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว 

 SCN ส่งรัก ต้านภัยโควิด

ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงทวีความรุนแรง ด้วยความใส่ใจและห่วงใย บริษัทจึงได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มุ ่งพัฒนาความเป็นอยู่ ซึ ่งอยู่ภายใต้เป้าหมาย SDGs ข้อที่ 3 ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที ่ดี เพิ่มโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

มอบยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เทศบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี

ผู้บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) นำาโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทในเครือ บริษัท 
สแกน เมดิเฮิร์บ จำากัด นำาโดย คุณณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล กรรมการผู้จัดการ เข้าสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ที ่ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยได้ส่งมอบยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับเทศบาล ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโรง
พยาบาลสนามที่กำาลังสร้างรองรับผู้ป่วย COVID-19
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  มอบหน้ากากอนามัยกว่า 100,000 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน

 SCN ส่งกำาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริจาคหน้ากากอนามัย
จำานวนกว่า 100,000 ช้ิน เพ่ือสนับสนุนการทำางานของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญูศูนย์กู้ภัยสามโคก ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลปทุมธานี โรง
พยาบาลสามโคก ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกล้วยน้ำาไท พระราม 4 โรงพยาบาลไทรน้อย และโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว นอกจากน้ี ยังนำาไปบริจาคให้
ชุมชนคลองเตย ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีชุมชนแออัด เพ่ือบรรเทาสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีชุมชน

  SCN is Vaccinated ฉีดวัคซีน .. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีนับวันย่ิงทวีความรุนแรง SCN ใส่ใจห่วงใยสุขภาพของพนักงาน จึงจัดสรรวัคซีน
ให้กับพนักงานครบ 2 เข็ม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสังคม อีกท้ังยังเป็นการสร้างความม่ันใจในการขับ
เคล่ือนธุรกิจอย่างปลอดภัยแก่คู่ค้า
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

04

4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ

เหตกุารณส์ำคญัประจำป ี2564 

จับมือบรษิัทพลงังานใหญจ่ากประเทศญีปุ่น่ เดินหน้าร่วมมอืดำเนินงานธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิปูทางสู่ระดับสากล 

พร้อมเซ็นสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทย่อย “บริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด” มูลค่าโครงการ 639.0 ล้านบาท  

จากการทีธุ่รกิจ iCNG เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับศักยภาพการเป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ทำให้

ได้รับความสนใจจากบริษัทพลังงานใหญจ่ากประเทศญีปุ่น่ “Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในไทยและต่างประเทศ 

โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 SZG ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของ SCN ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ iCNG และ iLNG  โดย SZG ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายแล้วทั้งหมด ด้วยราคาเสนอซื้อทั้งโครงการ 639.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 412.0 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าร่วม

ลงทุน จะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าผู้ใช้ iCNG และ iLNG เพิ่มขึ้น คาดการณ์ยอดขาย iCNG จากเดิม 5,000 MMBTU ต่อวัน 

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 10,000 MMBTU ต่อวัน จึงทำให้ในปี 2564 SCN มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

ประเภท iCNG และ iLNG ไปยังบริษัท TJN จำนวน 11.0 ล้านบาท เพือ่เตรียมพร้อมจำหนา่ยหุ้น ซึง่เมือ่วันที ่7 มกราคม 2565 บริษัท

ฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นจำนวน 49% ของ TJN ให้แก่ SZG แล้วเสร็จ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำนวน 313.1 ล้านบาท อย่างไรก็

ดีสำหรับงบประจำปี 2564 บริษัทฯ ยังไมไ่ด้บันทึกรายได้ในสว่นน้ี  

SCN ได้คว้าสัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.มูลค่ากว่า 195 ล้านบาท 

บริษัทคว้าสัญญาซ่อมบำรุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้กับ บมจ.ปตท. (PTT) มีระยะเวลาสัญญา 2 

ปีมูลคา่กว่า 195 ล้านบาท ซึง่เริม่รับรู้รายได้ตั้งแตวั่นที ่1 มกราคม 2564 ซึง่แสดงถึงศักยภาพของ SCN ทียั่งคงได้รับความ

ไว้วางใจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรับหน้าที่ผู้บริหาร จัดการ ดำเนินการ ควบคุม ดูแล งานปฏิบัติการและงานซอ่มบำรุง เพ่ือให้ปตท. 

สามารถจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้อยา่งต่อเนื่อง สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานวิศวกรรม อย่างมี

ประสิทธิภาพ แก่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ทัว่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึง่มีจำนวนสถานีรวมกว่า 150 สถานี 

SCN ชนะประมูลงานขนสง่ ปตท. 2 ฉบับ รวมมูลคา่ 179 ล้านบาท 

บริษัทได้รับชัยชนะในการยืน่ซองประมูลงานจัดหาผู้รับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) 2 ฉบับ จาก

สถานีหลัก (Mother Station) ปตท. ลาดหลุมแก้ว และ ปตท.สามโคก ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ 

(Daughter Station) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่าสัญญากว่า 179 ล้านบาท โดยบริษัทเริ ่ม

ดำเนินงานและรับรู้รายได้จากสัญญาใหม่นี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตามลำดับ  แสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพการเป็นผู้นำและความเชีย่วชาญของการผลิตและให้บริการ NGV 
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โครงการซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA) จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ ้นอีก 7 

โครงการ รวมกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต ์ 

ในปี 2564 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา COD เพิ่มอีก 7 โครงการ ทำให้ปัจจุบัน 

COD ไปแล้วรวม 17 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์  จากกำลังการผลิตในมือทั้งหมดกว่า 19 เมกะวัตต์ ทำ

ให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการฯ สำหรับปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 13 ล้านบาท 

จัดตั้งบริษัท สแกน ไอซีที จำกัด เพื่อบุกตลาดให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวรจร 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย 

"บริษัท สแกน ไอซีที จำกัด" หรือ SCAN ICT โดย SCN เข้าถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายและปรับ

โครงสร้างกิจการงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต และ

โทรทัศน์ ซึ่งมีการพัฒนา และขยายตัวอยู่เสมอในทุกภาคธุรกิจ โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จาก SCAN ICT ประจำปี2564 รวม

จำนวน 31.4 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทฯ มีแผนทีจ่ะขยายธุรกิจเพ่ือรองรับและก้าวทันเทคโนโลยีทีเ่ข้าสู่ยุคดิจิทัลตอ่ไป 

ผลการดำเนินการ  

2563 2564 % YoY 

รายได้จากการขายและบริการ 1,495.7 1,685.9 12.7% 

EBITDA 303.9 314.2 3.4% 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 43.4 69.0 59.0% 

อัตรากำไร EBITDA (%) 20.3% 18.6% -1.7%

อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.9% 4.1% 1.2% 

รายได ้

 รายได้สำหรบัปี 2564 เทา่กับ 1,685.9 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุมาจาก (1) ราคาน้ำมัน

ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงประเภท iCNG เพิ่มขึ้น (2) รายได้ค่าซ่อม

บำรุงสถานีก๊าซ NGV เพ่ิมขึ้นจากการที ่SCN คว้าชัยชยะสัญญาซอ่มบำรุงรักษาสถานนีบริหารก๊าซ NGV ปตท. (3) ยอด

ขนส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจากการทีมี่ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงความสำเร็จจากการชนะการประมูล

งานขนส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม (4) เริ่มรับรู้ยอดขายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจ Automotive ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี

2564 (5) ยอดขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อป ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ (6) การเริ่มรับรู้รายได้จาก SCAN ICT

ตั้งแต ่ไตรมาส 2 ปี 2564 จึงส่งผลให้รายได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 

 EBITDA สำหรับปี 2564 เท่ากับ 314.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จาก

การขายและบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกภาคธุรกิจ ประกอบกับความสามารถในการทำกำไรที่เพิม่ขึน้

ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการขนส่งจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนของ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการทำกำไรจากการเริม่จำหน่ายอะไหล่ที่เก่ียวเน่ืองกับ

ยานยนต์ และการรับรู้กำไรจากการเริ่มดำเนินธุรกิจ ICT นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท

รว่มผ่าน GEP และ SAP ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ EBITDA เพ่ิมขึ้น 10.3 ล้านบาทเมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสทุธิ

 กำไรสุทธิสำหรับ 2564 เทา่กับ 69.0 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยเป็นผลจากกำไรทีเ่พ่ิมขึ้น

ในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง รวมถึงความสำเร็จจาก

การเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา และจาก

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่าน บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ยังคง

ดำเนินการสร้างสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในปี 2564 กล่าวคือ ธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับยานยนต์ และ ธุรกิจ ICT จึงทำให้กำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 4.1

ทั้งน้ี สำหรับงบประจำปี 2564 บริษัท ได้รับผลกระทบจากการมียอดค้างชำระของลูกค้าอันเนื่องมาจากผลกระทบ

ของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยคา่ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จำนวน 37.8 ล้าน

บาท อย่างไรก็ดี หากลูกค้ามีการชำระเข้ามาจะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกลับเข้ามาเป็นรายได้ในภายหลัง และบริษัทฯ มี

ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 11.0 ล้านบาท ที่เกิดจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติประเภท iCNG ไปยังบริษัท

เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) เพื่อจำหน่ายหุ้น 49% ของ TJN ให้กับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น

“Shizuoka Gas Company Limited (SZG)” ซึ่งหากหักผลกระทบตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และค่าใช้จ่ายพิเศษที่กล่าว

ข้างต้นออกไป จะทำให้บริษัทฯ บันทึกกำไรประจำปี 2564 จำนวน 117.8 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 171.4 เทียบกับปีก่อนหน้า)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 84



กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

 EBITDA สำหรับปี 2564 เท่ากับ 314.2 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เทียบกับปีก่อนหน้า) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จาก

การขายและบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกภาคธุรกิจ ประกอบกับความสามารถในการทำกำไรที่เพิม่ขึ้น

ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติและการขนส่งจากปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนของ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงความสามารถในการทำกำไรจากการเริม่จำหน่ายอะไหล่ที่เก่ียวเน่ืองกับ

ยานยนต์ และการรับรู้กำไรจากการเริ่มดำเนินธุรกิจ ICT นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท

รว่มผ่าน GEP และ SAP ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ EBITDA เพ่ิมขึ้น 10.3 ล้านบาทเมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสทุธ ิ

 กำไรสุทธิสำหรับ 2564 เทา่กับ 69.0 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.0 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยเป็นผลจากกำไรทีเ่พ่ิมขึ้น

ในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และการขนส่ง รวมถึงความสำเร็จจาก

การเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา และจาก

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่าน บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ยังคง

ดำเนินการสร้างสร้างกำไรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในปี 2564 กล่าวคือ ธุรกิจ

จำหน่ายอะไหล่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับยานยนต์ และ ธุรกิจ ICT จึงทำให้กำไรสุทธิเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 4.1

ทั้งน้ี สำหรับงบประจำปี 2564 บริษัท ได้รับผลกระทบจากการมียอดค้างชำระของลูกค้าอันเนื่องมาจากผลกระทบ

ของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยคา่ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 จำนวน 37.8 ล้าน

บาท อย่างไรก็ดี หากลูกค้ามีการชำระเข้ามาจะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกลับเข้ามาเป็นรายได้ในภายหลัง และบริษัทฯ มี

ค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวน 11.0 ล้านบาท ที่เกิดจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติประเภท iCNG ไปยังบริษัท 

เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด (TJN) เพื่อจำหน่ายหุ้น 49% ของ TJN ให้กับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น 

“Shizuoka Gas Company Limited (SZG)”  ซึ่งหากหักผลกระทบตามมาตรฐานบัญชี TFRS 9 และค่าใช้จ่ายพิเศษที่กล่าว

ข้างต้นออกไป จะทำให้บริษัทฯ บันทึกกำไรประจำปี 2564 จำนวน 117.8 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 171.4  เทียบกับปีก่อนหน้า) 

ผลประกอบการดำเนนิการ 

 โครงสรา้งรายได ้  

2563 2564 % YoY 

ธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาต ิ 981.2 1,065.8 8.6% 

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ 76.3 140.0 83.5% 

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 113.2 145.5 28.5% 

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 325.0 334.6 3.0% 

รายได้จากการขายและบรกิารสุทธิ 1495.7 1,685.9 12.7% 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 

 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,065.8 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6

เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มภาคอุตสาหกรรมปรับตัวและ

รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่าปี 2563 ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ส่งผลให้ยอดขาย iCNG

ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 57.3 จากปี 2563 ประกอบกับมีรายได้ซ่อมบำรงุรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ิมขึ้น

จากการทีบ่ริษัทได้สัญญาใหม่กับ ปตท. ส่งผลให้รายได้ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่

 รายได้จากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศสำหรับปี 2564 เท่ากับ 140.0 ล้านบาท

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.5 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยนอกจากบริษัทจะมีรายได้จากสัญญาซอ่มบำรุงรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน 

ทีร่ับรู้รายได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทยังสามารถรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้นจากยอดจำหน่ายอะไหล่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจยานยนต์ที่เริ่ม

ดำเนินงานเมือ่เดือนมกราคม 2564 จึงทำให้รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

 รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสำหรับปี 2564 เท่ากับ 145.5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เทียบกับปีก่อนหน้า) 

เหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.27 MW ที่จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ประกอบกับมียอดขายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อปเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2564 ส่งผลให้รายได้ในธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียนปรับตัวสูงขึ้น

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 85



ผลประกอบการดำเนนิการ

โครงสรา้งรายได้

2563 2564 % YoY

ธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 981.2 1,065.8 8.6%

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และรถโดยสารปรับอากาศ 76.3 140.0 83.5%

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 113.2 145.5 28.5%

ธุรกิจขนส่งและอ่ืนๆ 325.0 334.6 3.0%

รายได้จากการขายและบรกิารสุทธิ 1495.7 1,685.9 12.7%

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,065.8 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6

เทียบกับปีก่อนหน้า) สาเหตุหลักมาจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มภาคอุตสาหกรรมปรับตัวและ

รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่าปี 2563 ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) ส่งผลให้ยอดขาย iCNG

ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 57.3 จากปี 2563 ประกอบกับมีรายได้ซ่อมบำรงุรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ิมขึ้น

จากการทีบ่ริษัทได้สัญญาใหม่กับ ปตท. ส่งผลให้รายได้ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่ 

 รายได้จากธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ อะไหล่และซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศสำหรับปี 2564 เท่ากับ 140.0 ล้านบาท

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.5 เทียบกับปีก่อนหน้า) โดยนอกจากบริษัทจะมีรายได้จากสัญญาซอ่มบำรุงรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน

ทีร่ับรู้รายได้เป็นอย่างดีแล้ว บริษัทยังสามารถรับรู้รายได้เพ่ิมขึ้นจากยอดจำหน่ายอะไหล่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจยานยนต์ที่เริ่ม

ดำเนินงานเมือ่เดือนมกราคม 2564 จึงทำให้รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

 รายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสำหรับปี 2564 เท่ากับ 145.5 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เทียบกับปีก่อนหน้า)

เหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้การจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.27 MW ที่จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ประกอบกับมียอดขายอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานโซลาร์รูฟท็อปเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี 2564 ส่งผลให้รายได้ในธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียนปรับตัวสูงขึ้น

ธรุกจิขนสง่และอื่นๆ 

 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เทา่กับ -4.2 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นของ

กลุ่มธุรกิจขนส่งมีการปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับการรับรู้กำไรขั้นต้นของธุรกิจ

ภายใต้บริษัท SCAN ICT ทีใ่ห้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร ทีเ่ริม่เข้ามาสร้างกำไรให้บริษัทตั้งแตไ่ตรมาส 2 ของปี 2564

รายไดอ้ื่น ๆ 

รายไดอ้ื่นๆ 

 รายได้อ่ืน ๆ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 63.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลักมาจากในไตร

มาส 1 ปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้อ่ืนจากการเวนคืนทีดิ่นของกรมทางหลวงมูลคา่ 23.0 ล้านบาท

สว่นแบง่กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 72.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับปีก่อนหน้า)

เป็นผลมาจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา จำนวน 59

ล้านบาท  (ลดลงร้อยละ 14.0% เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า) เน่ืองจากในปี 2564 GEP มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นสำหรับการเตรียมค

วาพร้อมเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) จำนวน 13 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้น 83.1% เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากมี COD เพ่ิมขึ้นเป็น 10 เมกกะวัตต์ในปี 2564

ต้นทนุทางการเงิน และรายได/้คา่ใชจ่้าย ภาษเีงินได้

2563 2564 % YoY

ต้นทุนทางการเงิน 73.7 78.9 7.1%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.1 -0.9 -181.8%

ต้นทนุทางการเงนิ

 ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เท่ากับ 78.9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากการมี

การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ที่

ได้ลงทุนไปตั้งแต่ปลายปี 2563 เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนและพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 2 กำลังการ

ผลิต 50 MW ภายในปี 2565 และเฟส 3 และ เฟส 4 กำลังการผลิต 50 MW และ 70 MW ตามลำดับ ภายในปี 2566

รายได้อ่ืนๆ 2563 2564 % YoY 

รายได้อ่ืน ๆ 66.7 63.4 -4.9%

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 75.8 72.0 -5.0%
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ธรุกจิขนสง่และอื่นๆ

 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เทา่กับ -4.2 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80.7 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นของ

กลุ่มธุรกิจขนส่งมีการปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับการรับรู้กำไรขั้นต้นของธุรกิจ

ภายใต้บริษัท SCAN ICT ทีใ่ห้บริการทางด้าน IT แบบครบวงจร ทีเ่ริม่เข้ามาสร้างกำไรให้บริษัทตั้งแตไ่ตรมาส 2 ของปี 2564

รายไดอ้ื่น ๆ 

รายไดอ้ื่นๆ

 รายได้อ่ืน ๆ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 63.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับปีก่อนหน้า) มีสาเหตุหลักมาจากในไตร

มาส 1 ปี 2563 บริษัทรับรู้รายได้อ่ืนจากการเวนคืนทีดิ่นของกรมทางหลวงมูลคา่ 23.0 ล้านบาท

สว่นแบง่กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม

 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 72.0 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับปีก่อนหน้า)

เป็นผลมาจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา จำนวน 59

ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 14.0% เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า) เน่ืองจากในปี 2564 GEP มีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นสำหรับการเตรียมค

วาพร้อมเพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาผ่านบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด (SAP) จำนวน 13 ล้านบาท

เพ่ิมขึ้น 83.1% เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากมี COD เพ่ิมขึ้นเป็น 10 เมกกะวัตต์ในปี 2564

ต้นทนุทางการเงิน และรายได/้คา่ใชจ่้าย ภาษเีงินได ้

2563 2564 % YoY 

ต้นทุนทางการเงิน 73.7 78.9 7.1% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.1 -0.9 -181.8%

ต้นทนุทางการเงนิ 

 ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2564 เท่ากับ 78.9 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เทียบกับปีก่อนหน้า) เป็นผลมาจากการมี

การลงทุนในโครงการใหม ่ๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมา ที่

ได้ลงทุนไปตั้งแต่ปลายปี 2563 เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนและพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟส 2 กำลังการ

ผลิต 50 MW ภายในปี 2565 และเฟส 3 และ เฟส 4 กำลังการผลิต 50 MW และ 70 MW ตามลำดับ ภายในปี 2566

รายได้อ่ืนๆ 2563 2564 % YoY

รายได้อ่ืน ๆ 66.7 63.4 -4.9%

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 75.8 72.0 -5.0%

-10.2 5.2 151.0%
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4.2 ขอ้มลูจากงบการเงนิและอัตราสว่นทางการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 2564 รอ้ยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 216.29 4.37 85.13 1.55 108.88 1.93 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 354.27 7.16 304.01 5.54 391.32 6.93 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ผู้ดำเนินงานอ่ืน - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทรว่ม/การรว่มค้า - - 204.23 3.72 350.71 6.21 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การรว่มคา้ที่

ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
- - 13.67 0.25 15.41 0.27 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงาน

อ่ืนทีถึ่งกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
- - 7.00 0.13 4.79 0.08 

ส่วนของลูกหน้ีตามสัญญาเชา่การเงินที่ถึง

กำหนดชำระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 
19.26 0.39 26.34 0.48 18.54 0.33 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 490.99 9.92 411.71 7.50 378.51 6.70 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1.32 0.03 14.64 0.27 25.88 0.46 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 1,082.13 21.86 1,066.73 19.44 1,294.04 22.92 

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 

เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพัน 3.90 0.08 3.90 0.07 3.9 0.07 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิ 180.19 3.64 420.36 7.66 329.28 5.83 

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 350.21 7.07 978.36 17.83 1,126.36 19.95 

เงินลงทุนในการรว่มค้า 25.28 0.51 79.17 1.44 95.74 1.70 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การรว่มค้า - - 60.29 1.10 12.10 0.21 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ผู้ดำเนินงานอ่ืน - - 3.96 0.07 1.04 0.02 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 4.84 0.10 8.84 0.16 8.10 0.14 

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,512.17 50.74 1,953.18 35.60 1,888.58 33.44 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 116.74 2.13 99.79 1.77 

คา่ความนิยม 220.77 4.46 220.77 4.02 220.77 3.91 

สินทรัพย์ไมมี่ตัวตน - สุทธิ 119.10 2.41 109.34 1.99 99.59 1.76 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 4.50 0.09 2.92 0.05 2.27 0.04 

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน 447.49 9.04 461.64 8.41 465.45 8.24 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 3,868.46 78.14 4,419.45 80.56 4,352,97 77.08 

รวมสนิทรพัย ์ 4,950.59 100.00 5,486.18 100.00 5,647.01 100 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 2564 รอ้ยละ 

หนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 
1,587.87 28.94 1,587.87 28.94 1,614.15 28.58 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 131.88 2.40 131.88 2.40 159.89 2.83 

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่

ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 
174.81 3.19 174.81 3.19 199.91 3.54 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินทีถึ่ง

กำหนดชำระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 
28.18 0.51 28.18 0.51 27.88 0.49 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกินการที่

เก่ียวข้องกัน 
134.12 2.38 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0.58 0.01 0.58 0.01 0.62 0.01 

ประมาณการหน้ีสินสำหรับการรับประกัน

สินค้าและบริการ 
1.08 0.02 1.08 0.02 0.43 0.01 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,924.39 35.08 1,924.39 35.08 2,137 37.84 

หน้ีสินไมห่มุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 805.24 14.68 805.24 14.68 684.62 12.12 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 47.78 0.87 47.78 0.87 19.72 0.35 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 84.50 1.54 84.50 1.54 73.55 1.30 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19.22 0.35 19.22 0.35 21.90 0.39 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอ่ืน 20.40 0.37 20.40 0.37 17.92 0.32 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 977.14 17.81 977.14 17.81 817.72 14.48 

รวมหนีส้นิ 2,901.53 52.89 2,901.53 52.89 2,954.71 52.32 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 2564 รอ้ยละ 

หนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ (ตอ่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 600.00 12.12 600.00 10.94 600.00 10.63 

ทุนทีอ่อกและเรียกชำระแล้ว 600.00 12.12 600.00 10.94 600.00 10.63 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 1,346.39 27.20 1,346.39 24.54 1,346.39 23.84 

กำไรสะสม 

สำรองตามกฎหมาย 60.00 1.21 60.00 1.09 60.00 1.06 

ยังไมไ่ด้จัดสรร 637.21 12.87 591.19 10.78 608.79 10.78 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 49.98 1.01 (12.94) -0.24 75.72 1.34 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,693.58 54.41 2,584.64 47.11 2,690.89 47.65 

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อำนาจควบคุม 0.01 0.01 1.43 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 2,693.59 54.41 2,564.65 46.75 2,692.3 47.68 

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,950.59 100.00 5,486.18 100.00 5,647.01 100 
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งบกำไรขาดทนุ

งบการเงนิรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
2562 รอ้ยละ 2563 รอ้ยละ 2564 รอ้ยละ 

รายได้ 2,972.27 100.00 1,495.65 100.00 1,686.94 100 

ต้นทุนขาย (2,585.49) (86.99) (1,335.53) (89.29) (1,464.05) (86.79) 

กำไรขั้นต้น 386.78 13.01 160.12 10.71 221.89 13.15 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (20.88) (0.70) (7.90) (0.53) (5.10) (0.300 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (207.52) (6.99) (165.10) (11.04) (172.09) (10.20) 

รายได้อ่ืน 147.51 4.96 66.74 4.46 63.35 3.76 

กำไรจากอัตราแลกเปล่ียน - - 1.10 0.07 - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (2.67) (0.09) (0.9) (0.05) 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ซึง่เป็นไปตาม TFRS 9 (4.36) (0.29) (36.47) (2.16) 

ผลกำไรจากมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 0.88 0.06 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 16.08 0.54 75.79 (5.07) 71.98 4.27 

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 319.30 10.74 127.27 8.51 142.66 8.46 

ต้นทุนทางการเงิน (88.79) (2.99) (73.73) (4.93) (78.85) (4.67) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 230.51 7.76 53.54 3.58 63.81 3.78 

ภาษีเงินได้ (34.61) (1.16) (10.17) (0.68) 5.20 0.31 

กำไรสทุธสิำหรบัป ี 195.90 6.59 43.37 2.90 69.01 4.09 

การแบง่ปนักำไร 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 2562 2563 2564 

 กำไรสำหรับปีส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 195.90 43.37 68.23 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอำนาจควบคุม - - 0.78 

กำไรสุทธิสำหรับปี 195.90 43.37 69.01 

งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2563 2564 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 700.09 241.69 166.46 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 616.17 (895.94) (47.90) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,152.94) 523.09 (94.81) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 163.32 (131.16) 23.76 
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 รายการอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญั 

อตัรา หน่วย 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 0.87 0.55 0.61 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เทา่ 0.46 0.20 0.23 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.38 0.15 0.08 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เทา่ 6.95 4.54 4.85 

ระยะเวลาเก็บเงินหน้ีเฉล่ีย วัน 51.77 79.22 74.24 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 40.97 49.26 49.91 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 8.79 7.31 7.21 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เทา่ 7.96 7.76 10.04 

ระยะเวลาชำระหน้ี วัน 45.24 46.42 35.87 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 15.31 40.11 45.58 

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 

อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13.10 10.71 13.16 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.33 3.52 6.36 

อัตรากำไรอ่ืน ร้อยละ 4.73 4.27 3.62 

อัตราส่วนเงินสดตอ่การทำกำไร ร้อยละ 4.42 4.40 1.55 

อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.28 2.78 3.94 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.38 1.64 2.62 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 3.57 0.83 1.24 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 15.23 5.31 5.48 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เทา่ 0.57 0.30 0.31 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 0.84 1.10 1.10 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบ้ีย เทา่ 9.20 4.42 3.18 

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เทา่ 0.23 0.08 0.08 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 61.23 276.70 73.90 
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5.1 ข้อมลูทัว่ไป  

  ชือ่บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย์ 

   บรษิัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ บมจ.สแกน อินเตอร์ 

ชือ่ภาษาอังกฤษ “Scan Inter Public Company Limited” และชือ่ทีใ่ช้สำหรับ 

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ “SCN” 

  ประเภทธุรกิจ   ประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ 

  ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจขนส่งแบบครบวงจร   

  เลขทะเบียนบริษัท   0107557000314  

  หมวดธุรกิจ   พลังงานและสาธารณูปโภค 

  กลุ่มอุตสาหกรรม   ทรัพยากร  

  ทุนจดทะเบียน   หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น เรียกชำระแล้ว  

  รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 720 ล้านบาท  

  มูลคา่หุ้นทีต่ราไว้   0.50 บาทตอ่หุ้น  

  วันเสนอขายหุ้นออกใหม่ในตลาดหลักทรพัย์   23 กุมภาพันธ์ 2558  

  ข้อจำกัดการถือหุ้นตา่งด้าว   ร้อยละ 49  

  ร้อยละการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

  (%Free Float)  

  ร้อยละ 38.28    

  (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผุ้ถือหุ้น วันที่ 11 มีนาคม 2565) 

  ทีต่ั้งสำนักงานใหญ่   355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120  

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

  เว็บไซต์บริษทั   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 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  

 กรุงเทพมหานคร 10400  

  โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992  

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
05
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
5.2  ขอ้มลูสำคญัอืน่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมพ่บว่ามีข้อมูลทีอ่าจมีผลกระทบตอ่การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

1) วันที ่24 ธันวาคม 2564 ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน จดทะเบียน

เดิม 600 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5

บาท รวมเป็นจานวน 120 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่วันที ่4 มกราคม 2565

2) วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เพ่ิมทุนของบริษัทครั้งที ่1 (“SCN-W1”) และ ครั้งที ่2 (“SCN-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในจานวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น ในอัตราจัดสรรที่ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 14 มกราคม

2565 ทั้งน้ี SCN-W1 และ SCN-W2 มีอายุ 1 ปี และ 4 ปีนับแต่วันทีอ่อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามลาดับ และมีอัตรา

อัตราการใช้สิทธิอยู่ที ่1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น

3) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จากัด ได้เรียกชำระทุนเพิม่เติมจากผู้ถือหุ้น ร้อยละ

1.5 สำหรับหุ้นสามัญจานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท คอนโทร์โน จากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยในกลุ่มบริษัทได้จ่ายชำระเงินคา่หุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวแล้วเป็นจานวน 1.53 ล้านบาท เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้น

เดิม

4) ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทได้จำหน่ายสินทรัพย์ที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสาหรับ

อุตสาหกรรม (iCNG) ให้กับบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญีปุ่่น จากัด (“TJN”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย และได้เข้าทำสัญญา

ซื้อขายหุ้นกับ Shizuoka Gas Co., Ltd. (“SZG”) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเพ่ือดำเนินการ

ขายหุ้นที่บริษัทถือใน TJN ให้แก่ SZG ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าสิ่ง

ตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 313.11 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทได้ดำเนินการทั้งหมดภายใต้เง่ือนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นกับ

SZG เสร็จส้ินในวันที ่7 มกราคม 2565

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีข้อพิพาททาง

กฎหมายอ่ืนใดทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ 

ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน 

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีคดีความตกเป็นจำเลยในข้อพิพาทด้านแรงงาน เรื่องสิทธิหรือหน้าที่ตาม

สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เกิดขึ้นจำนวน 12 คดี (จากโจทก์ 12 คน) เป็นการเรียกร้อง

ขอรับเงินชดเชยหลังจากที่พนักงานได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 

จำนวน 2,810,624.71 บาท (ทุนทรัพย์รวมทั้ง 12 คดี) ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลแรงงานชั้นต้น

พิพากษาให้บริษัทฯ ชำระจำนวน 1,201,405 บาท (รวมทั้ง 12 คน)  ขณะน้ีคดียังไม่ยุติ อยู่ระหว่างบริษัทฯ ย่ืนอุทธรณ์

คำพิพากษา 
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

ส่วนที่ 2

การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
06

คณะกรรมการเป็นผู้ริเร่ิมกำาหนด	และทบทวน	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมขององค์กร	และนโยบายของบริษัท	เป็นประจำาทุกปีในช่วงเดือน
มกราคม	-	กุมภาพันธ์	โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้บริษัท	เป็นบริษัทท่ีเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้นำาทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก	
มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	บนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	(Corporate	Governance:	CG)

  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

ในปี	2560	คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้ออกหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	
ปี	2560	(Corporate	Governance	Code	:	“CG	Code	ปี	2560”)	ซ่ึงได้วางหลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ	8	ข้อหลัก	คือ	

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน
2. กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น

เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท	นำาไปปรับใช้ในการกำากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว	 น่าเช่ือถือสำาหรับผู้ถือหุ้น	
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน		

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาขององค์กร	จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	CG	Code	ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	
คร้ังท่ี	 1/2563	 เม่ือวันท่ี	 17	 กุมภาพันธ์	2563	 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(Corporate	
Governance	Code	:	“CG	Code	ปี	2560”)	คณะกรรมการกำาหนดหลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการไว้		9	ข้อหลัก	สอดคล้องกับ	CG	Code	ตาม
แนวทางของ	ก.ล.ต.	โดยเพ่ิมข้อ	9	เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	เน่ืองจากตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย	รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx	
เพ่ือส่ือสารให้รับทราบได้โดยท่ัวไป	ท้ังภายในและภายนอกองค์กร	โดยเฉพาะการส่ือสารให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงพนักงานทุกคน	บริษัทได้
จัดทำาคู่มือสำาหรับกรรมการและพนักงานไว้ถือเป็นแนวปฏิบัติ	และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	
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6.1.1   นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีการบริหารจัดการท่ีดี	โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง	(Duty	of	Care)	และซ่ือสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)		ท้ังน้ี	ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมิได้หวังเพียง
แค่การเติบโตเชิงเศรษฐกิจเท่าน้ัน	แต่บริษัทจะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืนไปพร้อมๆ	กัน	โดยคณะกรรมการได้กำาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

  การสรรหา และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

จำานวน	3	ท่าน	 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำาแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง	หรือกรรมการถึงกำาหนดออกตามวาระ	คณะกรรมการ
สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ค่าตอบแทน	กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยกำาหนดเป็นนโยบายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา	ดังนี้	

1. ผลประกอบการของบริษัทโดยเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

2. ประสบการณ์	บทบาท	ภาระหน้าที่	และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. ค่าตอบแทนที่กำาหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำาเป็นและสถานการณ์ของบริษัทมา

เป็นกรรมการได้

คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	ก่อนนำาไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น

ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน	 เหมาะสม	 มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
งานของบริษัท	และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท	เป็นอย่างดี	และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้
ได้	และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง

ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัท	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำาหนด
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และประธานกรรมการบริหารด้วย	โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	ส่วนค่าตอบ

แทนบุคคลากร	คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำาหนด	โดยบริษัทมีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนโดยคำานึงถึงลักษณะของงาน	
ตำาแหน่งงาน	ความรับผิดชอบ	ประสบการณ์	พื้นฐานการศึกษา	และความสามารถของพนักงาน	ตลอดจนอัตราค่าจ้าง	เงินเดือนของบริษัท
อื่น	ๆ	ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท	

บริษัทมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	โดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ	ทักษะ	
ประสบการณ์	และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับแต่ละตำาแหน่งงาน	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 96



  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ
ระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำา	โดยบริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการ
บริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน	 และมีการถ่วงดุลอำานาจการดำาเนินงาน	 โดยคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและการกำากับ
ดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย	ขณะที่ผู้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง	ๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	
โดยได้กำาหนดขอบเขตอำาหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไว้ในนโยบายกำากับดูแลกิจการ	ซึ่งได้เปิด
เผยให้ทราบโดยทั่วไปผ่านเว็บไซต์บริษัท	http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx

โดยคณะกรรมการได้กำาหนดความเป็นอิสระของกรรมการไว้อย่างชัดเจน	ซ่ึงกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	โดยใช้เกณฑ์ที่กำาหนดโดย	ก.ล.ต.	มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท		ท้ังน้ี	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ	ด้วย	

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.		ท้ังน้ี	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	มารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	และ
บุตร	รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอ่ืน	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย	

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญช	ี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	สังกัดอยู่		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขอ
อนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท		และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ี
มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันท่ี
ย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน		ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือบริษัทย่อย		

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท

  จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนสามารถดำารงตำาแหน่งได้

บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	5	แห่ง	
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  องค์ประชุม

	 คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม	ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

  การพัฒนากรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ	ท้ังในประเด็นกฎหมายสำาคัญท่ีควรทราบสำาหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน	และการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	รวมถึงกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และจัดให้มีการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ท่ีจำาเป็น	 และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัท	 อย่างสม่ำาเสมอ	 และในกรณีท่ีมีแต่งต้ังกรรมการใหม่	 ฝ่าย
จัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่	 รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ	 และแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย	

	 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม	สัมมนา	กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ตามหลักสูตรท่ีมีความเก่ียวข้องในทุกหลักสูตร	รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่และจัดให้เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิต	การจัดจำาหน่าย	การจัดการอ่ืน	ๆ	ท่ีมีความสำาคัญในการประกอบธุรกิจ	
 
	 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม	สัมมนา	ตามหลักสูตรต่าง	ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์	
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีให้กรรมการรับทราบและพิจารณาเข้าร่วม	รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและอำานวยความสะดวกให้แก่กรรมการด้วย

  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 บริษัทกำาหนดให้มีการจัดทำาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยนำาเสนอคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำาดับ
ต่อไป

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ได้กำาหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	และได้มีการ
ทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำาทุกปี	 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการท้ังหมดเพ่ือจัดทำารายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้าน
ต่างๆ	ดังนี้	

	 1.		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
	 2.		บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 3.		การประชุมคณะกรรมการ	
	 4.		การทำาหน้าที่ของกรรมการ	
	 5.		ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
	 6.		การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

	 ท้ังน้ี	เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน	ปัญหา	และอุปสรรคต่างๆ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทำางานของคณะกรรมการในปีต่อๆ	ไป

  การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

	 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัท	ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม	หรือสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท	เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการหารายได้	และเพ่ิมความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท	 ท้ังน้ีในการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว	โดยบริษัท	
มีกลไกในการกำากับดูแลการจัดการและการรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ดังน้ี	

	 -	บริษัทจะแต่งต้ังตัวแทนจากบริษัท	เข้าไปร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น	และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น	โดยผู้แทนของบริษัท	
มีหน้าท่ีออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาไว้	 เพ่ือกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม	ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม	และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัท	ในภาพรวม

	 -	ตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัท	จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปฏิบัติตามประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	ในการ
ทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	และ/หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน	และ/หรือการทำารายการสำาคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว	ให้ครบถ้วนถูกต้อง
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	 -	ตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัท	จะดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ให้บริษัทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย	

	 -	 นอกจากน้ี	 บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว	 และนำาเสนอผล
การวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ันๆ	เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง	

	 โดยบริษัทมีการกำากับดูแลบริษัทย่อยในเร่ืองการทำารายการท่ีเก่ียวโยง	การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์	หรือการทำารายการสำาคัญ
อ่ืนใดของบริษัทย่อยดังกล่าว	 ให้ครบถ้วนถูกต้อง	 และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัท	รวมถึงการกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง		สามารถให้บริษัทตรวจสอบ	รวบรวม
ข้อมูลมาจัดทำางบการเงินรวมและนำาเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริษัทย่อยนั้นๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ือง	

	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(Shareholder	Agreement)	ท่ีมีนัยสำาคัญ
ต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือการบริหารงาน	หรือมีการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติอย่างใด
 

 การเข้าร่วมประชุม

	 บริษัทกำาหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในช่วงเดือนมกราคม
ของทุกปี	คณะกรรมการได้ร่วมกันกำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี	เพ่ือวางแผนเข้าร่วมประชุม	

6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องสำาคัญของบริษัท	สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

    การดูแลผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 ดูแลผู้ถือหุ้นโดยได้
ดำาเนินการเร่ืองอ่ืน	ๆ	เพ่ือส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังน้ี	
 
	 1.		ให้ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์	ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท	www.scan-inter.com	และทางตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท	ir@scan-inter.com	หมายเลขโทรศัพท	์
02	503	4115	
 
	 2.	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	 21	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 (หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนด)	 โดยหนังสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดข้อมูล	 วัน	 เวลา	 สถานท่ีและวาระการประชุม	 โดยมีคำาช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขออนุมัติ	พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ	 หนังสือมอบฉันทะ	 และรายช่ือของกรรมการอิสระ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้	
โดยบริษัทได้มอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท	

	 3.	 	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	 เข้า
ร่วมประชุมแทนได้	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม	 ซ่ึงบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้
แก่ผู้ถือหุ้นท้ัง	3	แบบ

	 4.	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และเสนอช่ือกรรมการ	โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์	และเว็บไซต์ของบริษัท	พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเร่ืองท่ีเสนอไว้โดยละเอียด	ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางติดต่อท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์
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5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	โดยกำาหนดวิธีการการส่งคำาถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	และในระหว่างการประชุม	ประธานกรรมการบริษัท	ซึ่งทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมภายหลังจบรายงานหรือจบการนำาเสนอในแต่ละวาระการ
ประชุม		หรือภายหลังจากที่ประชุมดำาเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว	

6. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถาบัน	ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท
คัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้สะดวก	นอกจากนี้
บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน	ณ	 สถานที่จัดการประชุมสำาหรับผู้ถือหุ้นบุคคลและนักลงทุนสถาบัน	 โดยบริษัทได้นำาระบบบาร์โค้ด	 (Bar-
code)	 มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	 เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นอย่างแม่นยำา
และรวดเร็ว	และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น	

7. ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทพิจารณาเร่ืองต่างๆ	ตามระเบียบวาระท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลำาดับ
วาระ	และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	

8. บริษัทได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย	 และตัวแทนของผู้สอบบัญชี	 ท่ีมีความเป็นอิสระทำาหน้าท่ีเป็นพยานในการนับคะแนน	 เพ่ือความ
โปร่งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	และข้อบังคับ	นอกจากน้ีมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย	

9. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม	

10. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	ประกอบด้วยข้อมูลท่ีสำาคัญ		อาทิ	รายช่ือกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารท่ีเข้า
ร่วมประชุม	ข้ันตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง	มติท่ีประชุม	ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	รวมถึงคำาถาม	คำาช้ีแจง	และความคิดเห็นของผู้ถือ
หุ้นท่ีเสนอในท่ีประชุม	 และจัดทำารายงานการประชุมผุ้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	พร้อมท้ังได้แจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์	
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	นักลงทุนสถาบัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือ
หุ้นรายย่อย	รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้	สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า	โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท	พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ล่วงหน้า	4	เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น	 โดยเฉพาะวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจและการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงลำาดับวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้แล้ว

3. คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทยให้กับผู้ถือหุ้นชาวไทยและบริษัทได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ	โดยท้ังผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย
กำาหนด	โดยได้ส่งออกเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า	21	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้า	
1	เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง	 สามารถใช้สิทธิออกเสียงมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทน

6. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกำาหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้	โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้
แก่ผู้ถือหุ้นท้ัง	3	แบบ	(แบบ	ก.	ข.	และ	ค.)	ตลอดจนเสนอช่ือกรรมการอิสระ	2	ท่าน	เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ	 โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
เพ่ือประกอบการพิจารณา		ซ่ึงข้ันตอนการมอบฉันทะน้ัน	บริษัทได้ช้ีแจงรายละเอียด	เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน	แนะนำา
ข้ันตอนโดยละเอียด	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้องครบถ้วน	และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 100



	 7.		บริษัทจัดเตรียมอากรแสตมป์	เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 8.		กำาหนดให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา	ต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมในวาระดังกล่าว

	 9.		บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	รวมถึงนักลงทุนสถาบัน	เข้าร่วมการประชุมได้สะดวก	โดยบริษัทเลือกสถานท่ีจัดประชุมท่ีมี
ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ	และได้จัดช่องทางการลงทะเบียน	ณ	สถานท่ีจัดการประชุมโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง	เพ่ือความรวดเร็วและแม่นยำา

	 10.		บริษัทจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย	และตัวแทนของผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ	ทำาหน้าท่ีเป็นพยานในการนับคะแนน	เพ่ือความโปร่งใส	

	 11.		ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	โดยบริษัทได้กำาหนดวิธีการส่งคำาถามล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น	และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	

	 12.	 	 ในระหว่างการประชุม	 ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นหรือสอบถามภายหลังจบรายงาน	
หรือจบการนำาเสนอในแต่ละวาระท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม	

	 13.		บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการนับคะแนนในแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม

	 14.	บริษัทบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน	14	วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทาง
ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

  การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงสิทธิและความสำาคัญของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของด้วยวิธีการและมาตรฐาน
ท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้		ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการซ้ือ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ	การได้รับส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท		มีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นและการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของบริษัท	 เช่น	 การเลือกต้ังกรรมการ	 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบ
บัญชี	 การจัดสรรเงินกำาไร	 การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	 รวมถึงการอนุมัติธุรกรรมท่ีสำาคัญท่ีมีผลต่อทิศทางการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท		

  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ข้อมูลภายใน	 เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 โดยกำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	
ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	 http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx	 เพ่ือส่ือสารให้รับทราบและปฏิบัติตาม	 รวมถึงได้กำาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย	ดังน้ี	

	 1.		ให้ความรู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบ
เท่า	เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องจัดทำาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	
(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)		

	 2.	 	 กำาหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือ
เทียบเท่า	จัดทำาและนำาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ให้แก่เลขานุการของบริษัท	 เพื่อนำาส่งให้แก่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยให้จัดทำาและนำาส่งภายใน	 30	 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน	3	วันทำาการนับแต่วันท่ีมีการซ้ือ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์น้ัน

	 3.		กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบ
เท่า	และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง	ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญ	ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซ้ือขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัท	 ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท	 จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว	 โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ข้ึนไปหรือเทียบเท่า	 งดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย	 30	 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน	และควรรอคอยอย่างน้อย	24	ช่ัวโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว	รวมท้ังห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสำาคัญน้ัน
ต่อบุคคลอ่ืน		   
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 4.		นอกจากกรรมการ	ผู้บริหาร	รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่าแล้ว	บริษัทยังมีระเบียบ	ข้อบังคับ	ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัททั่วไปรักษาความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไม่นำาความ
ลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผล
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	รวมทั้งต้องไม่ทำาการซื้อขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท	โดยใช้ความลับ	และ/หรือข้อมูลภายใน	และ/หรือเข้าทำา
นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

	 5.		กำาหนดบทลงโทษทางวินัย	หากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	ซึ่งบทลงโทษอาจเป็นการตักเตือนด้วยวาจา	
การตักเตือนเป็นหนังสือ	ตัดค่าจ้าง	พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	หรือให้ออกจากงาน	เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำาได	้ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทำาและความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ	

	 นอกจากนี้แล้ว	บริษัทยังได้กำาหนดจรรยาบรรณบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในไว้ด้วย	ดังนี้	
 
	 1.		ไม่นำาข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ	ผ่านเว็บไซต์บริษัท	หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย	์ในการเป็นข้อได้เปรียบใน
	 				การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง	และบุคคลอื่น	
	 2.		ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง	รวมถึง	ครอบครัว	ญาติ	เพื่อน	เป็นต้น	
	 3.		ไม่ให้คำาแนะนำาหรือความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก	
	 4.	ห้ามบุคลากรของบริษัท	ซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ของบริษัท	ในระยะเวลา	30	วัน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายป	ี
	 5.		ห้ามบุคลากรของบริษัท	ซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ของบริษัท	ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
	 				ของบริษัท
	 6.		กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	(ตามนิยามของสำานักงานก.ล.ต.)	แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบ
	 					หมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย	1	วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย

	 ท้ังน้ี	กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในไม่นำามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน	
ผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ตามมาตรา	59	
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วัน	นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย	์โดยแจ้ง
ให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลด้วย

  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ห้ามพนักงานกระทำาการใด	ๆ 	อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท	ได้แก	่การมีกิจกรรม
หรือกระทำาการใดๆ	อันอาจทำาให้บริษัทเสียผลประโยชน์	หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร	หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท	ทั้งนี	้รวมถึง
การแข่งขันกับบริษัท	 การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัท	 การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์	 และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่ง
ของบริษัท

	 ท้ังน้ี	กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องเม่ือเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงในคร้ังแรก	 และรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล	 และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งสำาเนารายงานให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	 7	 วันทำาการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงาน	 เพ่ือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต

  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

	 บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ	 มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 มุ่งเน้นหลักการสำาคัญของ
การกำากับดูแลกิจการ	 และความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท	 ซ่ึงคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ	โดยได้เปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวไปผ่านเว็บไซต์บริษัท	http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx

  การชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ 

	 บริษัทมีการสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน	ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ	เพ่ือให้เป็นไปตาม	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับและ
มาตรฐานสากล	ท้ังน้ีเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลท้ังภายในและภายนอก	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เข้าถึงสิทธิท่ีพึงได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 ท้ังสิทธิ
ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการทำางาน	สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนควรได้รับหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติอันเน่ืองมาจาก	เช้ือชาติ	เพศ	การนับถือศาสนา	เป็นต้น	ท้ังน้ีบริษัทจะดำาเนินการชดเชยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างท่ัวถึง	
เท่าเทียม	และเป็นธรรม
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  นโยบายด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย 

บริษัทมีนโยบายด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 รวมถึงได้กำาหนดกฏข้อบังคับความปลอดภัยในการ
ทำางานด้วย	ซ่ึงจะมีการทบทวนและประกาศให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามเป็นประจำาทุกปี

โดยได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยหน่ึงแห่งความสำาเร็จ	จึงกำาหนดนโยบาย	เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย
เน่ืองจากการทำางาน	ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมใน
การทำางานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย	โดยกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานทุกคน	ทุกระดับ	เสริมสร้างความรู้	สร้างจิตสำานึก	เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยท้ังตนเองและผู้อ่ืน	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติกับทุกๆ	หน่วยงานอย่างสูงสุด	ท้ังน้ีพนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดรวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตาม
นโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อบังคับ	
และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน	

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำางาน	และอัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยจากการทำางานน้อยมาก	หรือไม่เกิดข้ึนเลย	

2560 2561 2562 2563 2564

จำานวนครั้ง
ในการเกิดอุบัติเหตุ

2 1 5 6 7

หยุดการทำางาน 0 1 1 1 1

เล็กน้อย 2 0 4 5 6

  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	รวมท้ังได้จัดทำาแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีจะไม่เรียก	ไม่รับ	ไม่จ่าย	และไม่ทำาธุรกิจ
กับบุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน	 ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 และได้เปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวไปผ่านเว็บไซต์
บริษัท	http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.aspx?Data=GovernanceFiles&MainMenuID=4&SubMenuID=2&SubMenuSubID=0	โดยได้กำาหนด
กระบวนตรวจสอบเพ่ือเป็นการกำากับดูแล	เพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน	ดังน้ี	

1. เพ่ือการนำาแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ให้มีประสิทธิผล	หน่วยงานควบคุมคุณภาพ	ได้มีการจัดทำาและรวบรวมทะเบียน
ความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยให้ทุกสายงานในบริษัท	 ได้สำารวจความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชันจากการทำางานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก	 เช่น	การต่อใบอนุญาตต่าง	ๆ	การจัดซ้ือ	 –	 จัดจ้าง	 เป็นต้น	 และระบุลงในแบบฟอร์มทะเบียนความเส่ียงเป็นลายลักษณ์อักษร	
รวมท้ังมาตรการการควบคุมและการจัดการเพ่ือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน	

2. ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเส่ียง	 และมาตรการการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันของทุกแผนก	 และจัดทำาแผนการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้ันตอนการทำางานของทุกแผนกให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมท่ีได้กำาหนดไว้	 หากพบประเด็นท่ีมีการ
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพ่ือให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม	

3. บริษัทจัดให้มีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ	 ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของ
รายการทางการเงิน	ตลอดจนข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ได้รับการบันทึก	หรือไม่สามารถอธิบายได้	หรือรายการท่ีเป็นเท็จ

4. บริษัทจัดให้มีข้ันตอนเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำาบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล	 ได้รับการตรวจสอบ
ภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ	 ตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมี
หลักฐานอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ	

5. บริษัทได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบภายใน	จากบริษัทภายนอก	ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข	 เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
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	 6.	 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 7.	 บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพการดำาเนินธุรกิจ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย	

	 ทั้งนี้	บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	หรือ	CAC	
(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	เม่ือเดือนกรกฎาคม	2560	และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	ในวันท่ี	21	พฤศจิกายน	2560	ในปี	2564	ได้ต่ออายุใบรับรองในฐานะสมาชิก	โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการท้ังหมด	โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันท่ีมีมติ
ให้การรับรอง	วันท่ี	31	มีนาคม	2564	ครบกำาหนดอายุการรับรอง	3	ปี	ในวันท่ี	30	มีนาคม	2567	

  มาตรการดำาเนินการกับผู้ท่ีกระทำาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

	 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	และเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	แล้ว	หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำาการทุจริตและคอร์รัปชันจริง	การทุจริต
และคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำาผิดต่อบริษัท	ผู้ถูกกล่าวหา	จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำาหนดไว้	เช่น	
การตักเตือนด้วยวาจา	 หรือออกหนังสือตักเตือน	 เลิกจ้าง	 หรือไล่ออก	 แล้วแต่กรณี	 ท้ังอาจได้รับโทษทางกฎหมาย	 ผู้ถูกกล่าวหาสามารถพิสูจน์
ตนเอง	โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำาอันทุจริตและคอร์รัปชันตามท่ีได้ถูกกล่าวหา	คำา
ตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันส้ินสุด

6.2   จรรยาบรรณบริษัท
 
	 บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	มีเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ	ยึดมั่นการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส	
มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตรวจสอบได้	ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

	 บริษัทได้กำาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่ด	ีโดยแบ่งเป็น	2	หมวด	ทั้งนี้
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร	และจิตสำานึกที่ดี	ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ	และความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม	เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์และพันธกิจ	สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร	โดยสรุปดังนี้

หมวดที่	1	จรรยาบรรณสำาหรับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	กำาหนดแนวปฏิบัติต่อตนเอง	ต่อผู้ร่วมงาน	และการปฏิบัติต่อบริษัท

หมวดที่	2	เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ	กำาหนดแนวปฏิบัติต่อ

	 -	ผู้มีส่วนได้เสีย	คือ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	คู่แข่ง	สังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	
	 -	การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
	 -	การดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
	 -	การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	 -	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 -	การให	้–	รับ	ของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	หรือประโยชน์อื่นใด
	 -	การให้เงินสนับสนุน	และเงินบริจาคเพื่อการกุศล
	 -	การดำาเนินการทางการเมือง
	 -	การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
 
	 บริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท		http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.aspx?Data=GovernanceFiles&-
MainMenuID=4&SubMenuID=2&SubMenuSubID=0	เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป	

	 ทั้งนี	้เพื่อเป็นการสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้บรรจุจรรยาบรรณบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคู่มือสำาหรับพนักงานทุกระดับ	และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท	ในปี	2564	จำานวน	26	
หลักสูตร/ครั้ง	เป็นการฝึกอบรมให้กับพนักงานจำานวน	256	คนด้วย
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6.3  พัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

  6.3.1  การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 โดยบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 รวม
ถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	เป็นประจำาทุกป	ี

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ	 มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ในระหว่างปี	
2564	จึงได้พิจารณากำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมอีก	ดังนี้

  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

	 บริษัท	 สแกน	 อินเตอร	์ จำากัด	 (มหาชน)	 สำานักงานใหญ่	 (“บริษัท”)	 ให้ความสำาคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย	บริษัทจะดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บ
รักษาข้อมูล	บริษัทกำาหนดนโนบายข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเนื้อหาที่สำาคัญ	สามารถสรุปดังต่อไปนี้

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม	 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได	้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการของบริษัททุกช่องทาง	อาท	ิ เว็บไซต	์แอพพลิเคชั่น	 โทรศัพท์	อีเมล	
เป็นต้น	ทั้งนี้	หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำาเป็นต้องขอความยินยอม	บริษัทจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อมูล

   วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยเป็นไปตามการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย	 เพื่อใช้ในการให้บริการซื้อและ
จัดส่งสินค้า	 การให้บริการหลังการขาย	 แก้ไขปรับปรุงบริการตามที่ได้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ	 ของบริษัท	 การวิเคราะห์	 การวิจัย	
จัดทำาสถิติตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินงาน	 จัดทำารายงานการดำาเนินงานภายใน	 ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ	 การบริหารความ
เสี่ยง	 ป้องกันการทุจริต	 การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลและบริษัท	 รวมถึงบริษัทมีหน้าที่นำาส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่	 หน่วยงานรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้	 เช่น	 กรมสรรพากร	 สำานักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	สำานักงานอัยการ	ศาล	เป็นต้น

    ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	กรณีเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน	ระยะเวลาในการ
เก็บรักษา	คือ	 ไม่เกิน	10	ปีนับแต่เดือนที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น	กรณีสมัครสมาชิก	จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกแต่ไม่เกิน	10	ปีนับแต่เดือนที่เข้าสู่ระบบเป็นครั้งสุดท้าย	บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลในเดือนที่ครบกำาหนด	หรือภายใน	30	วันนับแต่
วันที่ขอยกเลิกความเป็นสมาชิกและขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

   การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล	 	 บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศหรือต่าง
ประเทศ	เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบาย	โดยหากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอม	บริษัทจะขอความยินยอมก่อนการเปิดเผย	โดยบริษัท
จะใช้ความระมัดระวัง	และดำาเนินการตรวจสอบว่าบริษัทหรือผู้ให้บริการ	รวมถึงประเทศดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะ
สม	 ทั้งนี้บริษัทมีความจำาเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่มีอำานาจในการเรียกขอข้อมูล	 รวมไปถึง
การเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่กฎหมายกำาหนด

     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	 	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล	 จึงกำาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย	การเข้าถึง	 ทำาลาย	 ใช้	 แปลง	 แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	 โดยให้เป็นไปตามที่กำาหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	 บริษัทจะ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง	และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย	ถูกทำาลาย	ถูกแต่งเติมและแก้ไข	ฯลฯ	อีกทั้งจะพยายาม
เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง	และวางมาตรการเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

   สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้อย่างอิสระในเวลาใดก็ได	้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
หรือรับสำาเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมได้	 โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ไว้ได้	สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง	สิทธิในการขอลบหรือทำาลายข้อมูล	สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	สิทธิในการคัดค้าน	
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน	

	 โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	 http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.aspx?Data=GovernanceFiles&MainMenuID=4&-
SubMenuID=2&SubMenuSubID=0	เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวไป
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  นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียงภายใต้การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท	 กลุ่มบริษัท	 หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของบริษัท	ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก	ซ่ึงการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ	และ
ต้องมีการเช่ือมโยงกันทุกระดับ	 จึงได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 เพ่ือกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท่ัวท้ัง
องค์กร	 รวมท้ังกำากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง	 เพ่ือควบคุมความเส่ียงและลดผลกระทบของความเส่ียงต่อธุรกิจของ
บริษัท	 โดยมีหน้าท่ีสำาคัญในการระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	 กำาหนดมาตรการป้องกัน	 และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด	
ดังน้ี

	 1.	กำาหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล	เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ	เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

	 2.	ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/แผนก	ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห	์ตรวจสอบ	ประเมินความเสี่ยง	และผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมออีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน	และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ	เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย	หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
	 3.	ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท	จะต้องดำาเนินการดังนี้
	 	 -	ระบุประเด็นความเสี่ยงให้ทันต่อเวลา
	 	 -	ประเมินโอกาสและผลกระทบด้านความรุนแรงของความเสี่ยง	หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
	 	 -	จัดการความเสี่ยง	ให้สอดคล้องตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	 	 -	ติดตามดูแล	เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวของบริษัท	อยู่ในระดับที่บริษัทยอบรับได	้และมีการจัดการอย่างเหมาะสม

	 4.	ความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท	โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง	จะต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

  นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ	 ในการดำาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น	และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยกำาหนดให้ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาต้องแจ้งให้ทางบริษัท	 ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนกับรายการดังกล่าวและต้องไม่
ร่วมพิจารณาตัดสินใจ	รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	 ดูแลให้บริษัท	 มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงาน
กำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

	 2.	 ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	 หรือ
มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำานาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ	 ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ	ก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

	 3.	 ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 รายการน้ันจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ	ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	เปรียบเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก	และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

	 4.	หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

	 5.	ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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  นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน	ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ	เพื่อให้เป็นไปตาม	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
และมาตรฐานสากล	ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั้งภายในและภายนอก	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	
ทั้งสิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย	สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	สิทธิในการทำางาน	สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับหรือคุ้มครอง
ให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก	เชื้อชาติ	เพศ	การนับถือศาสนา	เป็นต้น	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด	 ทั้งใน
ด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่างๆ	อาท	ิเชื้อชาต	ิสีผิว	ศาสนา	เพศ	สัญชาติ	อายุ	ความทุพพลภาพ	หรือสถานภาพอื่นใดโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ	โดยจะนำาวิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจในทุกๆ	ด้าน

2. ถือปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในต่างประเทศที่มีตัวแทนและตัวกลางทาง
ธุรกิจอื่นๆซึ่งกระทำาการในนามบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ	 เช่น	 ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ	 (Supplier)	 ผู้รับเหมา	 (Contractor)	
ตลอดจนคู่ค้า	คู่ธุรกิจ	(Business	Partner)	และผู้ร่วมธุรกิจ	(Joint	Venture)	ที่ประกอบธุรกิจอยู่	

3. จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้แรงงาน	การใช้แรงงานข้ามชาติที่ผิด
กฎหมาย	การใช้แรงงานเด็ก	และการค้ามนุษย์

4. จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม	ปราศจากการใช้ความรุนแรง	การล่วงละเมิดทางเพศ	การขู่เข็ญทางร่างกาย	จิตใจ	หรือ
การข่มเหงด้วยวาจา	และการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ดี

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	 และเคารพหลัก

สิทธิมนุษยชน	ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

  นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า	 ด้วยคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม	 โดยมีจุดมุ่งหมายคือสร้างความพึง
พอในสูงสุดให้กับลูกค้า	ตลอดจนพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้สอดคล้องตามหลัก
สากล	รวมถึงจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีได้มีการกำาหนดไว้

2. จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางานตามมาตรฐาน
สากล

3. กำาหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

4. พัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง	ประหยัดพลังงาน	สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำาได้	และมีอายุ
การใช้งานท่ียืนยาว

5. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ	ปลอดภัย	และไม่นำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

6. จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ	การให้คำาปรึกษา	วิธีแก้ปัญหา	และรับข้อร้องเรียน	เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ
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    นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

	 บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต	โดยยึดมั่นการดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายแข่งขันทางการค้า	และคำานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าให้สอดคล้องตามจรรยา
บรรณของบริษัท			โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน	ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	อย่างมีจริยธรรม	โปร่งใส	รวมท้ังไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

	 2.	ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

	 3.	ไม่กระทำาการใดๆท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

	 4.	ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	โดยปราศจากข้อเท็จจริง

	 5.	สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี	หลีกเล่ียงพฤติกรรมการทำาข้อตกลงใดๆ	กับคู่แข่งท่ีเป็นการลดหรือจำากัดการแข่งขันทางการค้า

    นโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้า

	 บริษัท	ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต	โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและคำาม่ันสัญญาท่ีได้มีการตกลงกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	
โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี

	 1.	พิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยุติธรรม	โดยคำานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา	คุณภาพ	และบริการท่ีได้รับ	รวมถึงสามารถให้เหตุผล
ท่ีเหมาะสมได้	หากเกิดการตรวจสอบ

	 2.	ชำาระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงตามเวลาท่ีได้กำาหนดไว้

	 3.	กำาหนดระเบียบในการจัดซ้ือ	จัดจ้างและการดำาเนินการต่างๆท่ีชัดเจน

	 4.	ทำาธุรกิจแบบย่ังยืนโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	โดยปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและสัญญาท่ีได้กำาหนดไว้	และมีความเป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 5.		ไม่มีนโยบายเรียกรับทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์ใดๆกับคู่ค้า	

	 6.		สนับสนุนให้เกิดการจัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

	 7.		หลีกเล่ียงการจัดหาสินค้าและบริการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 8.		ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อ่ืน	เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

	 9.		ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าดำาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

     นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

								บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย	์เสมอภาคเป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยยึดมั่นในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	จัดทำาสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	เสมอภาคเป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยจะไม่มีการเอาเปรียบคู่สัญญา

	 2.	ไม่ใช้วิธีการทุจริต	หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ	ที่อาจส่งผลทำาให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

	 3.	ชำาระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำาหนดเวลาที่ได้กำาหนดไว้

	 4.	ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาต่างๆ	ที่ได้ทำาไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด	ถูกต้องและตรงไปตรงมา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 108



6.3.2  หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่บริษัท
 ยังไม่ได้นำามากำาหนดเป็นนโยบายของบริษัท

ข้อที่ยังไม่ได้กำาหนดเป็นนโยบายบริษัท เหตุผล

		คณะกรรมการควรกำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ต่อเน่ืองไม่เกิน	9	ปี	นับจากวันท่ีแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
คร้ังแรก

	 	 คณะกรรมการไม่มีการกำาหนดวาระท่ีดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ	
กรรมการ	และกรรมการชุดย่อย	เน่ืองจากบริษัทเช่ือม่ันว่ากรรมการบริษัท
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และความสามารถ	 ประสบการณ์ของกรรมการจากการ
ดำารงตำาแหน่งเป็นระยะเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจธุรกิจของบริษัท
ได้ดีย่ิงข้ึน	เป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดกลยุทธ์ท่ีสำาคัญของบริษัท

6.3.3  ผลงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 การบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีโดยตระหนักถึงความสำาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง	เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง	โดยได้รับการ
ประเมินจากหน่วยงานที่กำากับดูแลและองค์กร	ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 -	ได้รับผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of	Thailand	Companies	–	CGR)	
	 		ประจำาปี	2564	อยู่ในระดับ	“ดีเลิศ”	(5	ดาว)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 -	ได้คะแนนประเมิน	100	คะแนน	จากผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2564	(AGM	Checklist)	จากสมาคม
	 		ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

	 -	เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
	 		Coalition	Against	Corruption)	ตั้งแต่	เดือนกรกฎาคม	2560	และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
	 		ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	ในวันที่	21	พฤศจิกายน	2560	จนถึงวันที่	30	มีนาคม	2567

07

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

	 บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	อาทิเช่น	ลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	ดังนี้

	 1.	สร้างความตระหนักให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และบุคลากรของบริษัททุกคน	มีความใส่ใจและเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น	รวมถึงบริษัท	จะต้องดำาเนินการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของทางทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย	
ก่อนมีการใช้งาน

	 2.	ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท	กระทำาการใดๆก็ตามอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด
ในเรื่องเครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	เป็นต้น

	 3.	สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัททุกคน	สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในลักษณะใหม่	ที่ไม่ซ้ำากับงานอันมี
เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ	์หรือ	สิทธิบัตรของบุคคลอื่น
 
	 4.	กำาหนดกฎข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทฯให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วย	เรื่อง	การก
ระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	โดยบริษัทจะถือปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

	 5.	ตกลงว่าจะรักษาความลับของลูกค้า	ข้อมูลต่างๆ	ที่บริษัท	ได้มาจากลูกค้า	รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ทั้งหมด	ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล	โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคลผู้มีส่วนได้
เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ07

7.1    โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 ได้แก	่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ซ่ึงองค์ประกอบ
และการสรรหา	แต่งตั้ง	ถอดถอน	หรือพ้นจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัท	นั้นได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ	โดยได้เผยแพร่ไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท	http://www.scan-inter.com/FrmManagerNews.aspx?id=4	รวมถึงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 110



7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

		7.2.1		คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors	:	BOARD)

บริษัทกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

• มีจำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน
• ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1/3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี	้ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564		มีจำานวน	10	ท่าน	เป็นกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	

สัดส่วนจำานวนคณะกรรมการของบริษัท 

ประเภท จำานวน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ

กรรมการอิสระ 6 60 กรรมการผู้หญิง	1	ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 40 กรรมการผู้หญิง	2	ท่าน

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร - -

รวม 10 100

 กรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน 

- ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทยังไม่เกิน	9	ปี
- ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน	5	แห่ง
- กรรมการอิสระ	1	ท่านมีประสบการณ์ทำางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ
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7.2.2  รายชื่อคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ดังนี	้

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

รายชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	(1)

1. นายวิเชียร		อุษณาโชติ
กรรมการอิสระ

	ประธานกรรมการ - 25	เมษายน	2560

2. นายชำานาญ	วังตาล
กรรมการอิสระ

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 22	เมษายน	2562
- 22	เมษายน	2562
- 9	สิงหาคม	2561

3. นางกรรณิการ์	งามโสภี
กรรมการอิสระ

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

- 25	เมษายน	2560
- 21	กุมภาพันธ	์2560
- 9	สิงหาคม	2561
- 13	พฤศจิกายน	2561

4. พลอากาศเอกวรฉัตร		ธารีฉัตร
กรรมการอิสระ

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4	ตุลาคม	2561
- 4	ตุลาคม	2561
- 4	ตุลาคม	2561

5. นายเอกชัย	ติวุตานนท์
กรรมการอิสระ

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- 16	มิถุนายน	2563
- 16	มิถุนายน	2563
- 24	พฤศจิกายน	2563

6. พลตำารวจโทประหยัชว์	บุญศรี

กรรมการอิสระ
- กรรมการ - 16	มิถุนายน	2563

7. นายธัญชาติ	กิจพิพิธ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 22	เมษายน	2562
- 18	กันยายน	2557
- 13	พฤศจิกายน	2561

- 16	มิถุนายน	2563

8. ดร.ฤทธ	ีกิจพิพิธ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 25	เมษายน	2560
- 18	กันยายน	2557
- 9	สิงหาคม	2561
- 7	พฤศจิกายน	2559

9. นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 22	เมษายน	2562
- 18	กันยายน	2557
- 9	สิงหาคม	2561

10. นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษัท

- 27	เมษายน	2561
- 9	พฤศจิกายน	2560
- 18	กันยายน	2557

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง	
2	ปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการบริหาร	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน	 โดยประธานกรรมการ
บริษัท	 เป็นกรรมการอิสระ	 ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ทั้งนี้เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน	
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  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท 

นายธัญชาต	ิกิจพิพิธ	หรือ	นายฤทธี	กิจพิพิธ	หรือ	นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ	ลงลายมือชื่อร่วมกับนางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	
รวมเป็น	2	คน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท

  ความรู้ความชำานาญ 

คณะกรรมการมีความหลากหลาย	(Board	Diversity)	โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทผ่านการจัดทำาตาราง
ความรู้ความชำานาญ	(Board	Skill	Matrix)	และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา	ประสบการณ	์โดยไม่ได้จำากัดความแตกต่างอื่นใด	
รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ	1

รายชื่อ/ความรู้ความชำานาญ
เฉพาะด้าน

ธุร
กิจ
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ฐก
ิจพ
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ริห
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ม
เส
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1. นายวิเชียร		อุษณาโชติ
กรรมการอิสระ / / / / / / / /

2. นายชำานาญ	วังตาล
กรรมการอิสระ / / / / /

3. นางกรรณิการ	์งามโสภี
กรรมการอิสระ / / / / / /

4. พลอากาศเอกวรฉัตร		ธารีฉัตร
กรรมการอิสระ / /

5. นายเอกชัย	ติวุตานนท์
กรรมการอิสระ / / / /

6. พลตำารวจโทประหยัชว์	บุญศรี
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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  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการกำากับ	 ติดตาม	 ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 พิจารณากำาหน
ดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ชัดเจน	
และทันเวลาก่อนการประชุม	 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท	 รวมถึงเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ	และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตาม
นโยบายของบริษัท	โดยบริษัทได้กำาหนดขอบเขต	อำานาจหน้าที	่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท	รวมถึงบทบาท
หน้าที่ของประธานกรรมการ	 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	 	 http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.aspx?Data=GovernanceFiles&Main-
MenuID=4&SubMenuID=2&SubMenuSubID=0

  บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	4/2559	มีมติแต่งต้ัง	ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ	ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทน
นายธัญชาติ	 กิจพิพิธ	 มีผลต้ังแต่วันท่ี	 7	พฤศจิกายน	2559	 เป็นต้นไป	 ท้ังน้ี	 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 จากเดิม	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	เป็น	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	มีผลต้ังแต่วันท่ี	13	กันยายน	2561

	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท	 ตามที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทำาและนำาเสนอนโยบาย
ทางธุรกิจ	 แผนธุรกิจ	 เป้าหมาย	 แผนการดำาเนินงาน	 กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 งบประมาณประจำาป	ี กำาหนดอำานาจการบริหารงาน	 เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการบริษัท	กำาหนดโครงสร้างองค์กร	วิธีการบริหาร	ครอบคลุมเรื่องการดูแลพนักงาน	และจะต้องบริหาร
บริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด	 ซื่อสัตย	์ สุจริต	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างดีที่สุด	

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ในหลักปฏิบัต	ิ3	การเสริมสร้างคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิภาพ	โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท		http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx

  อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ  

	 คณะกรรมการมีอำานาจดำาเนินการในธุรกรรมทุกๆ	 เรื่องที่กำาหนดไว้ตามข้อบังคับ	 ยกเว้นบางธุรกรรม	 เช่น	 การกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ	การจ่ายเงินปันผล	การแต่งตั้งกรรมการ	การเพิ่มหรือลดจำานวนกรรมการ	การกำาหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจบัญชี	ฯลฯ	ที่ต้องอนุมัติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2.3.  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น	 สามารถแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	 และจะแต่งตั้งรองประธานก็ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 รวมถึงมี
อำานาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยบริษัทได้กำาหนดขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริษัท	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	 http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.as-
px?Data=GovernanceFiles&MainMenuID=4&SubMenuID=2&SubMenuSubID=0

	 คณะกรรมการได้ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท
ไม่มีการกระทำาใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ	 ส่งผลให้นับตั้งแต่เป็นบริษัทจดทะเบียน	 บริษัทไม่มีประวัติกระทำาผิดกฎระเบียบ
ของ	ก.ล.ต.	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	
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7.3 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้คำานึงถึงความสำาคัญของโครงสร้างคณะกรรมการ	โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม	4	คณะ	เพื่อ
ให้เรื่องที่สำาคัญได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้ง	 4	 คณะ	 มีขอบเขตอำานาจหน้าที	่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ	 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท		
http://www.scan-inter.com/FrmCG.aspx		โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)

			ณ	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางกรรณิการ	์งามโสภี 	ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชำานาญ	วังตาล 	กรรมการตรวจสอบ

3. พลอากาศเอกวรฉัตร	ธารีฉัตร 	กรรมการตรวจสอบ

โดยม	ีนางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นางกรรณิการ์	งามโสภี	และ	นายชำานาญ	วังตาล	เป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	และมีประสบการณ์
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท	

บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 คือ	 สำานักงานตรวจสอบภายใน	 ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบดูแล	 ติดตาม	 และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึงได้ว่าจ้าง	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จำากัด	(“ธรรมนิติ”)	เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัท	โดยในปี	
2564	ธรรมนิติ	ได้มอบหมายให้	นางสาวฤทัยชนก	สุภาพงษ์	เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท	

ซ่ึงบริษัทมีนโยบายใช้บริการผู้ตรวจสอบภายใน	 ท่ีมีความเป็นอิสระ	 เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด	โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน	โดยกำาหนดช่องทางการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ัง	 หรือ	 เลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัท	
รวมท้ังเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และประเมินประสิทธิภาพการทำางานของผู้สอบบัญชี	 และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจ
สอบภายใน	งบประมาณ	และกำาลังพลของสำานักงานตรวจสอบภายใน	รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้าง
ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน
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7.3.2   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC)

	 ณ	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน	7	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นายชำานาญ	วังตาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	นางกรรณิการ์	งามโสภี กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	พลอากาศเอกวรฉัตร	ธารีฉัตร กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	นายเอกชัย	ติวุตานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	นายธัญชาต	ิกิจพิพิธ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.	ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.	นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:	กรรมการลำาดับที่	1	–	4		เป็นกรรมการอิสระ

โดยม	ีนางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา		ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วย	กรรมการอิสระจำานวน	4	ท่าน	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	จำานวน	3	ท่าน	โดยประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการอิสระ	สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

	 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท	 ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 ที่สำาคัญ	 รวมทั้งประเมิน	 ติดตาม	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดเพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงและการกำากับดูแลการดำาเนินงาน	การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม	และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำาหนด	
ต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทราบเป็นประจำา	 และในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุม	 บริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

7.3.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and 
  Risk Management Committee: NRC)

	 		ณ	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

   หมายเหตุ:	กรรมการลำาดับที่	1	และ	2	เป็นกรรมการอิสระ
โดยม	ีนางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา		ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ	

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นางกรรณิการ	์งามโสภี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
และบรรษัทภิบาล

2.	นายเอกชัย	ติวุตานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
และบรรษัทภิบาล

3.	นายธัญชาติ	กิจพิพิธ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
และบรรษัทภิบาล
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	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	กรรมการบริหาร	1	ท่าน	โดย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นกรรมการอิสระ	สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	จัดให้มีการประเมินผลงานของ
ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อนำาไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด	 และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริษัท

	 ทั้งนี้	 การกำาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ	ทั้งค่าตอบแทนรายไตรมาส	 เป็นค่าตอบแทนคงที่	 และค่าเบี้ยประชุม	 เป็น
ค่าตอบแทนผันแปรตามจำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ได้พิจารณาความเหมาะ
สมกับความรับผิดชอบ	และเปรียบเทียบกับอัตราในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว	มีความเห็นว่าเหมาะสม	สามารถจูงใจให้กรรมการนำาพาองค์กรให้
ดำาเนินงานตามเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท	โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัท
ภิบาล	มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำาทุกปี	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนด

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีหน้าที่ที่สำาคัญ	4	ด้าน

 การสรรหา เป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง	 ขนาด	 และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท	 ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร	 ธุรกิจ	 และสภาพ
แวดล้อม	 กำาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา	 กรรมการบริษัท	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และผู้บริหารระดับสูง	 และพิจารณาคัด
เลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

 การกำาหนดค่าตอบแทน	เป็นผู้กำาหนดนโยบาย	และหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการ
บริษัท	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และผู้บริหารระดับสูง	 ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม	 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ด้านบรรษัทภิบาล	 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและรายงานผลการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท	
กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	 และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ำาเสมอ

 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้จัดทำาแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ	 และจัดทำาแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง	 (Succession	 Plan)	 เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้
สามารถสืบทอดตำาแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง	เกษียณ	ลาออก	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

7.3.4    คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee: EXCOM) 

	 ณ	31	ธันวาคม	2564	ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน	4	ท่าน	ดังนี้

โดยม	ีนางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ	:		เดิมกรรมการบริหารมีจำานวน	6	ท่าน	เมื่อวันที	่25	ธันวาคม	2562	คุณโชคดี	วงษ์แก้ว	และคุณสมชัย	ลีเชวงวงศ์	
ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เนื่องจากเกษียณอายุงาน	และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่แทน

	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการบริหาร	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา
กำาหนดภารกิจ	วิสัยทัศน์	นโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท	และบริษัทย่อย	เป็นประจำาทุกปี	นำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัต	ิกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินธุรกิจไปตามแผนที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	พิจารณาเรื่องการจัดสรร
งบประมาณประจำาปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอ	ก่อนท่ีจะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท	การเสนอจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล	หรือเงินปันผลประจำาปีเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรรมการบริษัท

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นายธัญชาต	ิกิจพิพิธ ประธานกรรมการบริหาร

2.	ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ กรรมการบริหาร/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.	นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ กรรมการบริหาร

4.	นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา กรรมการบริหาร
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7.4  ข้อมูลผู้บริหาร

  7.4.1 รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	มีผู้บริหารจำานวน	6	คน	ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามคำานิยาม	ก.ล.ต.	ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้	รายชื่อผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท	ประกอบด้วย

1. นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานการเงิน
2. นางจุฑามาศ		สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายธัญชาต	ิกิจพิพิธ ประธานกรรมการบริหาร

2. ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		สายงานกลยุทธ์

4. นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		สายงานการเงิน

5. นางจุฑามาศ	สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นางสาวกาญจนา	คงชัยทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร	รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท	จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส	
ในตำาแหน่งกรรมการบริษัท	รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น	ๆ	แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำาเหน็จตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณากำาหนด	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (CEO)	 และผู้บริหารระดับสูง	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 โดย
พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นสำาคัญ

1. ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น	คือ	ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัส	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำาหนดให้อยู่ในระดับที่
เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม	โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก	Balanced	Scorecard	ซึ่งผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน	(KPIs)	และผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

2. ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วม	จะได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนใน
บริษัทร่วมทุนของบริษัท	 ในส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น
พิเศษ	จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น		

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO) เพื่อกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด	(CEO)	เป็นประจำาทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม	–	กุมภาพันธ์ของปีถัดไป	เพื่อนำา
ไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด	โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้ประเมิน	ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	
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7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร
- ไม่มี	-

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามคำานิยาม ก.ล.ต.  
จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ทั้งกรณีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย	โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนรวม

ทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนและความโปร่งใสในการบริหารงาน	

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(บาท)
สำาหรับปี	2560	-	2564	

2560 2561 2562 2563 2564

จำานวนราย	(คน) 6 6 6 6 4

เงินเดือน 20,780,089 20,474,465 21,227,536 19,552,764 17,258,468

โบนัส 3,000,250 3,010,000 2,758,225 2,655,352 2,722,648

เงินสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ

870,477 968,710 1,233,305 672,198 782,578

ผลประโยชน์อื่น	
เช่น	เงิน

62,250 51,750 45,000 29,250 18,450

รวม 24,713,066 24,504,925 25,264,066 22,909,564 20,782,144

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

คณะกรรมการให้ความสำาคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ	จึงได้มีนโยบายในการดูแลพนักงานที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม	กำาหนดเป็นนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน	เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานให้กับองค์กร
อย่างต่อเนื่อง	โดยได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบได้โดยทั่วไป	บนเว็บไซต์ของบริษัท		http://www.scan-inter.com/FrmCGDoc.aspx?-
Data=GovernanceFiles&MainMenuID=4&SubMenuID=2&SubMenuSubID=0

ทั้งนี้	ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่อยู่ในการดูแลของบริษัทมีดังนี้

จำานวนพนักงานทั้งหมด

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมีจำานวนพนักงานท้ังส้ิน	311		คน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานบังคับบัญชา	
สายงาน	รายละเอียดดังน้ี	

สายงาน	(คน) 2561 2562 2563 2564

1. สายงานขึ้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 104 67 177 198

2. สายงานกลยุทธ์ 11 15 25 25

3. สายงานพัฒนาธุรกิจ 34 28 - -

4. สายงานการเงินและบัญชี 34 29 101 22

5. สายงานวิศวกรรม 381 218 - 66

รวม 564 357 303 311
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	 ในปี	2564	ได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร	โดยพิจารณาปรับโครงสร้างสายงานจาก	3	สายงาน	ปรับเป็น	4	สายงาน	
เพื่อความเหมาะสมในการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	 ทั้งนี้	บริษัท	มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น	13	บริษัท	มีพนักงานทั้งหมด	239	คน	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ	:	บริษัท	วรปภา	จำากัด	(WRP)	ดำาเนินงานถึง	กุมภาพันธ์	2563

 จำานวนพนักงานและผลตอบแทน
	 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	315	คน	โดยในปี	2564	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนทั้งสิ้น		82,993,411		บาท	ซึ่ง
ผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	เงินโบนัส	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรวม	53,539,877.22	บาท		

กลุ่มบริษัท (คน) 2561 2562 2563 2564

1.	บริษัท	สแกน	อินเตอร	์โลจิสติกส์	จำากัด 83 131 131 150

2.	บริษัท	เก้าก้อง	ปิโตรเลียม	จำากัด	 32 26 20 27

3.	บริษัท	คอนโทร์โน	จำากัด 2 2 2 2

4.	บริษัท	แพนเทอรา	มอเตอร์ส	จำากัด - - - -

5.	บริษัท	วี.โอ.เน็ต	ไบโอดีเซล	เอเชีย	จำากัด - - - -

6.	บริษัท	สยามวาสโก	จำากัด 7 13 13 10

7.	บริษัท	เอ็น	ที	เอนเนอจ	ีก๊าซ	จำากัด 10 2 10 10

8.	บริษัท	วรปภา	จำากัด 10 9 - -

9.	บริษัท	เอมมี่	เอ็นจีว	ีจำากัด 10 9 8 9

10.	บริษัท	น้ำาพอง	เอ็นจีวี	2558	จำากัด 15 15 15 16

11.	บริษัท	สแกน	ไอซีที	จำากัด - - - 5

12.	บริษัท	สแกน	เมดิเฮิร์บ	จำากัด - - - -

13.	บริษัท	เครือข่ายก๊าซ	ไทย-ญี่ปุ่น	จำากัด - - - 10

รวม 169 207 199 239

ปี	2564
สายงานขึ้นตรงกับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์

สายงานการเงิน
และบัญชี

สายงานวิศวกรรม

ระดับพนักงานปฏิบัติงาน	(คน) 169 15 18 48

ระดับพนักงานปฏิบัติการ	(คน) 16 5 - 8

ระดับผู้จัดการ	(คน) 13 5 4 10

ระดับบริหาร	(คน) 2 1 1 -

รวม	(คน) 200 23 23 66
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ผลตอบแทน

	 บริษัทกำาหนดผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	 สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
จากผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	และระดับตำาแหน่งงานที่รับผิดชอบ	โดยอยู่ในรูปแบบของ	เงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม	เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนจะกำาหนดให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้น	 ระยะยาว	 สภาวะเศรษฐกิจ	 อัตราเงินเฟ้อ	 และดัชนีราคาผู้บริโภค	 และยังมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดีให้แก่
พนักงาน	อาทิ	ประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	ประกันชีวิต	ตรวจสุขภาพประจำาปี	การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	เป็นต้น

	 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	ได้แก่	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	เงินโบนัส	เงินประกันสังคม	และเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด	31	ธันวาคม	2561	-	2564	เฉพาะของบริษัทรายละเอียด	ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท) 2561 2562 2563 2564

เงินเดือน 127,114,136.01 121,207,061.08 93,857,323.01 		75,200,599

เงินโบนัส 5,584,779.00 8,735,560.00 7,129,791.00 2,143,156

ค่าล่วงเวลา 6,813,070.00 5,718,697 2,995,421.00 3,415,631

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 2,976,880.54 3,199,466.78 1,751,162.29 779,806

ผลประโยชน์อื่น	เช่น	ประกันสังคม 4,175,351.00 3,644,936.00 2,026,461.00 1,454,219

รวม 147,064,216.55 142,505,720.86 107,760,158.30 82,993,411

การบริหารสวัสดิการ

	 นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว	บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	มีนโยบายในการ
ดูแลพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมในทุกระดับ	 เพ่ือเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี	 และความม่ันคง	 โดยมีการทบทวนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์	 ความจำาเป็น	 และมีอัตราสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันด้วย	 โดยจัดให้มีสวัสดิการเพ่ืออำานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน	ลดภาระค่าใช้จ่ายเร่ืองดูแลสุขภาพ	และสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน	ดังน้ี

	 ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เช่น	รถประจำาตำาแหน่ง	ค่าน้ำามันรถยนต์	ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ			เบ้ียเล้ียงกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ท่ีพัก	เคร่ืองแบบพนักงาน

	 ด้านดูแลสุขภาพ	 เช่น	การให้ค่ารักษาพยาบาล	การตรวจสุขภาพประจำาปี	 จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด	การคัดกรองเพ่ือหาเช้ือไวรัส	 โควิด	
และการดูแลพนักงานขณะรักษาตัวในสถานการณ์โควิด	

	 สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ	เช่น	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	การประกันอุบัติเหตุ	ประกันชีวิต	
ประกันทุพพลภาพ	เงินทดแทน	โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย	และเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
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ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD)

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	 (มหาชน)	 ได้คำาถึงถึงการดูแลพนักงานในระยะยาว	 เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีจากการวางแผนการทางเงินจึงได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน	 ซึ่งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต	 โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	 2-6	 ของค่าจ้างพนักงาน	
และพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมในอัตราเดียวกับเงินสมทบของค่าจ้างพนักงาน	

ซึ่งสามารถระบุสัดส่วนของจำานวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนพนักงานทั้งหมด	ดังนี้

ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย มี/ไม่มี PVD
จำานวนพนักงาน
ที่เข้าร่วม PVD 

(คน)

สดัสว่นพนักงานเข้ารว่ม 
PVD/พนักงานทั้งหมด 

(%)

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) มี 124 38.87

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	โลจิสติกส	์จำากัด มี 14 9.09

บริษัท	เก้าก้อง	ปิโตรเลียม	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	คอนโทร์โน	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	แพนเทอรา	มอเตอร์ส	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	วี.โอ.เน็ต	ไบโอดีเซล	เอเชีย	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	สยามวาสโก	จำากัด มี 3 27.27

บริษัท	เอ็น	ที	เอนเนอจ	ีก๊าซ	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	วรปภา	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	เอมมี	่เอ็นจีวี	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	น้ำาพอง	เอ็นจีวี	2558	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	สแกน	ไอซีที	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	สแกน	เมดิเฮิร์บ	จำากัด ไม่มี - -

บริษัท	เครือข่ายก๊าซ	ไทย-ญี่ปุ่น	จำากัด ไม่มี - -

รวม 141
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร

    พนักงานของเรา
	 “สแกน	อินเตอร์”		ยึดหลักสร้างรากฐานท่ีม่ันคงท้ังด้านธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของพนักงาน
ทุกคน	ภายใต้หลักการทำางานร่วมกันและเป็นหน่ึงเดียว	เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานท่ีม่ันคงและย่ังยืนให้กับประเทศไทย”

    แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
	 สแกน	 อินเตอร์	 ให้ความสำาคัญกับบุคลากรท่ีถือเป็นรากฐานและหัวใจสำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจของบริษัท	 จึงมีการกำาหนดกลยุทธ์
และแผนดำาเนินการรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนดและได้คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีมุ่งเน้นการบริหาร
งานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 การสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพเข้าร่วมทำางานกับบริษัท	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง	 ผ่านโปรแกรมพัฒนาบุคลากร	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ	 พัฒนาความรู้	 ทักษะเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลงและ
ความท้าทาย	ตลอดจนการแข่งกันทางธุรกิจ	 ท้ังน้ีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้นำาหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรอีกด้วยแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	แบ่งออกเป็น	4	แนวทางด้วย	ดังน้ี

	 1.	การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
	 2.	การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
	 3.	การดูแลความสุขพนักงาน
	 4.	การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ

   การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
	 เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน	 เรายังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที่	 เพื่อนำาพาให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ	รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและเติบโตไปพร้อมๆ	กับความ
สำาเร็จขององค์กรแผนการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้พนักงานยกระดับทักษะและความรู้ของตนเองเพ่ือเติบโตในเส้นทางในสายอาชีพที่หลาก
หลายและไม่จำากัดอยู่เพียงทักษะพื้นฐาน	เพื่อสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในยุค	digital	disruption	ในการนี้	สแกน	อินเตอร์	ได้มีการผลัก
ดันกลยุทธ์การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำาไปสู่การทำางานที่สร้างสรรค์	 เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถใน
การพัฒนาได้ตลอดเวลา	เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยแผนพัฒนาบุคลากรจะเน้นที่การฝึกอบรม	ดังนี้

    หลักสูตร Functional
	 โดยเป็นหลักสูตรเฉพาะสายงาน	เช่น

  - หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์	ดำาเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	และโซลาร์
	 	 		ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ	โดย	สแกน	อินเตอร์	นับเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
	 	 		อาทิตย	์เราจึงอยากพัฒนาทักษะและศักยภาพการทำางานของพนักงานให้เข้าใจและมีความรู้ที่เชี่ยวชาญ

  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ	ซึ่งการบริหารโครงการเป็นหนึ่งในสายงานธุรกิจของบริษัท	จึงมีการจัด	
	 	 		อบรมหลักสูตรดังกล่าว	เพื่อยกระดับระบบการบริหารโครงการให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัย
 
  - หลักสูตรการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยบริษัท	ให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกระดับ	และให้ความสำาคัญกับ
	 	 		ระบบความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน

    หลักสูตร Compliance
	 หลักสูตรบังคับที่ต้องเรียนตามกฎหมายกำาหนด	 เช่น	 หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย	 หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นหลักสูตรสำาหรับ
การปฏิบัติงานทั่วไป	หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น	หลักสูตรผู้ปฏิบัติการก๊าซธรรมชาต	ิเป็นต้น
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หลักสูตรมาตรฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการร่วม	 และการตรวจติดตามภายใน	 เช่น	 หลักสูตร	 ISO	 45001	 ระบบมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		หลักสูตรข้อกำาหนดของมาตรฐาน	ISO	39001		เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น	

ทั้งนี	้บริษัทฯ	มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่จะดำาเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย	
นโยบาย	และทิศทางขององค์กร	รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	เพื่อรองรับการเติบโตในยุค	Post	Covid-19	รวมถึงกำาหนด	หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล	ตลอดจนกำาหนดแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	การสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงาน	เพื่อให้การบริหาร
องค์กรมีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน	และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและเป้าหมาย	ของบริษัทฯ	ทั้งนี	้ ในป	ี2564	มีการฝึก
อบรมในด้านต่างๆ	โดยสามารถส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	โดยคิดเป็น	81%	จากทั้งองค์กร/ป	ี

นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้จัดทำา	Salary	Survey	ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	เพื่อทบทวนอัตรา	ผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม	สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้	รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการ	ในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำาหนดไว	้กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	รถบริการรับส่ง	กิจกรรม	แรงงานสัมพันธ์	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในบริษัท

  การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ    
								สแกน	อินเตอร์	ได้นำาแนวทางในการบริหารสายอาชีพ	(Career	Management)	มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม	และส่งเสริมพนักงานทุกระดับ
ให้มีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 ให้เป็นไปตามรูปแบบที่องค์กรกำาหนดขึ้น	 โดยใช้เป็นกรอบแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนา
พนักงานในทุกระดับ	

  การรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร
							มีกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน	อาทิเช่น	การ
จัดทำาโครงการ	“SCN	we	are	happy	together”	ปีที่	2	เป็นการสอบถามระดับความสุขของบุคลากร	และเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร	 และนำามาความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร	 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กร	 และเพื่อให้บุคลากรเกิด
ความสุขในการทำางาน	

  โครงการ Talent Management รุ่นที่ 2
เพราะการสร้างคน	 คือกุญแจสู่ความสำาเร็จ	 โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่”	 ที่มุ่งเน้นทั้งการ

พัฒนาศักยภาพคนจากภายใน	 บริษัทจึงมอบทุนการศึกษา	 ตลอดจนสร้างแผนพัฒนาแบบ	 Individual	 Development	 Plan	 (IDP)	 ของแต่ละ
คนอย่างชัดเจน	เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม	Talent	ได้พัฒนาต่อยอดความรู้	ความสามารถในการทำางานได้พัฒนาขีดความสามารถ	โดยได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำาต่างๆ	เช่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เป็นต้น

  การวางแผนสืบทอดตำาแหน่ง    
							เพ่ือให้องค์กรสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง	คณะกรรมการจึงกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งครอบคลุมตำาแหน่งสำาคัญ
ท่ัวท้ังองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้	 โดยกำาหนดเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความ
สามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือแต่งต้ังเป็น	“ผู้สืบทอดตำาแหน่ง”	(Successor)	โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำาและความพร้อมท่ีจะ
ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว
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7.6  ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

  7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายที่สำาคัญ

  เลขานุการบริษัท

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2557	 เม่ือวันท่ี	 18	 กันยายน	 2557	 มีมติแต่งต้ัง	 นางพิมพ์วนิฏา	 จรัสปรีดา	 เป็นเลขานุการ
บริษัท	ซ่ึงจบการศึกษาด้านบัญชี	และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	ทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ	และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมท้ัง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	และมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกำาหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2551	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันท่ี	31	สิงหาคม	2551	ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	
และความซ่ือสัตย์สุจริต	 รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัท	 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ตลอดจน
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีไว้ในหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 ในหลักปฏิบัติ	 3	 การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมี
ประสิทธิภาพ	ท้ังน้ีคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	และขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ	ปรากฏใน	เอกสารแนบ	1	

  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	 วันที่เริ่มต้น	1	เมษายน	2558

  ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
นางจุฑามาศ		สิงห์เขียว	 วันที่เริ่มต้น	1	พฤศจิกายน	2549

  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายใช้บริการผู้ตรวจสอบภายใน	ท่ีมีความเป็นอิสระ	เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันว่าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน	โดยกำาหนดช่องทางการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้ังแต่ปี	2557	–	2564	บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน	ซ่ึงในปี	2564	ได้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน	
คือ	 บริษัท	 ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	 จำากัด	 ซ่ึงได้แต่งต้ัง	 นางสาวฤทัยชนก	 สุภาพงษ์	 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อย

  หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา		บริษัทกำาหนดให้หน่วยงาน	Compliance	อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักเลขานุการบริษัท

  7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

บริษัทตระหนักดีว่า	ข้อมูลของบริษัท	ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่งบการเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลใด	ๆ 	เกี่ยวกับบริษัทจะต้องครบถ้วน	และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
เป็นจริง	ถูกต้อง	เชื่อถือได้	อีกทั้งยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำานักงาน	กลต.	และ	ตลท.	กำาหนด	โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย	
ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน	

บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารข้อมูลที่สำาคัญต่อนักลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็น
รายงานทางการเงิน	ข้อมูลด้านผลการดำาเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท	รวมถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท	โดยในปี	2564	บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท	คือ	นางสาวสุกัญญา	อ้นวงษา	ติดต่อโทร.	02	503	4116-20	หรือ	
email:	corporatesecretary@scan-inter.com

ประเภทกิจกรรม จำานวน (ครั้ง)

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์(Analyst	Meeting) -

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	(Opportunity	Day) 3

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	(Press	Conference) 9

เยี่ยมชมกิจการของบริษัท	(Site	Visit) -

ตอบคำาถามนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางโทรศัพท์และ	E-mail 39
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  7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	สอบบัญชี	 จำากัด	 สำาหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย	 และงบการเงินเฉพาะบริษัท	 สำาหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	 โดยมีค่าตอบแทนสำาหรับการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท	และบริษัทย่อย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

	 ในปี	2562	–	2564	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

        	 2562	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	จำานวน	5,890,000	บาท	และ	คณะกรรมการบริหาร	ได้อนุมัติ
	 	 ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม	จำานวน	270,000	บาท	เพื่อจัดทำางบการเงินรวมของบริษัท	เนื่องจากในระหว่างป	ีบริษัท	ได้จัด
	 	 ตั้งบริษัทย่อยจำานวน	2	บริษัท	คือ	1.	บริษัท	แพนเทอรา	มอเตอร์ส	จำากัด		2.	บริษัท	สแกน	แอดวานซ	์เพาเวอร์	จำากัด	 
	 	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,260,000	บาท

 2563	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2563	จำานวน	5,900,000	บาท	และ	คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติ
	 	 ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มอีก	จำานวน	140,000	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
	 	 6,040,000	บาท

 2564	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาป	ี2564	จำานวน	5,2000,000	บาทคณะกรรมการบริหาร	ได้อนุมัติ
	 	 ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม	จำานวน	260,000	บาท	เพื่อจัดทำางบการเงินรวมของบริษัท	รวมถึงในส่วนของ	บริษัท	สแกน	 
	 	 แอดวานซ	์เพาเวอร์	จำากัด	และอีกทั้งในระหว่างปี	บริษัท	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำานวน	3	บริษัท	คือ	1.	บริษัท	สแกน	ไอซีที	
	 	 จำากัด	2.	บริษัท	สแกน	เมดิเฮิร์บ	จำากัด	3.	บริษัท	เครือข่ายก๊าซ	ไทย-ญี่ปุ่น	จำากัด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,460,000	บาท

	 โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย	ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อย 2562 2563 2564

ค่าตรวจสอบบัญชี 6,160,000 5,900,000 5,320,000

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน

100,000 140,000 140,000

บริการอื่น	ๆ	นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รวมทั้งสิ้น 6,260,000 6,040,000 5,460,000
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8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี	2564	สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม	่2019	(COVID-19)	ยังคงไม่คลี่คลาย	คณะกรรมการบริษัทคอย
ติดตามดูแล	และให้นโยบายในการกำาหนดมาตรการกำากับดูแลการดำาเนินงาน	รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยสรุปผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการในด้านที่สำาคัญได้ดังนี้

  8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

  การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการแทนกรรมการใหม่ที่ลาออกก่อนครบวาระ

ในการสรรหากรรมการได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	โดยคณะ
กรรมการได้จัดทำา	Board	Skill	Matrix	เพื่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท	รวมถึงพิจารณาการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน	์(Conflict	of	Interest)	ของเฉพาะกรรมการอิสระ	

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 ได้พิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	(Board	Diversity)	ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ	ความรู้ความชำานาญหลากหลาย	ผ่าน
การจัดทำาตารางความรู้ความชำานาญ	 (Board	 Skill	 Matrix)	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่
ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	ซึ่งผลการเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง	2	ท่าน	มีมติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้	ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งข้อมูลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ในวันที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกด้วย

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	แต่ก็ไม่มีกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอื่น	

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในระหว่างปีมีการพิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง	เพื่อทำาหน้าที่แทนตำาแหน่งผู้บริหารที่ว่างลง	โดยคัดเลือกจากพนักงานภายใน	
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ยังไม่มีผู้มีประสบการณ	์ความรู้ความชำานาญ	ที่สามารถทดแทนตำาแหน่งดังกล่าวได้เหมาะสม	

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี	 2564	 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรม	 สัมมนา	 กับ	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 รวมถึง	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ตามหลักสูตรที่มี
ความเกี่ยวข้องในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในปี	 2564	 ได้จัดส่งกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เข้าอบรม	
หลักสูตร	Road	2	CTO	(Chief	Technology	Officer)	รุ่นที่	1	ของ	3	องค์กรหลัก	โดย	บจ.ดูเรียน	คอร์ปปอเรชัน	(DURIAN),	WEDO	SCG	Digi-
tal	Work	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั้นผู้บริหารระดับสูงในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ	
โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร	การฝึกอบรม	สัมมนา	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	ประสานงานและอำานวยความสะดวกให้แก่
กรรมการ

รายงานผลดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลและกิจการ

08
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รายงานผลดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลและกิจการ

  หลักสูตรที่กรรมการเข้ารับการอบรมในปี 2564

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตรที่อบรมในปี	2564

1 ดร.	ฤทธี	กิจพิพิธ
กรรมการ	/กรรมการบริหาร	/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

		หลักสูตร	Road	2	CTO	(Chief	Technology	Officer)	
รุ่นที	่1	ของ	3	องค์กรหลัก	โดย	บจ.ดูเรียน	คอร์ปปอเรชัน	
(DURIAN),	WEDO	SCG	Digital	Work	และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2 นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	
เลขานุการบริษัท	/	
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน

		Essential	PDPA	Compliance	for	Executives	สำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศษฐกิจและสังคม

3 นางจุฑามาศ	สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- หลักสูตร	 สรุปสาระสำาคัญ	 ประเด็นที่ควรทราบของ
TFRS	 for	PAEs	ที่ต้องใช	้ และการเปลี่ยนแปลงในป	ี2564	
โครงการทุนอบรมพัฒนาบุคลากรบริษัทจดทะเบียนปี	
2564

- หลักสูตร	e-Learning	วิชางบกระแสเงินสด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

- หลักสูตร	 e-Learning	 วิชา	 รายได	้ความต่างระหว่าง
บัญชีและภาษ	ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	ตั้งแต่ป	ี
2559	เป็นประจำาทุกปีในช่วงเดือนมกราคม	–	กุมภาพันธ	์ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ที่คณะกรรมการสรรหา	และ
พิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลเป็นผู้กำาหนด	

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้นำาส่งแบบประเมินของคณะกรรมการให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีแบบรายคณะ	
ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะนำาส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท	เพื่อรวบรวมผลคะแนน
การประเมิน	และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล	คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม	คือ	

มากกว่าร้อยละ	90	=	ดีเยี่ยม	
มากกว่าร้อยละ	80	=	ดีมาก	
มากกว่าร้อยละ	70	=	ดี	
มากกว่าร้อยละ	60=	พอใช้	
และต่ำากว่าร้อยละ	60	=	ควรปรับปรุง

ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยทั้งคณะ	ในป	ี2562	2563	และ	2564	คิดเป็นร้อยละ	94	94	และ	91	ตามลำาดับ
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 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) จำานวนครั้งของการประชุม	และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	คณะกรรมการได้รับข้อมูล	เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า	5	วันทำาการก่อนวันประชุม
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในป	ี2564	ปรากฏดังนี้

  การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 หรือ
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม	เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ	ท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจ	กลยุทธ์การบริหารงาน	แนวทางการเติบโตอย่างย่ังยืน	
หรือเร่ืองอ่ืน	ๆ	ท่ีอยู่ในความสนใจ	โดยในปี	2564	ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม	1	คร้ัง		เม่ือวันท่ี	8	กันยายน		2564		

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	จำานวนการจัดประชุมทั้งปี	(1)(ร้อยละของการเข้าประชุม)

BOARD

คณะกรรมการชุดย่อย
ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้น

AC RMC NRC EXCOM

1. นายวิเชียร		อุษณาโชติ
8/8	

(100%)
- - - -

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

2. นางกรรณิการ	์งามโสภี
8/8	

(100%)
5/5	

(100)%
3/3	

(100%)
2/2	

(100%)
-

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

3. นายชำานาญ		วังตาล
8/8	

(100%)
5/5	

(100)%
3/3	

(100%)
- -

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

4. พลอากาศเอกวรฉัตร		ธารีฉัตร
8/8	

(100%)
5/5	

(100)%
3/3	

(100%)
- -

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

5. นายเอกชัย	ติวุตานนท์
8/8	

(100%)
-

2/2	
(100%)

-
1/1	

(100%)
1/1	

(100%)

6. พลตำารวจโทประหยัชว	์บุญศรี
8/8	

(100%)
- - - -

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

7. นายธัญชาต	ิ	กิจพิพิธ
8/8	

(100%)
-

2/2	
(100%)

23/23	
(10%)

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

8. ดร.ฤทธ	ี	กิจพิพิธ
8/8	

(100%)
-

3/3	
(100%)

-
22/23	
(96%)

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

9. นางสาวนริศรา		กิจพิพิธ(2) 6/8	
(75%)

-
3/3	

(100%)
-

20/23	
(87%)

1/1	
(100%)

0/1	
(0%)

10. นางพิมพ์วนิฏา		จรัสปรีดา
8/8	

(100%)
- - -

23/23	
(100%)

1/1	
(100%)

1/1	
(100%)

คิดเป็นร้อยละของการประชุม 98% 100% 100% 100% 96% 100% 90%

	หมายเหตุ:			 (1) จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ

(2) ลาประชุม	เนื่องจากอยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร
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(2) การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	จะคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัท
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน	โดยค่าตอบแทนกรรมการนั้น	สามารถจูงใจให้กรรมการนำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตามเป้า
หมายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่กำาหนด	โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส	สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำาและกำาหนดค่าตอบแทน	เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท	กรรมการชุดย่อย	ประธานกรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูง	โดยพิจารณาจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	การนำาผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้เข้าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำาทุกปี

  ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2564	เมื่อวันที	่28	เมษายน	2564	ได้แก	่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
(ก)	ค่าเบี้ยประชุม	(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

(ข)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ท้ังน้ี	 หากกรรมการบริษัท	 รายใดตำารงตำาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการรายดังกล่าวรับค่าตอบแทนรายไตรมาสในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบเพียงตำาแหน่งเดียวเท่าน้ัน

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

(บาท)
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

ค่าเบี้ยประชุม	จำานวนเงิน	(บาท)	/	ครั้ง

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

- กรรมการ 18,000 18,000 10,000 10,000

(บาท)
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	จำานวนเงิน	(บาท)	/	ไตรมาส

- ประธานกรรมการ 120,000 80,000 - -

- กรรมการ 64,000 - - -
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รายชื่อ
ค่าเบี้ยประชุม

ค
่าต

อบ
แท

น
รา

ยไ
ต
รม

าส

รว
ม
ท
ั้งส

ิ้น

BOARD AC RMC NRC EXCOM

1. นายวิเชียร	อุษณาโชติ 240,000 480,000 720,000

2. นางกรรณิการ์	งามโสภี 144,000 112,500 30,000 15,000 - 320,000 621,500

3. นายชำานาญ	วังตาล 144,000 90,000 45,000 - - 256,000 535,000

4. พลอากาศเอกวรฉัตร		ธารีฉัตร 144,000 90,000 30,000 - - 256,000 520,000

5. นายเอกชัย	ติวุตานนท์ 144,000 - 30,000 10,000 - 256,000 440,000

6. พลตำารวจโทประหยัชว์	บุญศรี 126,000 - - - - 256,000 382,000

7. นายธัญชาติ	กิจพิพิธ - - - - - - -

8. ดร.ฤทธ	ีกิจพิพิธ - - - - - - -

9. นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ - - - - - - -

10. นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา - - - - - - -

รวม 942,000 292,500 135,000 25,000 - 1,824,000 3,218,500

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	ประจำาปี	2564	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:		กรรมการลำาดับที	่9-10	เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ	หรือกรรมการชุดย่อย

สรุปค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2560 – 2564

2560 2561 2562 2563 2564

ค่าเบี้ยประชุม 891,000 1,280,500 1,632,500 1,607,500 1,394,500

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 1,568,000 1,554,086.85 1,568,000 1,718,000 1,824,000

โบนัส - - - - -

รวมทั้งสิ้น 2,459,000 2,834,586.85 3,200,500 3,325,500 3,218,500
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ค่าตอบแทนอื่น

ตั้งแต่ปี	2564	ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้จัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่กรรมการบริษัท	ไม่เกิน	30,000	บาท/คน/ปี	ตาม
ระเบียบของบริษัท	ซึ่งกรรมการใช้สิทธิ	2ท่าน	เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	35,076	บาท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น	ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบ	ยกเว้นบริษัท	สแกน	แอดวานซ์	เพาเวอร์	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วม	ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	51	โดยได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้	ดังนี	้

บริษัท	สแกน	แอดวานซ์	เพาเวอร์	จำากัด	
ได้กำาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	และโบนัสกรรมการ	ดังนี้

- กรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
(ก)		ค่าเบี้ยประชุม	(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ	 18,000	บาท
กรรมการ	 -ไม่มี-

(ข)		ค่าตอบแทนรายไตรมาส
ประธานกรรมการ	 -ไม่มี-
กรรมการ	 -ไม่มี-

(ค)		โบนัสกรรมการประจำาปี
-ไม่มี-

-	 กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารรวมถึง	กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท	จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส	
และกรรมการประจำาปี	ในตำาแหน่งกรรมการบริษัท	รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำาเหน็จตามที่คณะ
กรรมการบริษัท	เป็นผู้พิจารณากำาหนด

  ค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ระหว่างปี 2564
บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำากัด

หมายเหตุ	:	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	Covid-19	ที่มีผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	กรรมการอิสระจึงไม่ประสงค์รับเงินค่าเบี้ยประชุมในป	ี2564

รายชื่อ ตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนราย

ไตรมาส
โบนัส รวม

นายวิเชียร	อุษณาโชติ ประธานกรรมการ - - - -
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  8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ	 6.1	 โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง	 ใกล้ชิด	 โดยได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 โดยกำาหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ	์ ทั้งนี้
กรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนจะต้องรายงานความคืบหน้าของแต่ละบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม	 เพื่อร่วมกันกำาหนด
นโยบายที่สำาคัญต่อธุรกิจต่อไป

	 ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ	 2	 ซึ่งส่งผล
ให้บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	สามารถดำาเนินกิจการได้ตามเป้าหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การกำากับดูแลบริษัทร่วม	บริษัท	กรีนเอิร์ธพาวเวอร	์ (ไทย
แลนด์)	จำากัด	(GEP)	มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ถือหุ้น
ใน	GEP	(Myanmar)	Company	Limited	(“GEPM)	ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู	ประเทศ
เมียนมา	ขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม	220	MW	แบ่งโครงการออกเป็น	4	เฟส	โรงไฟฟ้าในเฟส	1	สามารถจำาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
แล้ว	ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญตั้งแต่ต้นป	ี2563	ส่วนโครงการเฟส	2	และ	เฟส	3	เริ่มดำาเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน
สิงหาคมและตุลาคม	2563	ตามลำาดับ	และบริษัทร่วมอีก	1	บริษัท	คือ	บริษัท	สแกน	แอดวานซ์	 เพาเวอร์	จำากัด	(SAP)	ธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าภาค
เอกชนจากพลังงานแสงอาทิตย	์เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ	ในปี	2564	มีการจำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	(Com-
mercial	Operation	Date	:	COD)	อย่างเป็นทางการ	สำาหรับซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน	(Private	PPA)	จำานวน	17	โครงการ	รวมกำาลังการผลิตกว่า	
10	เมกะวัตต์

	 นอกจากการส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	แล้วบริษัทยังพลักดันให้บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ใช้เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	 การทำารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง	 การได้มาหรือจำาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย	์ให้ใช้หลักเกณฑ์ในทำานองเดียวกัน	รวมถึงการใช้สำานักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน	คือ	บริษัท	เคพีเอ็มจีภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	
ด้วย

	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 (Shareholders’	 agreement)	 การบริหาร
จัดการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยปกติ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

  (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร	รายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่ได้รับตำาแหน่ง	และรายงานเมื่อ

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดโดยแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ

	 ส่วนที่	1	รายงานส่วนได้เสียในการเข้าบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	(พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พ.ศ.2535	มาตรา	89/14	และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่	ทจ.2/2555)

	 ส่วนท่ี	2	รายงานการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดจากการท่ีบริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	เข้าทำาสัญญา
ใดๆ	(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	มาตรา	88	(1))
 
	 ส่วนที่	3	รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ	รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/ญาติสนิท	ในบริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	
(มหาชน)	(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	มาตรา	88	(2))
 
	 ส่วนที่	4	รายงานการถือหุ้นของกรรมการ/ผู้บริหาร	รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/ญาติสนิท	ในนิติบุคคลอื่น

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะ
นำาส่งสำาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

  (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	 บริษัทได้ติดตามและดูแลมิให้กรรมการหรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดย
เฉพาะในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน	โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งเตือนระยะเวลาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 (Blackout	 period)	 และย้ำาเตือนบทลงโทษทางวินัย	 ไปยังกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมทั้งพนักงานในเครือทั้งหมด
บริษัททราบในทุกๆ	รอบการออกงบการเงิน	ทั้งนี้ยังไม่ปรากฎว่ามีผู้ฝ่าฝืนแต่อย่างใด
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ทั้งนี้	บริษัทได้สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท	“SCN”	ของคณะกรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

หมายเหตุ:	คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม	(ยกเว้นกรรมการ/ผู้บริหาร	ลำาดับที่	6)

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ
ณ	31	ธ.ค.63

จำานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

จำานวนหุ้นที่ถือ	
ณ	31	ธ.ค.64

สัดส่วน
การถือหุ้น	(%)

1. นายวิเชียร		อุษณาโชติ
ประธานกรรมการ	/	
กรรมการอิสระ

- - - -

2. นายชำานาญ	วังตาล

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

- - - -

3. นางกรรณิการ	์งามโสภี

กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน	และ
บรรษัทภิบาล

- - - -

4. พลอากาศเอกวรฉัตร	ธารีฉัตร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- - - -

5. นายเอกชัย	ติวุตานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- - - -

6. พลตำารวจโทประหยัชว์	บุญศรี กรรมการ/กรรมการอิสระ - - - -

7. นายธัญชาติ	กิจพิพิธ
- นายธัญชาติ	กิจพิพิธ
- นางณัชชา	กิจพิพิธ

กรรมการ/ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน		และ
บรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

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/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

9. นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานกลยุทธ์

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

10. นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
เลขานุการบริษัท/รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงิน

- - - -

11. นางจุฑามาศ	สิงห์เขียว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 20,000 - 20,000 0.00

12. นางสาวกาญจนา	คงชัยทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 11,500 - - 0.00

รวม 756,751,500 11,500 756,740,00 63.06
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(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทห้ามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษัท	 บริษัท
ย่อย	 และบริษัทท่ีอยู่ในความควบคุม	 ไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ	 การให้คำาม่ันสัญญา	 การขอ	 การเรียกร้อง	 การให้หรือรับสินบน	 หรือการกระทำา
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการท้ังหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทท่ีอยู่ในความควบคุม	จะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายน้ีโดยท่ัวกัน	ซ่ึงได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ	6.1.2	ซ่ึงคณะกรรมการได้ทบทวนความเหมาะสมของนโนบายปีละ	1	คร้ัง	

ในปี	 2564	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประเมินความเส่ียงในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงบริษัทร่วม	
พร้อมท้ังทบทวนทะเบียนความเส่ียงเพ่ือระบุความเส่ียงท่ีอาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกจากความเส่ียงด้านอ่ืนๆเป็นการเฉพาะ	และ
ได้รายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเส่ียง

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ	“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”	หรือ	CAC	
(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2560	และได้รับประกาศนียบัตรรับรองในฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	ในวันที่	21	พฤศจิกายน	2560	ในป	ี2563	ได้ต่ออายุใบรับรองในฐานะสมาชิก	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด	ที่ประชุมได้มีมติให้ต่ออายุการรับรอง	
“	บริษัท	สแกน	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)”	เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน	ของภาคเอกชนไทย	โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอาย	ุ3	ปี	
นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง	วันที่	31	มีนาคม	2564	ครบกาหนดอายุการรับรอง	3	ป	ีในวันที	่30	มีนาคม	2567	

เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกต้อง	 บริษัทได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติโดย
การปฐมนิเทศพนักงาน	 กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่	 รวมถึงจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือ	 และเผยแพร่แนวปฏิบัติการผ่านทุกช่องทางของบริษัท	
ทั้งทางเว็บไซต์	 บอร์ดประชาสัมพันธ	์ อีเมลล	์ คู่มือพนักงาน	 และอื่น	 ๆ	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัท	บริษัทย่อย	หรือบริษัทที่อยู่ในความควบคุม	ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

4) การแจ้งเบาะแส (Whistle blowing)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางและข้ันตอนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ
ทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแก่คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้รับรายงาน	 และทำาการสอบสวน	
ครอบคลุมต้ังแต่การรับเร่ืองร้องเรียน	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	และการสรุปผล	รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบ
เร่ืองร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น	 หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย	 ท่ีได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทหรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย	 รวมถึงพฤติรรมท่ีอาจส่อถึง
การทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร	 โดยทางตรง	 หรือทางอ้อม	 เช่น	 พบเห็นบุคคลในองค์กรเสนอสินบน/รับสินบน	 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาล	
หรือหน่วยงานเอกชน	 การกระทำาที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำาให้สงสัยได้
ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน	การกระทำาที่ทำาให้บริษัทเสียผลประโยชน	์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	รวมถึงการกระทำาที่ผิด
กฎหมาย	ผิดศีลธรรม	จรรยาบรรณบริษัท	และเมื่อมีการแจ้งเบาะแสให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

  ช่องทางการแจ้งเบาะแส

1. ทางไปรษณีย์	:			ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท	สแกน	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)	
เลขที่	355	ถนนบอนด์สตรีท	ตำาบลบางพูด	
อำาเภอปากเกร็ด	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

ทั้งนี้	 ยังไม่มีการร้องเรียนหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ	 รวมถึงกรณีการกระทำาผิดด้านการทุจริต	 หรือกระทำาผิดจริยธรรม	
ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบ
ของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลคณะกรรมการแต่อย่างใด
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	สแกน	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ	ิมีความเป็นอิสระ	และ
มีประสบการณ์และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 พ.ศ.	 2552	 โดยม	ี นางกรรณิการ์	 งามโสภี	 เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ในป	ี2564	คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามและจำานวนครั้งในการประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ	100

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่กำาหนดไว้	โดยให้ความสำาคัญกับการสอบทานงบการเงิน	การกำากับดูแลกิจการที่ดี	การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายใน	 การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยในปี	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	โดยมีประเด็นและสาระสำาคัญ	ดังนี้

1.พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน	 งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีโดยร่วมรับฟังความ
คิดเห็น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	จากผู้สอบบัญชีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัต	ิ

2.ติดตาม	 และให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับกิจการที่ดี	 ให้มีความโปร่งใส	 และตรวจสอบได้และส่งเสริมให้มี
กระบวนการในการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

3.คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการระหว่างกันที่อาจมีความ
ขัดแย้งกันทางผลประโยชน์	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.พิจารณาประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	โดยการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จำากัด	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทในปี	2564	สามารถปฏิบัติ
งานด้วยความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงานและปรับปรุงการดำาเนินงานของบริษัท	 และบริษัทย่อย	 และ
ให้ความเห็นในเรื่องการควบคุมภายใน

5.คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	 โดยจัด
เป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ

6.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชี	ประจำาปี	2564	ซึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.

7.พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยได้แต่งตั้งบริษัท	 ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	 จำากัดเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำาปี	2564

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/จำานวนครั้งทั้งหมด

นางกรรณิการ	์งามโสภี 5/5

นายชำานาญ	วังตาล 5/5

พลอากาศเอกวรฉัตร	ธารีฉัตร 5/5

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 136



	 8.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 คู่ค้า	 และลูกค้า	 รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 ว่าการดำาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปตามข้อกำาหนด	และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัต	ิคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ		

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำาเนินงานในปี	 2564	 โดยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	 โดยใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา	 ด้วยความระมัดระวัง	 มีความเป็นอิสระเพียงพอ	 ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำาเนิน
งานภายในระบบความควบคุมภายในที่โปร่งใส	 และเหมาะสมไม่พบประเด็นที่มีสาระสำาคัญ	 อันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของกิจการ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทมีการจัดทำารายงานทางการเงิน	 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ	 และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป	 และเป็นไปตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจและไม่พบ
ประเด็นที่มีสาระสำาคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ	คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(นางกรรณิการ์	งามโสภี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(	1	มีนาคม	2565)
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8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท	 สแกน	 อินเตอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ด	ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีนายชำานาญ	 วังตาล	 เป็นประธานกรรมการ	
โดยในป	ี2564	มีรายงานและจำานวนครั้งในการประชุมทั้งสิ้น	3	ครั้ง	รายละเอียดดังนี้	

รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/จำานวนครั้งทั้งหมด

นายชำานาญ	วังตาล 3/3

นางกรรณิการ์	งามโสภี 3/3

พลอากาศเอกวรฉัตร	ธารีฉัตร 3/3

นายเอกชัย	ติวุตานนท์ 3/3

นายธัญชาติ	กิจพิพิธ 3/3

ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ 3/3

นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ 3/3

หมายเหตุ:	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ	100

ในปี	 2564	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถ
บริหารจัดการความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งองค์กร	 โดยมีประเด็นและสาระสำาคัญ	
ดังนี้	

1. กำากับดูแล	 พิจารณานโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของบริษัท	 ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำาคัญ	 ทั้งทางด้านกลุทธ์
การปฏิบัติการ	 ด้านการเงิน	 การลงทุน	 การดำาเนินธุรกิจ	 การทุจริตคอร์รัปชัน	 และความเสี่ยงต่อชื่อเสียงขององค์กร	 ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก	 เช่น	 ด้านความปลอดภัย	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
กฎหมาย	เป็นต้น

2. โดยในปี	 2564	 ได้ทบทวนการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแม่บทในการบริหารจัดการความเสี่ยง	 	 รวมถึงได้ทบทวน	 แก้ไขเพิ่มเติม
แผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการจัดทำาแผนกลยุทธ์ขององค์กร	อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีความเห็นให้เฝ้าระวังความเสี่ยง
จากภัยคุกคามด้าน	Cyber	Security	เพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากอาจส่งผลต่อการดำาเนินงาน		

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อการลงทุนใหม่ของบริษัททุกโครงการ	ทั้งการจัดการความเสี่ยงโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	การ
ลงทุนโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัทย่อย	 เช่น	บริษัท	สแกน	ไอซีที	จำากัด	บริษัท	สแกน	เมดิเฮิร์บ	จำากัด	และบริษัท	 เครือข่ายก๊าซ	 ไทย-ญี่ปุ่น	
จำากัด	 เป็นต้น	 โดยพิจารณาถึงปัจจัยสำาคัญและคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจใหม่ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว	เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน	ทั้งนี้โครงการลงทุนที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงานของบริษัท	ต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านต่าง	ๆ	เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	เพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	ไม่ส่งผลกระทบการดำาเนินงาน	และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนด

4. คณะกรรมการได้จัดต้ังคณะทำางานเพ่ือติดตามและรายงานผลการประเมินความเส่ียงและการกำากับดูแลการดำาเนินงาน	 การปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีกำาหนด	ให้ทราบเป็นประจำา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการให้บริษัทมีการกำากับดูแล	 และบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม	
ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้	ทั่วทั้งองค์กร	

(นายชำานาญ	วังตาล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(	1	มีนาคม	2565)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท	สแกน	อินเตอร	์จำากัด	(มหาชน)	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	
โดยมีนางกรรณิการ	์งามโสภ	ี เป็นประธานในปี	2564	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีรายนามและจำานวน
ครั้งในการประชุมทั้งสิ้น	2	ครั้ง	มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/จำานวนครั้งทั้งหมด

นางกรรณิการ	์งามโสภี 2/2

นายเอกชัย	ติวุตานนท์ 2/2

นายธัญชาต	ิกิจพิพิธ 2/2

หมายเหตุ	:	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ	100

ในปี	 2564	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อติดตามการดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้
บริหารระดับสูง	โดยมีประเด็นและสาระสำาคัญ	ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ	และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า	รวมถึงการส่งคำาถามที่ต้องการให้ตอบใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2564	–	31	ธันวาคม	2564

2. เสนอชื่อกรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียน	แต่ก็ยังไม่มีการร้องเรียนมาแต่อย่างใด

4.	ปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

5. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	โดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	ประวัติการทำางาน
และมีภาวะผู้นำา	วิสัยทัศน์กว้างไกล	มีคุณธรรม	จริยธรรม	รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ	เป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินกิจการของบริษัท	 นอกจากน้ียังคำานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรรมการ	 (Board	 Diversity)	 และพิจารณาทักษะ
ความชำานาญ	(Skill	Matrix)	รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

6. การกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจใกล้เคียงกัน	 คำานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจท่ีบริษัทกำาหนด

7. การกำาหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร	และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	คำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี	ความรับ
ผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	 และผลการปฏิบัติงาน	 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก	 Balanced	 Scorecard	 ซ่ึงผู้บริหารจะมีตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงาน	(KPI)	และผลตอบแทนจะเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงาน	

ท้ังน้ี	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	
เพ่ือให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน	รวมถึงการดูแลให้มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 มีความโปร่งใส	สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

(นางกรรณิการ์	งามโสภี)	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

		(	1	มีนาคม	2565)
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร	โดยมี	นายธัญชาติ	กิจพิพิธ	เป็นประธาน
ในปี	2564	คณะกรรมการบริหาร	มีรายนามและจำานวนคร้ังในการประชุมท้ังส้ิน	23	คร้ัง	มีรายละเอียดดังน้ี

รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าร่วม/จำานวนครั้งทั้งหมด

นายธัญชาติ	กิจพิพิธ 23/23	

ดร.ฤทธ	ีกิจพิพิธ* 22/23	

นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ** 20/23	

นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา 23/23

หมายเหตุ:					*ลาประชุมเน่ืองจากติดภาระกิจสำาคัญ
																		**	ลาประชุม	เน่ืองจากอยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร

	 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร	เฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ	96

	 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่	 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบริหารกิจการของบริษัท	 ตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2564	มีประเด็นและสาระสำาคัญ	ดังนี้

	 1.	พิจารณากำาหนดและทบทวนภารกิจ	วิสัยทัศน์	นโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย	
นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	

	 2.	กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย	ดำาเนินกิจการตามแผนที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผล		

	 3.	ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

	 4.	ศึกษาความเป็นไปได้สำาหรับโครงการใหม่	ๆ	และพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ	

	 5.	พิจารณาเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล	และเงินปันผลประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 6.	กำาหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสพนักงาน	ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

	 7.	 กำาหนดแนวปฏิบัติการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้
เสียทุกส่วน	โดยเฉพาะพนักงาน

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส	สร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
 

(นายธัญชาติ	กิจพิพิธ)	
ประธานคณะกรรมการบริหาร	

(	1	มีนาคม	2565)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 140



การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน

09

9.1 การควบคุมภายใน

  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความสำาคัญกับระบบควบคุมภายในที่ด	ีตามกรอบการควบคุมภายในของ	COSO	 (The	
Committee	 of	 Sponsoring	 Organization	 of	 the	 Treadway	 Commission)	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร	
(Management	Control)	การดำาเนินงาน	(Operational	Control)	การบัญชีและการเงิน	(Accounting	and	Financial	Control)	และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	(Compliance	Control)

คณะกรรมการบริษัท	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำาเนินสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายใน	เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท	มีความเหมาะสมเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	2565	ได้รับทราบความเห็นการตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมภายในประจำาป	ี2564	จากบริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิต	ิจำากัด	ในด้านต่าง	ๆ	6	ด้าน	ได้แก่

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม	(Organizational	Control	and	Environment	Measures)
(2) การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Management	Control	Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	and	Communication	Measure)
(5) ระบบการติดตาม	(Monitoring)
(6) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.2562	(PDPA)

โดยในปี	2564	ได้ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ	บริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จำากัด	
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	 และได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ดำาเนินการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน	 และนำาเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น	 โดยรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในองค์กร	 ตามแบบที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	ทั้งนี้	เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.2562	จะมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มิถุนายน	
2565	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เล็งเห็นความสำาคัญจึงได้กำาหนดนโยบายความเสี่ยง	(Risk	Management	Measure)	ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.2562	 และกำาหนด	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรด้วย

ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยรวมของบริษัท	 มีการ
ปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ	 การดำาเนินงาน	 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามแนวทางที่ระบุในแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดอย่างเหมาะสม	 ต่อการ
ดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กฏหมายและข้อกำาหนดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	การปัองกันการทุจริตทรัพย์สินของบริษัท	การ
จัดทำาบัญชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ	อีกทั้ง	ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท	ตรวจสอบภายในธรรมนิติ	จำากัด	มีประสบการณ์ด้านงาน
ตรวจสอบภายใน	สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง	เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายในจะบรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
สอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2 รายการระหว่างกัน 

  ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ครั้งที	่1/2565	เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	2565	ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของ
บริษัท	 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ	จากฝ่ายบริหารของบริษัท	รวมทั้งสอบทานข้อมูลตาม
ที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 แล้วเห็นว่า	 รายการระหว่างกันของบริษัท	 ในรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้กระทำาอย่างยุติธรรม	ตามราคาตลาด	เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท	และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	 ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอำานาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(Arm’s	Length	Basis)

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดการระหว่างกันกับบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	ที่มีกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่และผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ	10	เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปี	ในช่วง	3	ปี	แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	
http://www.scan-inter.com/FrmFinancial_Statements.aspx	 แล้ว	 รายการระหว่างกันดังกล่าวได้กระทำาอย่างยุติธรรม	ตามราคาตลาดและเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า	(Fair	and	at	arms’	length)	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ	90	

ส่วนการให้เงินกู้แก่บริษัทร่วม	และกิจการร่วมค้าในปี	2564	นั้นเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน			

  ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายงาน
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(บาท)
ปี 2564

นายธัญชาติ	กิจพิพิธ
เป็นกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	และ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เงินกู้ยืม 134,120,000.00

ดอกเบี้ย	
(วันที่	27-31	ธ.ค.	64)

82,676.71

บริษัทได้กำาหนดนโยบาย	หลักการพิจารณาการเข้าทำารายการ	ดังนี้

  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2557	เมื่อวันที	่18	กันยายน	2557	ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอนการทำารายการ
ระหว่างกัน	 เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัท	 กับบุคคล	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส	 และเพื่อเป็นการรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท	โดยสามารถสรุปได้ดังนี	้

การเข้าทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	
และประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	 21/2551	 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ	
ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(56-1)	ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด	บริษัท	จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว	และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบจะถูกนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณ	ี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำารายการตามที่เสนอ
นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสม
ด้านราคาของรายการนั้นๆ	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม	 และมีการเปรียบ
เทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด	 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น	 บริษัท	 จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อนำาไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ	บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว	 อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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	 ทั้งนี้	 ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว	 หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า	 ในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	และบริษัท	จะต้องจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าว	เพื่อรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในครั้งต่อไป

  นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 
	 การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีส่วนได้
ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัท	 จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และสำานักงาน	
ก.ล.ต.	ที่มีผลใช้บังคับ	หากบริษัท	ประสงค์จะเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการระหว่างของกลุ่มบริษัท	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน	์มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้าง
ต้นอย่างเคร่งครัด	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย	 พิจารณาความจำาเป็นของรายการต่อการดำาเนินงานของ
บริษัท	 และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำากับบุคคลภายนอก	 (หากมี)	 รวมถึงพิจารณาสาระสำาคัญของขนาดรายการ
ด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกัน	 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น	 บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้	
ความชำานาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน	โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	หรือ
ผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี	เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท	หรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัท	แต่เป็นการทำารายการที่บริษัท	ได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

	 ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไปจะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความ
จำาเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำารายการ
ต่อไป
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ขอ้ 11  และ ขอ้ 15 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอย่าง
สมํ่าเสมอรวมถึงพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เม่ือมีขอ้บ่งช้ี ซ่ึง
ปัจจัยหลักท่ีกระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยม เงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้นเก่ียวขอ้ง
กับภาวการณ์ของตลาด การพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การทาํความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด
วา่จะไดรั้บในอนาคตและขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการประมาณการดงักล่าว 

 การทดสอบข้อสมมติ ท่ีสํ าคัญ ท่ีสนับสนุนการ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน ความรู้เก่ียวกบั
อุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บ  

 การพิจารณาประมาณการผลการดําเนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการ
ดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 

 
ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตาม         
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
จากการส่ือสารดงักล่าว 

(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     5 108,881            85,125              37,241              45,913              

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 6 391,325            304,012            615,798            543,970            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 350,708            204,228            559,871            383,474            

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4 15,410              13,667              15,410              13,667              

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื�น

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 4,788                7,000                4,788                7,000                

ส่วนของลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 18,543              26,343              18,543              16,111              

สินคา้คงเหลือ 8 378,507            411,713            369,510            402,216            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น    25,875              14,641              24,845              13,500              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,294,037         1,066,729         1,646,006         1,425,851         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 3,900                3,900                -                   -                   

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า 7 329,276            420,359            329,276            345,711            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,126,359         978,355            958,679            958,679            

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 95,742              79,174              -                   -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                   -                   1,100,445         682,808            

ลูกหนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น 465,445            461,635            459,246            460,766            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 12,105              60,293              12,105              60,293              

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื�น 10 1,042                3,955                1,042                3,955                

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 8,105                8,843                4,001                4,001                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   13 1,888,576         1,953,179         612,324            1,164,311         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 99,786              116,737            10,848              18,686              

ค่าความนิยม 15 220,769            220,769            -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 16 99,594              109,336            38,672              43,636              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 2,270                2,919                -                   -                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,352,969         4,419,454         3,526,638         3,742,846         

รวมสินทรัพย์ 5,647,006         5,486,183         5,172,644         5,168,697         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 1,614,150         1,587,869         1,614,150         1,587,869         

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น     18, 19 159,889            131,877            130,792            105,948            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 199,915            174,806            139,177            147,714            

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า

     ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 27,876              28,183              6,485                7,873                

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4, 17 134,120            -                   160,065            27,985              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 618                   577                   -                   -                   

ประมาณการหนี� สินสาํหรับการรับประกนั

     สินคา้และบริการ 427                   1,079                427                   1,079                

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,136,995         1,924,391         2,051,096         1,878,468         

หนี�สินไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     17 684,625            805,244            556,423            670,424            

หนี� สินตามสญัญาเช่า 17 19,722              47,778              1,697                8,536                

เจา้หนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น 16,722              17,930              509                   233                   

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 73,551              84,496              27,335              39,430              

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 20 21,901              19,219              17,199              15,158              

หนี� สินอนุพนัธ์ 29 1,195                2,474                1,129                1,900                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 817,716            977,141            604,292            735,681            

รวมหนี�สิน 2,954,711         2,901,532         2,655,388         2,614,149         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้     

   ทุนจดทะเบียน  

   (หุ้นสามญัจาํนวน 1,200,000 พันหุ้น 

    มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000            600,000            600,000            600,000            

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามญัจาํนวน 1,200,000 พันหุ้น 

    มลูค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 600,000            600,000            600,000            600,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,346,389         1,346,389         1,346,389         1,346,389         

กาํไรสะสม     

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 60,000              60,000              60,000              60,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 608,786            591,194            510,867            548,159            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 75,717              (12,940)            -                   -                   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,690,892         2,584,643         2,517,256         2,554,548         

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,403                8                       -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,692,295         2,584,651         2,517,256         2,554,548         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,647,006         5,486,183         5,172,644         5,168,697         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย        22 1,222,709        1,021,093        802,427           673,180           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ        22 463,231           474,558           380,303           392,344           

1,685,940        1,495,651        1,182,730        1,065,524        

ตน้ทุนขาย        8 (1,149,641)       (1,010,727)       (750,430)          (672,576)          

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (314,413)          (324,801)          (257,512)          (253,185)          

กาํไรขั�นต้น 221,886           160,123           174,788           139,763           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                   1,094                -                   1,083                

รายไดอ้ื�น 63,350             66,736             80,510             73,593             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (5,099)              (7,898)              (4,517)              (7,322)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (172,078)          (165,090)          (134,664)          (136,961)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ (902)                 -                   (902)                 -                   

กาํไรจากกจิกรรมการดําเนินงาน 107,157           54,965             115,215           70,156             

ตน้ทุนทางการเงิน 25 (78,854)            (73,733)            (71,469)            (66,690)            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึ� งเป็นไปตาม TFRS 9 29 (36,471)            (3,479)              (38,524)            (2,867)              

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 9 71,980             75,784             -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 63,812             53,537             5,222                599                   

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 26 5,197                (10,170)            8,486                (5,685)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 69,009             43,367             13,708             (5,086)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่    68,227             43,368             13,708             (5,086)              

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม    782                   (1)                     -                   -                   

69,009             43,367             13,708             (5,086)              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 27 0.06                  0.04                  0.01                  (0.00)                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 69,009             43,367             13,708             (5,086)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 88,657             (29,617)            -                   -                   

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นตามวธีิส่วนไดเ้สีย 365                   -                   -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 158,031           13,750             13,708             (5,086)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 157,249           13,751             13,708             (5,086)              

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 782                   (1)                     -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 158,031           13,750             13,708             (5,086)              

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํรองสาํหรับ ผลต่างของอตัรา รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การจ่ายโดยใช้ แลกเปลี�ยนจากการ การควบคุม อื�นของส่วนของ ของผูถ้ือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ แปลงค่างบการเงิน เดียวกนั ผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 600,000            1,346,389         60,000              634,521            33,305              (5,036)                 21,713              49,982              2,690,892         9 2,690,901         

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     รายการปรับปรุง - - - 33,305              (33,305)             - - (33,305)             - - - 

     เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 28 - - - (120,000)           - - - - (120,000)           - (120,000) 

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษทั -                    - -                    (86,695)             (33,305)             - - (33,305)             (120,000)           - (120,000) 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    - -                    (86,695)             (33,305)             - - (33,305)             (120,000)           - (120,000) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 43,368              - - - - 43,368              (1) 43,367 
     ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - (29,617) - (29,617) (29,617)             - (29,617) 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    - -                    43,368              - (29,617) - (29,617) 13,751              (1) 13,750 

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 600,000            1,346,389         60,000              591,194            - (34,653) 21,713              (12,940)             2,584,643         8 2,584,651         

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 28 - - - (51,000)             - - - - (51,000)             - (51,000) 

     รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    - -                    (51,000)             -                    - -                    - (51,000)             - (51,000) 

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึ� งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมซึ� งอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง - - - - - - - - - 613 613 

    รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    - -                    - -                    - -                    - - 613 613                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    - -                    (51,000)             -                    - -                    - (51,000)             613                   (50,387)             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 68,227              - - - - 68,227              782 69,009              

     กาํไรเบด็เสร็จอื�น - - - 365 - 88,657 - 88,657 89,022              - 89,022 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    - -                    68,592              - 88,657 - 88,657 157,249            782                   158,031            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 600,000            1,346,389         60,000              608,786            - 54,004 21,713              75,717              2,690,892         1,403                2,692,295         

งบการเงนิรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 11
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�น
ของส่วนของผูถื้อหุน้

สาํรองสาํหรับ
ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การจ่ายโดยใช้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 600,000                          1,346,389                       60,000                            639,940                          33,305                            2,679,634                       

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     รายการปรับปรุง -                                  -                                  -                                  33,305                            (33,305)                           -                                  
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 -                                  -                                  -                                  (120,000)                         -                                  (120,000)                         
     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (86,695)                           (33,305)                           (120,000)                         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (86,695)                           (33,305)                           (120,000)                         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                                  -                                  -                                  (5,086)                             -                                  (5,086)                             

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                  -                                  -                                  (5,086)                             -                                  (5,086)                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 600,000                          1,346,389                       60,000                            548,159                          -                                  2,554,548                       

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 600,000                          1,346,389                       60,000                            548,159                          -                                  2,554,548 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 -                                  -                                  -                                  (51,000)                           -                                  (51,000)                           
     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (51,000)                           -                                  (51,000)                           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (51,000)                           -                                  (51,000)                           

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                                  -                                  -                                  13,708                            -                                  13,708                            
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                  -                                  -                                  13,708                            -                                  13,708                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 600,000                          1,346,389                       60,000                            510,867                          -                                  2,517,256                       

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 69,009             43,367             13,708             (5,086)              

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 26 (5,197)              10,170             (8,486)              5,685               

ตน้ทุนทางการเงิน 25 78,854             73,733             71,469             66,690             

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย        13, 14, 16 171,469           176,597           117,101           135,024           

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 29 36,471             3,479               38,524             2,867               

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�ใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (71,980)            (75,784)            -                   -                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 11,065             6,465               11,040             6,436               

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ -                   14,628             -                   14,628             

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยอื์�น (5,393)              (10,030)            (15,762)            (7,237)              

กลบัรายการค่าใชจ่้ายจากหนี� สินการรับประกนัสินคา้และบริการ (652)                 (1,105)              (652)                 (1,105)              

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 2,983               3,218               2,283               2,529               

เงินปันผลรับ 9 -                   -                   -                   (22,788)            

ดอกเบี�ยรับ (40,030)            (24,031)            (50,426)            (31,626)            

246,599           220,707           178,799           166,017           

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น    (131,643)          49,509             (108,976)          117,374           

สินคา้คงเหลือ 22,141             64,449             21,666             60,949             

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า 14,285             24,798             14,003             19,903             

ลูกหนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น 1,592               (14,142)            1,520               (14,809)            

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น    29,701             (82,328)            24,692             (79,822)            

เจา้หนี�ไม่หมุนเวยีนอื�น 380                  (216)                 276                  -                   

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 20 (301)                 (674)                 (242)                 (159)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 182,754           262,103           131,738           269,453           

จ่ายภาษีเงินได้ (16,292)            (20,411)            (14,956)            (16,236)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 166,462           241,692           116,782           253,217           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินให้กูแ้ก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 87,026             58,546             103,026           96,473             

เงินสดจ่ายให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (187,061)          (336,734)          (215,561)          (365,734)          

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินให้กูย้มืแก่ผูด้าํเนินงานอื�น 7,625               1,500               7,625               1,500               

เงินสดจ่ายให้กูย้มืแก่ผูด้าํเนินงานอื�น (2,500)              (12,455)            (2,500)              (12,455)            

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                   -                   (417,637)          (1,000)              

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัร่วม 9 -                   (611,891)          -                   (611,891)          

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในการร่วมคา้ 9 (3,570)              (46,765)            -                   -                   

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์    465,013           19,168             455,590           9,379               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (455,042)          (9,758)              (9,324)              (8,473)              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     268                  -                   268                  -                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (587)                 (412)                 (180)                 (412)                 

เงินปันผลรับ 9 -                   22,788             -                   22,788             

ดอกเบี�ยรับ 40,927             20,070             48,276             29,601             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (47,901)            (895,943)          (30,417)            (840,224)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,275,076        2,311,975        1,275,076        2,311,975        

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (1,248,795)       (1,399,313)       (1,248,795)       (1,399,313)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 134,120           -                   134,120           -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                   (2,040)              (46,765)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 43,260             50,430             -                   -                   

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (138,247)          (176,244)          (121,927)          (154,014)          

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (31,156)            (76,690)            (8,801)              (54,156)            

เงินปันผลจ่าย (51,034)            (119,997)          (51,034)            (119,997)          

ดอกเบี�ยจ่าย (78,642)            (67,072)            (71,636)            (65,137)            

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 613                  -                   -                   -                   

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (94,805)            523,089           (95,037)            472,593           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 23,756             (131,162)          (8,672)              (114,414)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 85,125             216,287           45,913             160,327           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 5 108,881           85,125             37,241             45,913             

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจ่าย 50                    84                    50                    84                    

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                   4,000               -                   -                   

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ -                   6,263               -                   6,263               

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                   -                   17,417             -                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
14
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
7  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
8  สินคา้คงเหลือ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10  การดาํเนินงานร่วมกนั 
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  สัญญาเช่า 
15  ค่าความนิยม 
16  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
17  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
19  เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
20  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21  สาํรองตามกฎหมาย 
22  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
23  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
24  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25  ตน้ทุนทางการเงิน 
26  ภาษีเงินได ้
27  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
28  เงินปันผล 
29  เคร่ืองมือทางการเงิน 
30  การบริหารจดัการทุน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32  คดีฟ้องร้อง 
33  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั    
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 355 
ถนนบอนดส์ตรีท ตาํบลบางพดู อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวกิจพิพิธ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย การดาํเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการคา้ก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และอ่ืน ๆ 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดตั้ง 2564  2563 

   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั สยามวาสโก จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจคา้

ปลีกคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว นํ้ามนัเคร่ืองและ
นํ้ามนัหลอ่ล่ืน 

ไทย 100.00  100.00 

บริษทั คอนโทร์โน จาํกดั ธุรกิจส่งออกแบตเตอร่ีและกระจก ไทย 99.99  99.99 
บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั  ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ รับฝาก 

และกระจายสินคา้ทางบก 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จาํกดั ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จาํกดั ธุรกิจผลิตและใหเ้ช่ารถโดยสารขนาดเลก็ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แสกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั ธุรกิจปลูกและจาํหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 99.99  - 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จาํกดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม ไทย 99.98  - 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 99.97  99.97 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 99.96  99.96 
บริษทั สแกน ไอซีที จาํกดั ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ ไทย 51.00  - 
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  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดต้ัง 2564  2563 

   (ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางอ้อม       

   ถอืหุ้นโดยบริษทั สยามวาสโก จํากดั      

บริษทั บี.พี.เอ อินเตอร์เทรด จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
(ยงัไม่ไดด้าํเนินธุรกิจ)      
บริษทั เอน็ ที เอนเนอจี ก๊าซ จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
บริษทั เอม็ม่ี เอน็จีวี จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
บริษทั นํ้าพอง เอน็จีวี 2558 จาํกดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 

 
บริษทัมีการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหวา่งบริษทัและผูร่้วมดาํเนินงานอ่ืน 
(หมายเหตุขอ้ 10) บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของการดาํเนินงาน
ร่วมกนัตามส่วนของตนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียด ณ 31 ธันวาคม ดงัน้ี 
  
   

ประเทศที ่
ส่วนได้เสียในการ 
ดําเนินงานร่วมกนั 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจัดต้ัง 2564  2563 
   (ร้อยละ) 
กิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมทาํงาน   
บริษทั สแกน อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ี เรียกวา่ “กิจการร่วมคา้กลุ่มร่วม
ทาํงาน SCN-CHO”) 

ธุรกิจขายรถโดยสารปรับอากาศใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร 

จาํนวน 489 คนั 

ไทย 50.00  50.00 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง             
งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้
ในการจัดทาํงบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้ได้ถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
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งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย และการดาํเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า             
"กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผู ้บริหารใช้วิจารณญาณการประมาณการและข้อสมมติหลายประการ                       
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณ
ไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย การดําเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า             
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ี
จ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือจาํหน่ายไป ซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้
เป็นส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของการร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไร
หรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุน
นั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินวา่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซ่ึงสามารถทาํใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาใหก้ลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีการทดสอบการกระจุกตวั (concentration test) ซ่ึงเป็นการประเมินอยา่งง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าเป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจ หากมูลค่ายติุธรรมเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมานั้นกระจุกตวัท่ีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึงหรือกระจุกตวัท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึน มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ และส่วนได้
เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และ
มูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผู ้
ถูกซ้ือถืออยู ่(โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ  
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน
ลาํดับสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจท่ีถูกนํามารวมดังกล่าวกับ
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น 
รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการดาํเนินงาน
ของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนบัตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ี
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ        
การดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจาํหน่าย
เงินลงทุนบางส่วนตน้ทุนเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก กาํไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน   
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการ
จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นสาํรองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ง.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่า 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก
และภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มาหรือการออก          
ตราสารนั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และ
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย 
กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี        
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี
จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
  

(ง.3) อนุพันธ์ 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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(ง.4) การป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ีกาํหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํเอกสารเก่ียวกบั
วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการกับความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิง
เศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการ
พิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง ณ วนัเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงและ
ตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง  
 

(ง.5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีก้ารค้า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ลูกหน้ีสญัญาเช่าและวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็น                    
ถ่วงนํ้ าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณโดยใช้
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
สําหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก      
12 เดือนขา้งหนา้ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนด
ชําระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคญั มีการ
ดาํเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัสาํคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถ
ของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 

(ง.6) การตัดจาํหน่าย  
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(ง.7) ดอกเบีย้  
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มี           
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน  
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้             
วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน    

 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งสาํรองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนําขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดย
ใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สําหรับสินคา้
สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
คาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 

 
(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงและรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 
ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยร์วมถึง
กาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํใน
การซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง   
 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัร  3 - 25 ปี 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์โรงงาน  5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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(ฎ) รายจ่ายในการวิจัยและพฒันา 
 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือทาํ
ให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนและ
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนสาํหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน ๆ วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้
รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
สิทธิในสญัญาการประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 8 - 22 ปี 
สิทธิในการขายไฟฟ้า 25 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 10 ปี 
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(ฐ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี
ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าทั้งหมด  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการ
บูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดสญัญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ
การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า 
เม่ือมีการ วดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั
รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัทีกลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทับริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง               
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ณ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้น             
ท่ีเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
มูลค่ายุติธรรมของจาํนวนท่ีจ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนท่ีชาํระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ 
ไปกบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บชาํระอย่างไม่มีเง่ือนไข หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุก ๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายชาํระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
เสียหายดงักล่าว   
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(ต) การวัดมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
      นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ
การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 
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(ถ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 
 

การรับรู้รายได้  
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ 
และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได ้ จากการขาย
สินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความสําเร็จของงาน ขั้นความสําเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีการสาํรวจงานท่ีไดท้าํแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 

สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้น หรือมีการใหบ้ริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทน ท่ีไดรั้บจะ
ถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้น 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                
ผลแตกต่างชั่วคราว สําหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี             
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                  
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ธ) กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวน        
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทัหรือกลุ่ม
บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 11 บุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 

 
ช่ือกจิการ ประเทศท่ีจัดตั้ง / สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ครอบครัวกิจพิพิธ ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  3,692  3,138 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  6,800  7,955 
รายไดอ่ื้น -  -  1,448  2,303 
รายไดค่้าเช่า -  -  1,726  1,726 
ดอกเบ้ียรับ -  -  10,034  10,103 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  -  454,243  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  3,329  4,209 
การรับบริการ -  -  31,251  13,384 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  815  1,835 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 19,957  1,565  19,957  1,565 
        
การร่วมค้า        
ค่าท่ีปรึกษา 2,760  2,680  2,760  2,680 
ดอกเบ้ียรับ 6,160  6,118  6,160  6,118 
รายไดอ่ื้น 1,373  -  1,373  - 
        
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
ดอกเบ้ียจ่าย 83  -  83  - 
        
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั          
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,085  24,954  24,246  24,114 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,075  1,417  1,075  1,417 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 26,160  26,371  25,321  25,531 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย -  -  283,415  287,457 

    

ลูกหน้ีอ่ืน    
บริษทัยอ่ย -  -  7,874  8,035 
บริษทัร่วม 1,930  1,565  1,930  1,565 
การร่วมคา้ 847  335  847  335 

รวม 2,777  1,900  10,651  9,935 

 
 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 

2564 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัร่วม 10.0 - 14.0 197,000  134,120  -  331,120 
การร่วมคา้ 7.72 - 10.8 81,188  52,941  (87,026)  47,103 

รวม  278,188      378,223 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      - 

สุทธิ  278,188      378,223 
         
2563         
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 
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 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
2564 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 4.5 - 6.0 179,246  45,917  (16,000)  209,163 
บริษทัร่วม 10.0 - 14.0 197,000  134,120  -  331,120 
การร่วมคา้ 7.72 - 10.8 81,188  52,941  (87,026)  47,103 

รวม  457,434      587,386 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -      - 

สุทธิ  457,434      587,386 
         
2563         
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 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 4,523 1,503 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 211 72 
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 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม 

เงินกู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
2564 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

กรรมการ 4.5 -  134,120  -  134,120 
         
2563         
กรรมการ - -  -  -  - 
 
 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เงินกู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
2564 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 3.0 27,985  -  (2,040)  25,945 
กรรมการ 4.5 -  134,120  -  134,120 
รวม  27,985      160,065 
         
2563         
บริษทัยอ่ย 3.0 74,750  -  (46,765)  27,985 
 
สัญญาสําคญักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่ากบับริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงครอบคลุมการให้เช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์เพื่อ
จาํหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมอดัในราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทับอกเลิก 
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญา 
 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งเพื่อให้บริการให้คาํปรึกษาและให้บริการธุรกิจแก่
บริษทัในเครือหลายแห่ง โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มบริษทับอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง และไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยสญัญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินตน้หมดหรือเม่ือผูใ้หกู้ท้วงถาม 
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บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินหลายฉบบัแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้มืน้ีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 
8 ปี และ 9 ปี ตามแต่ละสัญญาพร้อมทั้งคํ้ าประกนัโดยสินทรัพยข์องแต่ละโครงการ โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอย
ส้ินสุดในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 จนถึงเดือนสิงหาคม 2573 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 และร้อยละ 14 ต่อปี ซ่ึงสญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสัญญา 
 
บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากกรรมการโดยมีวงเงินกูย้ืมจาํนวน 250 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี         
ซ่ึงสญัญาดงักล่าวจะส้ินสุดภายใน 1 ปี หรือเม่ือไดรั้บชาํระคืนเตม็จาํนวน 
 
ในระหว่าง ปี 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม (iCNG) 
ใหแ้ก่บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมีมูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 454 ลา้นบาท 
บริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 11.34 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,267 2,121  408  280 
เงินฝากธนาคาร 106,614 83,004  36,833  45,633 

รวม 108,881 85,125  37,241  45,913 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 4        
ลูกหน้ีการคา้  -  -  283,415  287,457 
อ่ืน ๆ  2,777  1,900  10,651  9,935 

  2,777  1,900  294,066  297,392 
         
บุคคลหรือกจิการอ่ืน ๆ         
ลูกหน้ีการคา้  387,701  277,162  352,457  239,415 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  24,773  13,658  277  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  8,738  8,002  4,230  3,588 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  8,303  9,517  4,881  6,508 
เงินมดัจาํสินคา้  1,253  2,523  873  2,113 
อ่ืน ๆ  6,812  2,533  5,801  2,447 
  437,580  313,395  368,519  254,071 
         
รวม  440,357  315,295  662,585  551,463 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         
      คาดวา่จะเกิดข้ึน  (49,032)  (11,283)  (46,787)  (7,493) 
สุทธิ  391,325  304,012  615,798  543,970 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  68,211  67,924 
เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  1,477  1,386 
   3 - 6 เดือน -  -  456  230 
   6 - 12 เดือน -  -  463  4,082 
   มากกว่า 12 เดือน -  -  212,808  213,835 

รวม -  -  283,415  287,457 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ -  -  283,415  287,457 
  

กจิการอ่ืน  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 262,466  202,002  236,232  185,662 
เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 59,228  44,503  53,341  30,923 
   3 - 6 เดือน 1,354  12,411  637  8,217 
   6 - 12 เดือน 48,808  3,795  48,580  3,128 
   มากกว่า 12 เดือน 15,845  14,451  13,667  11,485 

รวม 387,701  277,162  352,457  239,415 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (49,032)  (11,283)  (46,787)  (7,493) 

สุทธิ 338,669  265,879  305,670  231,922 
        

รวม 338,669  265,879  589,085  519,379 
        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,283  6,925  7,493  4,135 
เพ่ิมข้ึน 37,749  4,358  39,294  3,358 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 49,032  11,283  46,787  7,493 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 29  
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7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
 
 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  สุทธิ 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         
   ภายใน 1 ปี 68,937 84,650 (50,394)  (58,307)  18,543 26,343 

1 - 5 ปี 270,650 319,612 (186,054)  (210,872)  84,596 108,740 
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         
    เกินกวา่ 5 ปี 661,247 801,989 (416,567)  (490,370)  244,680 311,619 

รวม 1,000,834 1,206,251 (653,015)  (759,549)  347,819 446,702 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  สุทธิ 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         
   ภายใน 1 ปี 68,937 67,580 (50,394)  (51,469)  18,543 16,111 

1 - 5 ปี 270,650 269,762 (186,054)  (192,199)  84,596 77,563 
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ         
    เกินกวา่ 5 ปี 661,247 728,687 (416,567)  (460,539)  244,680 268,148 

รวม 1,000,834 1,066,029 (653,015)  (704,207)  347,819 361,822 

 
ในปี 2552 บริษทัได้ทาํสัญญากบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือให้บริการสร้างสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติอดัซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างอ่ืน และให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี และจะส้ินสุด
อายสุัญญาในปี 2572 ต่อมาในปี 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาเพ่ิมเติมกบับริษทัดงักล่าวเก่ียวกบับริการอดัก๊าซเก่ียวกบั
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสญัญาเพ่ิมเติมดงักล่าวมีระยะเวลา 14 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในปี 2572  
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8 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 28,825  29,840  18,879  19,069 
สินคา้ระหวา่งผลิต 29,271  26,401  27,569  24,699 
วตัถุดิบ 369,802  393,736  366,998  391,357 
วสัดุโรงงาน 526  588  409  396 

รวม 428,424  450,565  413,855  435,521 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงและ 
      สินคา้ลา้สมยั 

 
(49,917) 

  
(38,852) 

  
(44,345) 

  
(33,305) 

สุทธิ 378,507  411,713  369,510  402,216 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก

รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 
 
 

    
 

  

- ตน้ทุนขาย 1,138,576  1,004,262  739,390  666,140 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

11,065 
  

6,465 
  

11,040 
  

6,436 
สุทธิ 1,149,641  1,010,727  750,430  672,576 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 978,355 350,214 958,679 346,788 
ส่วนแบ่งกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 58,982 68,655 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธี     
ส่วนไดเ้สีย 365 - - - 

รายไดเ้งินปันผล - (22,788) - - 
จ่ายเพ่ิมทุน / เรียกชาํระทุนเพ่ิม - 611,891 - 611,891 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ     
แปลงค่างบการเงิน 88,657 (29,617) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1,126,359 978,355 958,679 958,679 
     
การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 79,174 25,280 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12,998 7,129 - - 
จ่ายเพ่ิมทุน / เรียกชาํระทุนเพ่ิม 3,570 46,765 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 95,742 79,174 - - 
     
รวม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,057,529 375,494 958,679 346,788 
ส่วนแบ่งกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 71,980 75,784 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธี     
ส่วนไดเ้สีย 365 - - - 

รายไดเ้งินปันผล - (22,788) - - 
จ่ายเพ่ิมทุน / เรียกชาํระทุนเพ่ิม 3,570 658,656 - 611,891 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ     
แปลงค่างบการเงิน 88,657 (29,617) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1,222,101 1,057,529 958,679 958,679 
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บริษัทร่วม  
 
บริษทัและผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ไดน้าํหุน้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั (“GEPT”) ไปจาํนาํ
ต่อผูรั้บเหมาก่อสร้าง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุตามสญัญาจาํนาํหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญารับเหมาก่อสร้าง 
 
การร่วมค้า 
 
ในระหว่างไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2564 บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระทุนเพิ่มเติมจาก        
ผูถื้อหุ้น ร้อยละ 2 และร้อยละ 1.5 ตามลาํดบัสาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทั     
คอนโทร์โน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 2.04 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 และ 1.53 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ตามลาํดบั เพื่อรักษาสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
   

 งบการเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

  
เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                      

บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์  
    (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

ธุรกิจเกี่ยวกบั 
การลงทุน ไทย 40 40  1,658,290  1,658,290  958,679  958,679 1,126,359  978,355  -  22,788 

การร่วมค้า                    
บริษทั สแกน แอดวานซ์ 

เพาเวอร์ จาํกดั  
ธุรกิจพลงังาน
หมุนเวียน ไทย 53.47 53.47  138,500  131,500  75,835  72,265 95,742  79,174  -  - 

รวม          1,034,514  1,030,944 1,222,101  1,057,529  -  22,788 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่ 
กิจการจดัตั้ง 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้  

  
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับสาํหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                  

บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์  
    (ไทยแลนด)์ จาํกดั  ธุรกิจเกี่ยวกบัการลงทุน ไทย 40 40  1,658,290  1,658,290  958,679  958,679 -  22,788 

รวม           958,679  958,679 -  22,788 
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48 

บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีมสีาระสาํคัญ 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงนาํเสนออยู่ในงบการเงินของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั
ในกิจการเหล่าน้ี 

 
 บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์         

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

บริษทั สแกน  
แอดวานซ์ เพาเวอร์ จาํกดั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได ้ 380,614 318,737 175,778 27,785 
    
กาํไรจากการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ก 161,169 179,960 24,295 13,559 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 222,557 (69,770) - - 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 383,726 110,190 24,295 13,559 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย 
   ของกลุ่มบริษทั  

 
153,490 

 
44,076 

 
12,991 

 
7,250 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (5,486) (4,114) - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนทีเ่ป็นของกลุ่มบริษทั 148,004 39,962 12,991 7,250 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม/การร่วมคา้สาํหรับปี - 22,788 - - 
     
สินทรัพยห์มุนเวียน ข 188,798 182,602 96,589 141,781 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ค 3,932,557 3,451,935 292,908 150,023 
หน้ีสินหมุนเวียน ง (1,839,000) (1,765,539) (72,786) (40,356) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน จ (28,695) (32,594) (141,392) (107,496) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 2,253,660 1,836,404 175,319 143,952 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  901,464 734,562 93,743 76,971 
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 154,968 160,454 - - 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1,056,432 895,016 93,743 76,971 
         
หมายเหตุ         
ก. รวมรายการดอกเบ้ียรับ  65  729 32 37 
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,378 15,167 6,241 59,667 

     
     

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 193



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

49 

 บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์         
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 
บริษทั สแกน  

แอดวานซ์ เพาเวอร์ จาํกดั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ค. รวมรายการต่อไปน้ี     

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 100,026 89,814 - - 
- ลูกหน้ีจากขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2,469,172 2,147,847 - - 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,417 6,703 - - 

ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน  
(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) 

 
 

(364,391) 

 
 

(199,805) 

 
 

(49,800) 

 
 

(33,530) 
จ. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน  

(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) 

 
 

(4,430) (7,848) 

 
 

(130,467) (103,109) 

 
10 การดาํเนินงานร่วมกนั 

 
ในปี 2560 บริษทัได้ทาํสัญญาร่วมกับบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึงถือเป็นผูด้าํเนินงานอ่ืน (Other joint operator) เพื่อตั้ ง 
“กิจการร่วมค้ากลุ่มร่วมทาํงาน SCN-CHO” (“SCN-CHO”) ประเภทการดาํเนินงานร่วมกัน เพื่อจัดซ้ือรถยนต์
โดยสารปรับอากาศใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) จาํนวน 489 คนั และบริการซ่อมแซมและบาํรุงรถยนต์โดยสารเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมเดินรถยนต์โดยสารแต่ละคนัเป็นต้นไปให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ      
(“ขสมก.”) โดยตามสัญญาบริษทัแบ่งปันผลกาํไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมทาํงานในอตัราร้อยละ 50
บริษทัวางเงินมดัจาํในนาม SCN-CHO ให้แก่ขสมก. จาํนวน 426 ลา้นบาทเพ่ือเป็นหลกัประกนัสัญญา ซ่ึงเงินมดัจาํ
ดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอ่ืน (Other joint operator) ทั้งส้ินจาํนวน 5.83 
ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี ซ่ึงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจะส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2565 
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รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
สาํหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 21,353  25,020 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 214,974  213,042 
หน้ีสินหมุนเวียน (12,632)  (13,552) 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 223,695  224,510 

 

รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการดาํเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได ้ 75,543  76,303 
ค่าใชจ่้าย (63,097)  (63,678) 
กาํไรสําหรับปี 12,446  12,625 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564 2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  682,808 681,808 
ซ้ือเงินลงทุน  417,637 1,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,100,445 682,808 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 สดัส่วนการถือหุ้น       
 โดยตรงและโดยออ้ม  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับสาํหรับปี 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัย่อย (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั สยามวาสโก จาํกดั 100.00 100.00  200,000 200,000 200,000 200,000 -  - 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จาํกดั (**) 100.00 -  411,999 - 411,999 - -  - 
บริษทั คอนโทร์โน จาํกดั 99.99 99.99  103,250 103,250 103,250 103,250 -  - 
บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 99.99 99.99  65,000 65,000 66,054 66,054 -  - 
บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จาํกดั 99.99 99.99  20,000 20,000 22,103 22,103 -  - 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จาํกดั  99.99 99.99  13,750 13,750 13,750 13,750 -  - 
บริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั (***) 99.99 -  5,000 - 5,000 - -  - 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จาํกดั 99.97 99.97  1,000 1,000 1,000 1,000 -  - 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จาํกดั 99.96 99.96  25,250 25,250 276,651 276,651 -  - 
บริษทั สแกน ไอซีที จาํกดั (*) 51.00 -  638 - 638 - -  - 

รวม    845,887 428,250 1,100,445 682,808 -  - 
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(*) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้ลงทุนในบริษัท สแกน ไอซีที จาํกัด             
โดยบริษทัถือหุน้สามญัเป็นจาํนวน 25,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท (เรียกชาํระค่าหุน้ร้อยละ 25 ของทุนท่ีออกจาํหน่าย
คิดเป็นจาํนวนเงิน 637,500 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ วนัท่ี 18 มกราคม 2564 
 
(**) ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ลงทุนในบริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จาํกดั 
(“TJN”) โดยบริษทัถือหุ้นสามญัเป็นจาํนวน 9,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท TJN ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ TJN ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน                 
ของบริษทัโดยการออกหุน้จาํนวน 4,110,000 หุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 2,091,200 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 
2,018,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 412 ลา้นบาท และเรียกชาํระเตม็จาํนวนจากบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 
2564 TJN ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 
 
(***) ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ลงทุนในบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จาํกดั           
โดยบริษทัถือหุ้นสามญัเป็นจาํนวน 49,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท รวมเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
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12 อสังหาริมทรัพย์การลงทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ท่ีดิน 
  (พันบาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  4,843  4,001 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,000  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  8,843  4,001 
จาํหน่าย  (738)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  8,105  4,001 
     

ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  -  - 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  4,843  4,001 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  8,843  4,001 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  8,105  4,001 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

จํานวนเงินที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

    ที่เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

รายไดค่้าเช่า 3,581  2,355  -  - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อคา้จาํนวนหน่ึงท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่า     
แต่ละสัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายสุัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มี
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 33.94 
ลา้นบาท และ 27.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 33.94 ล้านบาท และ 27.84 ล้านบาท ตามลาํดับ) ประเมินราคาโดย 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

  งบการเงินรวม 
  

 
 ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เครื่องจกัร  
เครื่องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 712,295  771,935  451,347  202,435  70,338  753,984  379,461  3,341,795 
เพิ่มขึ้น -  382  -  383  1,077  5,335  2,599  9,776 
โอน  -  -  5,115  951  38  -  (6,104)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (4,000)  -  -  -  -  -  -  (4,000) 
โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้  -  -  2,200  -  -  241,434  -  243,634 
จาํหน่าย (738)  (2,290)  (7,573)  (10,292)  (9,908)  (32,095)  (7,725)  (70,621) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 707,557  770,027  451,089  193,477  61,545  968,658  368,231  3,520,584 
เพิ่มขึ้น 73,645  123,249  267,209  2,205  3,154  104,008  2,441  575,911 
โอน -  147  3,985  704  -  -  (4,836)  - 
จาํหน่าย (78,713)  (85,956)  (116,515)  (4,641)  (3,763)  (286,538)  (178,426)  (754,552) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 702,489  807,467  605,768  191,745  60,936  786,128  187,410  3,341,943 
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  งบการเงินรวม 
  

ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เครื่องจกัร  
เครื่องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน  

 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคา               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  (274,456)  (256,713)  (137,698)  (49,188)  (626,376)  -  (1,344,431) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (45,058)  (39,767)  (12,081)  (5,499)  (30,823)  -  (133,228) 
โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  (807)  -  -  (144,485)  -  (145,292) 
จาํหน่าย -  2,290  4,838  10,163  9,891  28,364  -  55,546 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 -  (317,224)  (292,449)  (139,616)  (44,796)  (773,320)  -  (1,567,405) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (45,293)  (72,920)  (10,179)  (4,997)  (48,518)  -  (181,907) 
จาํหน่าย -  39,656  67,544  3,976  3,751  181,018  -  295,945 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 -  (322,861)  (297,825)  (145,819)  (46,042)  (640,820)  -  (1,453,367) 
               
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 712,295  497,479  194,634  64,737  21,150  127,608  379,461  1,997,364 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 707,557  452,803  158,640  53,861  16,749  195,338  368,231  1,953,179 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 702,489  484,606  307,943  45,926  14,894  145,308  187,410  1,888,576 

 
  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 200



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

56 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ที่ดิน  

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เครื่องจกัร  

เครื่องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  271,947  598,618  346,776  151,279  62,306  683,680  237,393  2,351,999 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  250  1,064  5,335  1,841  8,490 
โอน  -  -  5,115  951  38  -  (6,104)  - 
โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้  -  -  2,200  -  -  241,434  -  243,634 
จาํหน่าย  -  -  (7,573)  (10,180)  (9,605)  (21,465)  (4,256)  (53,079) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  
   1 มกราคม 2564 

 
271,947  598,618 

 
346,518  142,300  53,803  

 
908,984 

 
228,874  2,551,044 

เพิ่มขึ้น  -  -  -  929  3,048  5,283  64  9,324 
โอน  -  - 2,185 704 - -  (2,889) - 
จาํหน่าย (78,713)  (85,956)  (114,195)  (4,030)  (3,594)  (280,158)  (178,009)  (744,655) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  193,234  512,662  234,508  139,903  53,257  634,109  48,040  1,815,713 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ที่ดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เครื่องจกัร  

เครื่องมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและเครื่องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย ์
ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคา                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  (251,288)  (193,970)  (122,450)  (45,875)  (570,676)  -  (1,184,259) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (33,339)  (28,280)  (9,154)  (4,152)  (27,256)  -  (102,181) 
โอนจากสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  (807)  -  -  (144,485)  -  (145,292) 
จาํหน่าย -  -  4,838  10,127  9,588  20,446  -  44,999 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 -  (284,627)  (218,219)  (121,477)  (40,439)  (721,971)  -  (1,386,733) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  (30,633)  (23,758)  (7,219)  (3,738)  (39,731)  -  (105,079) 
จาํหน่าย -  39,656  65,224  3,369  3,590  176,584  -  288,423 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  -  (275,604)  (176,753)  (125,327)  (40,587)  (585,118)  -  (1,203,389) 
               

มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  271,947  347,330  152,806  28,829  16,431  113,004  237,393  1,167,740 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  271,947  313,991  128,299  20,823  13,364  187,013  228,874  1,164,311 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  193,234  237,058  57,755  14,576  12,670  48,991  48,040  612,324 
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14 สัญญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
อาคาร 1,795  4,204  1,795  4,204 
ยานพาหนะ 97,991  112,533  9,053  14,482 

รวม 99,786  116,737  10,848  18,686 
 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัลดลงเป็นจาํนวน 16.95 ลา้นบาท และ 7.84 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (2563: 116.74 ล้านบาท และ 18.69 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้      
- อาคาร  2,409 2,414 2,409 2,414 
- เคร่ืองจกัร  - 165 - 165 
- ยานพาหนะ  13,849 38,226 4,416 28,792 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  2,793 5,107 574 2,016 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  - 915 - 73 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 

  
1,435 

 
1,661 

 
1,239 

 
1,568 

 
ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 31.16 ลา้นบาท และ 8.80 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 76.69 ล้านบาท และ 54.16 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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15 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงินรวม 
   2564  2563 
   (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม  220,769  220,769 
     

ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   -  - 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   220,769  220,769 
 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงานธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ส่วนงานธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณ
ดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 และ18 ปี 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

อตัราคิดลดของบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 6 ต่อปี (2563: ร้อยละ 6 ต่อปี) ขอ้สมมติน้ีได้ถูกใช้เพื่อการ
วิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหักภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

หากขอ้สมมติในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 
ต่อปี หรืออตัราคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี กจ็ะยงัคงไม่มีค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยม   
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

 งบการเงินรวม 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิในสญัญาการ
ประกอบธุรกิจสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ 

 

สิทธิในการขายไฟฟ้า  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 14,910  119,570  25,000  28,768  188,248 
จาํหน่าย 413  -  -  -  413 
เพิ่มขึ้น (52)  -  -  -  (52) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 15,271  119,570  25,000  28,768  188,609 
เพิ่มขึ้น 587  -  -  -  587 
จาํหน่าย (411)  -  -  -  (411) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 15,447  119,570  25,000  28,768  188,785 
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 งบการเงินรวม 

  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิในสญัญาการ
ประกอบธุรกิจสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ 

 

สิทธิในการขายไฟฟ้า  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  (9,534)  (49,756) (3,000)  (6,857)  (69,147) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (1,301)  (4,994) (1,000)  (2,883)  (10,178) 
จาํหน่าย  52  - -  -  52 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  (10,783)  (54,750) (4,000)  (9,740)  (79,273) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (1,192)  (4,994) (1,000)  (2,875)  (10,061) 
จาํหน่าย  143  - -  -  143 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  (11,832)  (59,744) (5,000)  (12,615)  (89,191) 
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  5,376  69,814 22,000  21,911  119,101 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  4,488  64,820 21,000  19,028  109,336 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  3,615  59,826 20,000  16,153  99,594 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
สิทธิในการ 
ขายไฟฟ้า  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 12,987  25,000 28,768 66,755 
เพิ่มขึ้น 412  - - 412 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 13,399  25,000 28,768 67,167 
เพิ่มขึ้น 180  - - 180 
จาํหน่าย (411)  - - (411) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 13,168  25,000 28,768 66,936 
        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (8,702)  (3,000)  (6,857)  (18,559) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,089)  (1,000)  (2,883)  (4,972) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 (9,791)  (4,000)  (9,740)  (23,531) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,001)  (1,000)  (2,875)  (4,876) 
จาํหน่าย 143  -  -  143 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 (10,649)  (5,000)  (12,615)  (28,264) 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,285  22,000  21,911  48,196 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 3,608  21,000  19,028  43,636 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 2,519  20,000  16,153  38,672 
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17 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
4 134,120 

 
- 

 
160,065 

 
27,985 

         

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  1,614,150  1,587,869  1,614,150  1,587,869 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
201,744 

 
175,220 

 
141,006 

 
148,039 

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (1,829)  (414)  (1,829)  (325) 
สุทธิ  199,915  174,806  139,177  147,714 
         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  27,876  28,183  6,485  7,873 

รวมหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ระยะส้ัน  1,976,061  1,790,858  1,919,877  1,771,441 
         
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  685,376  806,320  557,174  671,500 
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (751)  (1,076)  (751)  (1,076) 
สุทธิ  684,625  805,244  556,423  670,424 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  19,722  47,778  1,697  8,536 

รวมหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  704,347  853,022  558,120  678,960 
รวมทั้งหมด  2,680,408  2,643,880  2,477,997  2,450,401 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษัทคือร้อยละ 2.45 ต่อปี                   
ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.55 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี) 
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สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 1,500  1,500  1,500  1,500 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,154,976  737,304  392,254  400,018 

รวม  1,156,476  738,804  393,754  401,518 

 
ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทมี เ งินกู้ยืมระยะยาวเป็นสัญญากู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเ งิน 
ในประเทศหลายแห่งเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานซ้ือเคร่ืองจกัร และก่อสร้างอาคารโรงงาน เงินกู้ยืมระยะยาวของ        
กลุ่มบริษทัคํ้าประกนัโดยอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาวงเงินสินเช่ือรวมทั้งรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ 
 
กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมหลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงสําหรับวงเงินกูย้ืมรวม 311 ลา้น
บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เงินกู้ยืมเหล่าน้ีมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทุกเดือน             
กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงส่วนหน่ึงจากอตัรา
ดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 ภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนน้ี กลุ่มบริษทั
มีภาระท่ีตอ้งจ่ายและไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ียจากคู่สัญญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมี
ผลบงัคบัใชจ้นถึงเดือนสิงหาคม 2565   

 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บอนุมติัการพกัชาํระเงินตน้สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินหน่ึงแห่ง ตั้งแต่
งวดเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 และกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 
วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 993.43 ลา้นบาท และ 
908.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563:1,147.55 และ 1,126.55 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 

 งบการเงินรวม  
 2564  2563 

 

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนด  
ภายใน 1 ปี 29,384  (1,508)  27,876  30,979  (2,796)  28,183 
1 - 5 ปี 20,441  (719)  19,722  50,008  (2,230)  47,778 

รวม 49,825  (2,227)  47,598  80,987  (5,026)  75,961 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 

 

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนด  
ภายใน 1 ปี 6,673  (188)  6,485  8,446  (573)  7,873 
1 - 5 ปี 1,705  (8)  1,697  8,739  (203)  8,536 

รวม 8,378  (196)  8,182  17,185  (776)  16,409 
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18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  4,523  1,503 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  105,031  79,257  81,430  62,506 

  105,031  79,257  85,953  64,009 
         
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  211  72 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 19 54,858  52,620  44,628  41,867 
  54,858  52,620  44,839  41,939 
รวม  159,889  131,877  130,792  105,948 

 

19 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 4 -  -  211  72 
         
อ่ืน ๆ         
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  12,351  14,162  11,685  13,656 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย  10,593  7,420  8,549  6,018 
เงินคํ้าประกนัผลงาน  10,466  9,477  10,466  9,477 
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้  5,015  6,681  2,411  2,945 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  4,804  4,972  4,316  4,490 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพคา้งจ่าย  2,695  3,390  1,380  1,685 
อ่ืน ๆ   8,934  6,518  5,821  3,596 

  54,858  52,620  44,628  41,867 
รวม  54,858  52,620  44,839  41,939 
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20 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 21,901  19,219  17,199  15,158 

 
โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ตามโครงการผลประโยชน์ หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  19,219  16,220  15,158 12,788 

      
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 23     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,881  3,204  2,212 2,535 
ตน้ทุนบริการในอดีต  31  (2)  - - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  230  190  199 167 
กาํไรจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
(159) 

  
(174) 

  
(128) 

 
(173) 

  2,983  3,218  2,283 2,529 

        
อ่ืน ๆ        
ผลประโยชน์จ่าย  (301) (219) (242) (159) 
  2,682 2,999 2,041 2,370 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  21,901 19,219 17,199 15,158 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ประกนัภัย 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.27 - 1.84  1.27 - 1.84  1.31  1.31 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  2.00 - 3.00  2.00 - 3.00  3.00  3.00 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 4.25 - 20.54 ปี 
(2563: 4.25 - 20.54 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  

 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (651)  726  (511)  569 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

1,148 
  

(1,020) 
  

900 
  

(831) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (733)  382  (582)  315 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 33  (33)  27  (27) 
        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (553)  612  (434)  483 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

799 
  

(708) 
  

622 
  

(574) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1) (622)  318  (493)  262 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 29  (29)  24  (24) 
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21 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของ
กลุ่มบริษทั หน่วยงานท่ีสําคญัมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนั โดยมีการพิจารณาจากการจดักลุ่มโดยทัว่ไปของ
ผลิตภณัฑ์และการบริการเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดส่วนงาน ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบั
รายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองคก์ร ซ่ึงทาํใหส่้วนงานท่ี
รายงานเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานสาํหรับปีก่อนแลว้ 
 

ส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑก์๊าซธรรมชาติและนํ้ามนั ไดแ้ก่ ธุรกิจการคา้ก๊าซทางสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต์  (NGV) ธุร กิจก๊ าซธรรมชาติอัดสําหรับอุตสาหกรรม  ( iCNG)
ธุรกิจบริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (PMS) ธุรกิจซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการคา้
อะไหล่อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์และทดสอบ
ถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธุรกิจการจาํหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์รถยนต ์รวมถึงการใหบ้ริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถยนตแ์ละรถโดยสาร 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และธุรกิจคา้แผงโซลาร์เซลล ์

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจขนส่ง 

ส่วนงานอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ  
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนประมาณ 382.11 ล้านบาท (2563: 412.94        
ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม มีดงันี้ 
 

  
 งบการเงินรวม  

 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานอื่น ๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่                                

   31 ธันวาคม 2564 2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,065,874 981,518  139,992  76,256  145,501  113,212  191,617  160,904  142,956  163,761  1,685,940  1,495,651  -  -  1,685,940  1,495,651 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 11,525 12,365  -  -  -  -  24,815  19,785  9,782  4,259  46,122  36,409  (46,122)  (36,409)  -  - 

รวม 1,077,399 993,883  139,992  76,256  145,501  113,212  216,432  180,689  152,738  168,020  1,732,062  1,532,060  (46,122)  (36,409)  1,685,940  1,495,651 
ตน้ทุนขายและบริการ (930,625) (867,856)  (120,858)  (64,104)  (94,595)  (65,092)  (200,872)  (192,691)  (171,807)  (179,173)  (1,518,757)  (1,368,916)  54,703  33,388  (1,464,054)  (1,335,528) 
กาํไรขั้นตน้ 146,774 126,027  19,134  12,152  50,906  48,120  15,560  (12,002)  (19,069)  (11,153)  213,305  163,144  8,581  (3,021)  221,886  160,123 

รายไดอ้ื่น                            63,350  66,736 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัรา                               
   แลกเปลี่ยนสุทธิ                            (902)  1,094 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย                            284,334  227,953 
ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและ                                   
   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร                            (177,177)  (172,988) 
ตน้ทุนทางการเงิน                            (78,854)  (73,733) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                    
   ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9                            (36,471)  (3,479) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน                               
   ในบริษทัร่วมและการ                                     
   ร่วมคา้ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย                            71,980  75,784 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้                            63,812  53,537 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย)                                
   ภาษีเงินได ้                            5,197  (10,170) 

กาํไรสําหรับปี                            69,009  43,367 
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การจาํแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัมีเพียงส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มูลรายไดท้ี่ถูกจาํแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานที่รายงาน 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวมส่วนงานที่รายงาน  ส่วนงานอื่น ๆ  รวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้าและบริการหลกั                           
สถานีบริการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 417,329  428,151  -  -  -  -  -  -  417,329  428,151  -  -  417,329  428,151 
ก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม                -             
     (iCNG) 346,257  220,609  -  -  -  -  -  -  346,257  220,609  -  -  346,257  220,609 
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 177,666  216,464  -  -  -  -  -  -  177,666  216,464  -  -  177,666  216,464 
ขนส่ง -  -  -  -  -  -  191,617  160,904  191,617  160,904  -  -  191,617  160,904 
อะไหล่และอุปกรณ์ 27,120  18,736  64,711  -  83,881  64,517  -  -  175,712  83,253  -  -  175,712  83,253 
ซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 96,552  93,411  -    -  -  -  -  96,552  93,411  -  -  96,552  93,411 
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถเมล ์NGV -  -  75,281  76,234  -  -  -  -  75,281  76,234  -  -  75,281  76,234 
พลงังานแสงอาทิตย ์ -  -  -  -  61,620  48,695  -  -  61,620  48,695  -  -  61,620  48,695 
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31,375  -  31,375  - 
รับเหมาก่อสร้าง -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47,992  97,382  47,992  97,382 
อื่น ๆ 950  4,148  -  21  -  -  -  -  950  4,169  63,589  66,379  64,539  70,548 

รวม 1,065,874  981,519  139,992  76,255  145,501  113,212  191,617  160,904  1,542,984  1,331,890  142,956  163,761  1,685,940  1,495,651 
                            

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 785,677  665,740  64,711  21  83,881  64,517  128,734  115,120  1,063,003  845,398  91,084  62,267  1,154,087  907,665 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 280,197  315,779  75,281  76,234  61,620  48,695  62,883  45,784  479,981  486,492  51,872  101,494  531,853  587,986 

รวม 1,065,874  981,519  139,992  76,255  145,501  113,212  191,617  160,904  1,542,984  1,331,890  142,956  163,761  1,685,940  1,495,651 
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 งบการเฉพาะกจิการ 
 ส่วนงานที่รายงาน 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  รวมส่วนงานที่รายงาน  ส่วนงานอื่น ๆ  รวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564 2563 

 (พันบาท) 

ประเภทของสินค้าและบริการหลกั                            
สถานีบริการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 100,568  142,544  -  -  -  -  -  -  100,568  142,544  -  -  100,568  142,544 
ก๊าซธรรมชาติอดัสาํหรับอุตสาหกรรม                            
    (iCNG) 346,257  220,609  -  -  -  -  -  -  346,257  220,609  -  -  346,257  220,609 
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 177,666  216,464  -  -  -  -  -  -  177,666  216,464  -  -  177,666  216,464 
ขนส่ง -  -  -  -  -  -  110,168  78,879  110,168  78,879  -  -  110,168  78,879 
อะไหล่และอุปกรณ์ 27,289  18,942  64,711  -  83,881  64,517  -  -  175,881  83,459  -  -  175,881  83,459 
ซ่อมบาํรุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 98,550  95,109  -  -  -  -  -  -  98,550  95,109  -  -  98,550  95,109 
ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถเมล ์NGV -  -  75,281          76,235  -  -  -           -  75,281  76,235  -  -  75,281  76,235 
พลงังานแสงอาทิตย ์ -  -  -  -  40,140  40,926  -  -  40,140  40,926  -  -  40,140  40,926 
รับเหมาก่อสร้าง -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  48,422  94,681  48,422  94,681 
อื่น ๆ 2,415  5,849  -  21  -  -  -  -  2,415  5,870  7,382  10,748  9,797  16,618 

รวม 752,745  699,517  139,992  76,256  124,021  105,443  110,168  78,879  1,126,926  960,095  55,804  105,429  1,182,730  1,065,524 

                            
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 476,529  387,944  64,711  21  83,881  64,517  47,285  33,096  672,406  485,578  640  572  673,046  486,150 
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง 276,216  311,573  75,281  76,235  40,140  40,926  62,883  45,783  454,520  474,517  55,164  104,857  509,684  579,374 

รวม 752,745  699,517  139,992  76,256  124,021  105,443  110,168  78,879  1,126,926  960,095  55,804  105,429  1,182,730  1,065,524 
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากสํานกังานและสถานีบริหารก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานพาหนะ จึงไดรั้บ
สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ / หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลาเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  15,801  15,801  -  13,572  13,572 
ขายในประเทศ 61,620  1,654,641  1,716,261  48,695  1,469,793  1,518,488 
ตดัรายการระหวา่งกนั -  (46,122)  (46,122)  -  (36,409)  (36,409) 

รวมรายได้ 61,620  1,624,320  1,685,940  48,695  1,446,956  1,495,651 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
   31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม  

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 40,140  1,142,590  1,182,730  40,926  1,024,598  1,065,524 

รวมรายได้ 40,140  1,142,590  1,182,730  40,926  1,024,598  1,065,524 

 
รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัไม่เสร็จปฏิบติัส้ิน
ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 23.39 ลา้นบาท (2563: จาํนวน 21.21 ล้านบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าว
เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 3 - 6 เดือนขา้งหนา้ (2563: ในอีก 1 - 6 เดือน
ข้างหน้า) 

  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 218



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

74 

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 212,069  215,782  178,405  180,040 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 20 2,983  2,861  2,283  2,529 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 1,175  1,367  1,098  1,300 
อ่ืน ๆ   21,071  14,278  10,580  7,549 

รวม 24 237,298  234,288  192,366  191,418 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ           
งานระหว่างทาํ 

  
1,856 

  
89,133 

  
2,681 

  
88,895 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  171,412  152,149  133,088  119,973 
ตน้ทุนซ้ือมาขายไป  874,423  663,581  556,956  393,550 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 237,298  234,288  192,366  191,418 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  169,065  173,681  112,905  130,783 
ค่าสาธารณูปโภค  55,353  63,775  45,674  54,040 
ค่าซ่อมแซม  24,332  22,862  16,622  13,920 
อ่ืน ๆ  107,492  109,047  86,831  77,465 

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ต้นทุนในการ
จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
1,641,231 

  
1,508,516 

  
1,147,123 

  
1,070,044 
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25 ต้นทุนทางการเงิน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจ่าย       
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 83 - 898 1,835 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจาก                
สถาบนัการเงิน 

 
75,546 65,931 69,660 60,286 

รวมดอกเบีย้จ่าย  75,629 65,931 70,558 62,121 
ค่าตดัจาํหน่ายของตน้ทุนการทาํรายการ
ส่วนท่ีบนัทึกรวมกบั 

   เงินกูย้มื 

 

414 2,683 325 2,541 
ดอกเบ้ียจ่าย - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  2,642 282 417 282 
สญัญาเช่า  169 4,837 169 1,746 
  3,225 7,802 911 4,569 
สุทธิ  78,854 73,733 71,469 66,690 

 
26 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
สาํหรับงวดปัจจุบนั   5,099  3,833  3,609  - 
         

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (10,296)  6,337  (12,095)  5,685 
รวมภาษีเงินได้  (5,197)  10,170  (8,486)  5,685 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบการเงินรวม 

 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   64,177    53,537 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  12,835  20.00  10,707 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (14,469)    (19,714) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (12,590)    (19,839) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   14,347    34,027 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิม   (10,261)    (18,899) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั   4,941    23,888 

รวม -  (5,197)  19.00  10,170 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   5,222    599 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,045  20.00  120 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (4,558) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (10,397)    (19,147) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,431    23,044  
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัไดเ้พ่ิม   (5,727)    (13,321) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั   162    19,547  

รวม -  (8,486)  949.05  5,685  
 

 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

รวม 175,338  175,215  (246,619)   (256,792) 
การหกักลบรายการของภาษี  (173,068)  (172,296)  173,068   172,296  

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีสุทธิ  

 
2,270 

  
2,919 

  
(73,551) 

  
(84,496) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รวม 172,829  172,426  (200,164)  (211,856) 
การหกักลบรายการของภาษี  (172,829)  (172,426)  172,829  172,426 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการ 
   ตัดบัญชีสุทธิ  

 
- 

  
- 

  
(27,335) 

  
(39,430) 

 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2564  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,086  7,699  -  -  9,785 
สินคา้คงเหลือ  7,766  2,209  -  -  9,975 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,970  (2,409)  -  -  31,561 
ประมาณการร้ือถอน 47  2  -  -  49 
กาํไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 16  147  -  -  163 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 126,827  (7,663)  -  -  119,164 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
216 

  
(131) 

  
- 

  
- 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,792 

  
525 

  
- 

  
- 

  
4,317 

อนุพนัธ์ 495  (256)  -  -  239 

รวม 175,215  123  -  -  175,338 
          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (162,828)  7,470  -  -  (155,358) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (842)  483  -  -  (359) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (35,185)  19  -  -  (35,166) 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการซ้ือธุรกิจ 

 
(20,495) 

  
296 

  
- 

  
- 

  
(20,199) 

การตีราคาสิทธิในสัญญาการประกอบธุรกิจสถานี
ก๊าซธรรมชาติ 

 
(12,963) 

  
998 

  
- 

  
- 

  
(11,965) 

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี (24,479)  907  -  -  (23,572) 

รวม (256,792)  10,173  -  -  (246,619) 
          

สุทธิ (81,577)  10,296  -  -  (71,281) 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2563  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,213  873  -  -  2,086 

สินคา้คงเหลือ  6,476  1,290  -  -  7,766 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  33,970  -  -  33,970 

ประมาณการร้ือถอน -  47  -  -  47 

กาํไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 426  (410)  -  -  16 

ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -  126,827  -  -  126,827 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
437 

  
(221) 

  
- 

  
- 

  
216 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,198 

  
594 

  
- 

  
- 

  
3,792 

อนุพนัธ ์ -  (176)  -  671  495 

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

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -  (162,828)  -  -  (162,828) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (842)  -  -  (842) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (31,613)  (3,572)  -  -  (35,185) 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
   ท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 

 
(20,783) 

  
288 

  
- 

  
- 

  
(20,495) 

การตีราคาสิทธิในสญัญาการประกอบ 
   ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ 

 
(13,962) 

  
999 

  
- 

  
- 

  
(12,963) 

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
    และภาษี 

 
(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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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2564  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,328  8,007  -  -  9,335 
สินคา้คงเหลือ  6,661  2,208  -  -  8,869 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 33,970  (2,409)  -  -  31,561 
ประมาณการร้ือถอน 47  2  -  -  49 
กาํไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 16  147  -  -  163 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 126,827  (7,663)  -  -  119,164 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
216 

  
(131) 

  
- 

  
- 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,981 

  
396 

  
- 

  
- 

  
3,377 

อนุพนัธ ์ 380  (154)  - -  226 
รวม 172,426  403  - -  172,829 
          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า (163,126)  7,768  -  -  (155,358) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (842)  483  -  -  (359) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (23,409)  2,534  -  -  (20,875) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
   และภาษี 

 
(24,479) 

  
907 

  
- 

  
- 

  
(23,572) 

รวม (211,856)  11,692  -  -  (200,164) 
          
สุทธิ (39,430)  12,095  -  -  (27,335) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2563  

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 656  672  -  -  1,328 
สินคา้คงเหลือ  5,373  1,288  -  -  6,661 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  33,970  -  -  33,970 
ประมาณการร้ือถอน -  47  -    47 
กาํไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 426  (410)  -  -  16 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -  126,827  -  -  126,827 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
437 

  
(221) 

  
- 

  
- 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,516 

  
465 

  
- 

  
- 

  
2,981 

อนุพนัธ์ -  (99)  -  479  380 

รวม 9,408  162,539  -  479  172,426 
          

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า -  (163,126)  -  -  (163,126) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  (842)  -  -  (842) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (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) 
 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
   ท่ียังไม่รับรู้ 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  114,254  111,310  -  - 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2565 ถึงปี 2569 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

27 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญับริษทัใหญ่ และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 2564 2563 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้     
  บริษทัใหญ่ 68,227 43,368 13,708 (5,086) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.06 0.04 0.01 (0.00) 
 

28 เงินปันผล 
 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
 กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 
 อตัราเงินปัน

ผลต่อหุน้ 
 

จาํนวนเงิน 
     (บาท)  (พันบาท) 

2564        
เงินปันผลประจาํปี 2563 28 เมษายน 2564  พฤษภาคม 2564  0.0425  51,000 

       

2563        
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 24 มีนาคม 2563  เมษายน 2563  0.10  120,000 
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29 เครื่องมือทางการเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เครื่องมือทางการเงิน  
ที่วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้ง  -  27,515  27,515  -  28,738  -  28,738 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื่น  -  5,830  5,830  -  6,282  -  6,282 

รวม  -  33,345  33,345         
               
หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (25,000)  (25,000)  -  (24,872)  -  (24,872) 
สิทธิการขายหุน้  (999)  -  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  (196)  -  (196)  -  (196)  -  (196) 
รวม  (1,195)  (25,000)  (26,195)         
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

เครื่องมือทางการเงิน  
ที่วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย   รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  27,515  27,515  -  28,738  -  28,738 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื่น  -  5,830  5,830  -  6,282  -  6,282 

รวม  -  33,345  33,345         

               
หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (25,000)  (25,000)  -  (24,872)  -  (24,872) 
สิทธิการขายหุน้  (999)  -  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  (130)  -  (130)  -  (130)  -  (130) 

รวม  (1,129)  (25,000)  (26,129)         
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งบการเงินรวม 
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เครื่องมือทางการเงิน  
ที่วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - 73,960 73,960 - 79,241 - 79,241
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื่น - 10,955 10,955 - 11,503 - 11,503

รวม - 84,915 84,915 

หนี้สินทางการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (75,000) (75,000) - (73,975) - (73,975) 
สิทธิการขายหุน้ (999) - (999) - (999) - (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (1,476) - (1,476) - (1,476) - (1,476) 
รวม (2,475) (75,000)  (77,475) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

เครื่องมือทางการเงิน  
ที่วดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 เครื่องมือทางการเงิน 
ที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ               

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  73,960  73,960  -  79,241  -  79,241 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอื่น  -  10,955  10,955  -  11,503  -  11,503 

รวม  -  84,915  84,915         

               
หนี้สินทางการเงิน               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  (75,000)  (75,000)  -  (73,975)  -  (73,975) 
สิทธิการขายหุน้  (999)  -  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  (901)  -  (901)  -  (901)  -  (901) 

รวม  (1,900)  (75,000)  (76,900)         
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน  
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาดท่ีใช้คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตของเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วนัท่ีบันทึกบัญชี               
ไม่แตกต่างจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระสาํคญั  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้้วยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญาตามความเหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
หากขอ้สมมติในการวดัมูลค่ายติุธรรมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดล้ดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี กจ็ะยงัคงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย   
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ    
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  

 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 231



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

87 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือ
กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในทาํหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็
ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความ
เส่ียงของการผดินดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่ 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไข กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดับความน่าเช่ือถือภายนอก            
งบการเงิน ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสาํหรับบางกรณี  
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กลุ่มบริษทัจาํกดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระสูงสุด
ท่ี 90 วนัและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่า
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
คาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับลูกหน้ีแต่ละรายและสะทอ้น
ผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของ               
กลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6  

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

  
ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์
อนุพนัธ์ มีจาํกดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือและ
พิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 
 

(ข.1.3) การคํ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การคํ้ าประกันทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษัทย่อยเท่านั้ น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารสําหรับบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 
(ดูหมายเหตุ ขอ้ 17) 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
แสดงจาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสญัญา  
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งบการเงินรวม 
กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มูลค่า 

ตามบญัชี ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
(พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,614,150 1,620,385 -  -  1,620,385 

เจา้หน้ีการคา้  159,889  159,890  - - 159,890 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134,120  140,238  - - 140,238 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 884,540  229,314  706,342  23,160  958,816 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 47,598  29,384  20,441  - 49,825

2,840,297  2,179,211  726,783  23,160  2,929,154 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มูลค่า 

ตามบญัชี ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
(พนับาท) 

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,614,150 1,620,385 - - 1,620,385 
เจา้หน้ีการคา้ 130,792  130,792  - - 130,792 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ 
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,065 167,027 - - 167,027 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 695,600  163,450  573,159  23,160  759,769 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,182  6,673  1,705  - 8,378

2,608,789  2,088,327  574,864  23,160  2,686,351 

งบการเงินรวม 
กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 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 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 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 

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 
มีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน            
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียผนัแปรทําให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษัทได้ลด          
ความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการทาํใหม้ัน่ใจวา่ตราสารหน้ีและเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้
อนุพนัธ์และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นหลกั เพื่อจัดการความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ีย
สาํหรับตราสารหน้ีและเงินกูย้มืบางรายการ  

 
30 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 5,207 - 5,196 
รวม - 5,207 - 5,196 
     
ภาระผกูพนัอื่น ๆ     
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  418,297 281,887 315,622 281,887 
คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 74,122 4,172 42,444 1,145 
สญัญาใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 12,585 13,343 3,089 4,617 
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ 
   และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
- 

 
2,273 

 
- 

 
2,273 

สญัญาอ่ืน ๆ 2,628 2,197 2,166 1,365 
รวม 507,632 303,872 363,321 291,287 

 
32 คดฟ้ีองร้อง 

 
ในปี 2562 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องต่อคณะอณุญาโตตุลาการใหต้ดัสินขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัและบริษทั อีโค่ โอเรียนท ์
รีซอสเซส (ประเทศไทย) จาํกัด (“ECOR”) ในกรณีท่ี ECOR ผิดสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก ECOR                  
ไม่สามารถจดัหาก๊าซให้บริษทัไดต้ามปริมาณท่ีกาํหนดตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทัไดรั้บ     
คาํวินิจฉยัจากคณะอนุญาโตตุลาการใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะคดีขอ้พิพาทดงักล่าว โดยให ้ECOR ชาํระเงินจาํนวน 40.71 
ล้านบาทให้แก่บริษทัพร้อมทั้งดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัถดัจากวนัเสนอขอ้พิพาทจนถึงวนัท่ี ECOR      
ชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเสร็จส้ิน รายการดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้
รายการจนกว่าจะไดรั้บชาํระค่าชดใช้ความเสียหายจาก ECOR อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ECOR          
ไดย้ืน่คาํร้องเพื่อเพิกถอนคาํวินิจฉยัจากคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คดีแพง่ดงักล่าว
อยูใ่นกระบวนการทางศาลแพ่ง และบริษทัอยูร่ะหวา่งกระบวนและบริษทัอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางศาลทรัพยสิ์น
ทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง และเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2565 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศกลางมีคาํสัง่ใหโ้อนคดีดงักล่าวไปดาํเนินพิจารณาคดีใตศ้าลแพง่ 
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 ในไตรมาส 1 ปี 2563 พนกังานกลุ่มหน่ึงไดล้าออกจากบริษทั และต่อมาไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทั
จ่ายเงินชดเชยเป็นจาํนวนรวม 1.54 ล้านบาท ซ่ึงได้รับคาํตัดสินจากศาลชั้นต้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564           
ให้ชาํระเงินแก่โจทยเ์ป็นจาํนวนเงิน 2.46 ลา้นบาท โดยรวมดอกเบ้ียล่าชา้เป็นจาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาท อย่างไร       
กต็ามบริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2565 นอกจากน้ีบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจาํเลยร่วมในศาลชั้นตน้
ในคดีแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 17.59 ลา้นบาทให้แก่โจทก์จากกรณีอุบติัเหตุของ
พนกังานของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บความคุม้ครองตามประกนัวินาศภยัตามวงเงินกรมธรรม ์อยา่งไรกต็าม ส่วนต่าง
ของค่าสินไหมทดแทนและวงเงินกรมธรรม์ท่ีอาจเกิดข้ึนบริษทัต้องรับผิดชอบร่วมกับพนักงานดังกล่าว โดย         
คดีความขา้งตน้ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุดและยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงไม่มีการตั้งประมาณการสําหรับหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าวในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
1) วนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน                    

จดทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 720 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 240 ลา้นหุน้ มูลค่า

หุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นจาํนวน 120 ล้านบาท บริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี               

4 มกราคม 2565 

 

2) วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

เพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SCN-W1”) และ คร้ังท่ี 2 (“SCN-W2”) ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นในจาํนวนไม่เกิน 120 ลา้นหุ้น ในอตัราจดัสรรท่ี 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 14 

มกราคม 2565 ทั้งน้ี SCN-W1 และ SCN-W2 มีอาย ุ1 ปี และ 4 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามลาํดบั 

และมีอตัราอตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 1 หุน้ 

 
3) เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระทุนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ ร้อยละ 1.5 

สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทัคอนโทร์โน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใน

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 1.53 ลา้นบาท เพื่อรักษาสดัส่วนการถือหุน้เดิม 
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4) ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทได้จาํหน่ายสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสําหรับ

อุตสาหกรรม (iCNG) ให้กบับริษทั เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญ่ีปุ่น จาํกดั (“TJN”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย และไดเ้ขา้ทาํ

สญัญาซ้ือขายหุน้กบั Shizuoka Gas Co., Ltd. (“SZG”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียวเพื่อ

ดาํเนินการขายหุ้นท่ีบริษทัถือใน TJN ให้แก่ SZG ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

โดยมีมูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 313.11 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการทั้งหมดภายใตเ้ง่ือนไขของ

สญัญาซ้ือขายหุน้กบั SZG เสร็จส้ินในวนัท่ี 7 มกราคม 2565 

 
5) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 66 ล้านบาท             

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2565 
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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การรบัรองความถกูตอ้งของข้อมลูสำหรบัการสง่แบบ 56-1 One Report 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง

ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากน้ี 

บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี่ และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง

ครอบคลุมถึงข้อบกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำทีมิ่ชอบทีอ่าจมีผลกระทบต่อ

การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา เป็นผู้ลงลายมือชือ่กำกับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  

นางพิมพ์วนิฏา   จรัสปรีดา  กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไมใ่ชข่้อมูลทีบ่ริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชือ่ ตำแหน่ง ลายมอืชือ่ 

1. นายฤทธี  กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2. นางพิมพ์วนิฏา  จรัสปรีดา กรรมการเลขานุการบริษัท  

ผูร้บัมอบอำนาจ 

ชือ่ ตำแหน่ง ลายมอืชือ่ 

1. นางพมิพว์นิฏา  จรัสปรีดา กรรมการและเลขานุการบริษัท 

ประทบัตรา

บริษทั 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 240



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจควบคมุ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละ

การเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทำบญัช ีและเลขานกุารบริษทั 

ประวตักิรรมการ 

นายวเิชยีร อษุณาโชต ิ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2559) 

อาย ุ66 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ภูมิพลังแผน่ดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที ่3/2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที ่17/2556 (วตท.17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- การบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที ่2/2554 (สวปอ.มส.2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- Advanced Senior Executive Program (ASEP-5) ปี 2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่73/2549

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2561 – 2563 กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 - 2563  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2558 – 2559  ทีป่รึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

2548 – 2555  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 

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 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 241



นายชำนาญ วงัตาล 
กรรมการอิสระ  

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 14 สิงหาคม 2557) 

กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ68 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) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่114/2558

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ 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) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 
2562 - 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

2551  - 2552 กรรมการ Bank Thai Assets Management 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 242



นางกรรณกิาร ์งามโสภ ี
กรรมการอิสระ   

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 20 ธันวาคม 2559) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล      
อาย ุ65 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่21/2545 สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 

Refreshing Program ปี 2563 
- Board of Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที ่7/2562 สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561 สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที ่3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.3) 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุ่นที ่2552 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่3156 

- หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ) - 2550 บรอ.1 

- หลักสูตร Advanced Strategic Management, IMD. Switzerland (2012) 

- โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ รุ่นที ่1 เนติบัณฑิตยสภา 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8 สถาบันพระปกเกล้า 

 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 

2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิช จำกัด (มหาชน) 

2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป 

จำกัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร

ความเสีย่งบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท โกลบอลกรีนเคมินอล จำกัด (มหาชน) 

2559 - 2560 ทีป่รึกษา – หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) 

2558 - 2559  รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 243



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

2560 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd. 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนบุรี เวลบอ้ิีง จำกัด (ในกลุ่ม บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด) 

2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุฒิวิทยาลัย 

2562 - 2564 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

2560 - 2562 กรรมการบริษัท บำรุงเมืองพลาซา่ (ในกลุ่ม บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด) 

2559 - 2564 อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ฯ 

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2559 - 2564 กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 244



พลอากาศเอกวรฉตัร ธารฉีตัร 
กรรมการอิสระ 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 4 ตุลาคม 2561) 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ65 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.14) 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที ่51 

- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที ่35 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที ่35 

- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที ่59 

- โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ 

- ว.ทบ.ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที ่22 

- การปฏิบัติการรบร่วมภาคีพันธมิตร ประเทศออสเตรเลีย 

- นักบินลองเคร่ืองต้นแบบ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่178/2563 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน 

2560 - ปัจจุบัน  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2559   ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

2558 - 2559  จเรทหารทัว่ไป สำนักงานรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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พลตำรวจโทประหยชัว ์บญุศร ี
กรรมการอิสระ 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 16 มิถุนายน 2563) 
อาย ุ63 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศกึษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที ่35 (นรต.รุ่นที ่35) 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่178/2563 

- หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที ่35 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจ

แหง่ชาติ 

- หลักสูตรการควบคุม และการจัดการจราจร (Traffic and Control management) ทุน JAICA ประเทศญีปุ่่น 

- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที ่27 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการ

ศึกษา สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที ่8 (พตส.8) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที ่1 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2563 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

2563 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด 

2563 - ปัจจุบัน  ประธานสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี (Songkhla FC) 

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

2562   จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแหง่ชาต ิ

2560 - 2561  รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแหง่ชาต ิ

2558 - 2559  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11  มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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นายเอกชยั ตวิตุานนท ์
กรรมการอิสระ  

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการอิสระ 16 มิถุนายน 2563) 
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

อาย ุ69 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- นิติศาสตรมหาบัญฑิต (LLM) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแหง่เนติบัณฑิตยสภา 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่127/2559, สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

ไทย 

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที ่9/2563, สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2564 – ปัจจุบัน            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด 

 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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นายธญัชาต ิกจิพพิธิ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ65 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่SET/2555 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2531 – 2559 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

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 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 737,920,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.50 (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ถือหุ้นด้วยตนเอง จำนวน 716,720,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.83 

ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.67 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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ดร.ฤทธ ีกจิพพิธิ 

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 
กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ38 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน University of Massachusetts Lowell ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่SET/2555 

-   หลักสูตร Road 2 CTO (Chief Technology Officer) รุ่นที ่1, Durian Corporation Co. Ltd., WE DO SCG 

    Digital and SET 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2561 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 - 2561  กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบริหาร  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
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 และกรรมการผูจั้ดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส ์จำกัด 

2558 - 2562  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด 

2558 - 2562  กรรมการ บริษัท วรปภา จำกดั 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,520,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.88 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายธัญชาติ กิจพิพิธ 

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 249



นางสาวนรศิรา กจิพพิธิ 

กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันทีเ่ริม่เป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557) 
กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  

อาย ุ34 ป ี

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเส่ียง Imperial College Business School, London  

 ประเทศสหราชอาณาจักร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

รุน่ที ่7/2562 

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

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

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

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

ประสบการณท์ำงาน (5 ปยีอ้นหลงั) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2561  -  ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2564 - ปัจจุบัน            กรรมการ บรษิัท เครอืขา่ยก๊าซไทย-ญีปุ่่น จำกัด 

2564 - ปัจจุบัน            กรรมการ บรษิัท สแกน เมดิเฮิรบ์ จำกัด 
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ 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 เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด 

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด 

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ 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 

2559 - 2563  กรรมการ บริษัท วรปภา จำกัด 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 10,520,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.88 โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 11 มีนาคม 

2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนาย ธัญชาติ กิจพิพิธ 

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 250



นางพมิพว์นฏิา จรสัปรดีา 
กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

(วันทีเ่ร่ิมเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560)  
กรรมการบริหาร/  เลขานุการบริษัท (มีผล 18 กันยายน 2557)/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท/ 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  

อายุ 58 ปี 

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกีย่วกับรายได้จากสัญญาทีท่ำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญา

เช่า (TFRS 16) ที่มีผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รุ่นที ่7/2562 

- Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่8 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่151/2561 

- หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ 

- การทำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลคา่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- Company Secretary Program (CPS) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่64/2558 

- Essential PDPA Compliance for Executives สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม  

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2561 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการเงินและบัญชี  

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 จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส ์จำกัด 

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

2563 - 2563  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไมมี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  

 

 

 

 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 251



ประวตัิผูบ้รหิาร 
 
นางจฑุามาศ สงิหเ์ขยีว  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)  

(วันทีเ่ร่ิมงาน 1 พฤศจิกายน 2549) 

อาย ุ45 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจศึกษาการบัญชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยเกริก 

- หลักสูตร สรุปสาระสำคัญ ประเด็นทีค่วรทราบของ TFRS for PAEs ทีต่้องใช้ และการเปล่ียนแปลงในปี 2564 

โครงการทุนอบรมพัฒนาบุคลากรบริษัทจดทะเบียนปี 2564 

- หลักสูตร e-Learning วิชางบกระแสเงินสด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- หลักสูตร e-Learning วิชา รายได้ ความตา่งระหวา่งบัญชีและภาษี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15,TFRS16   บจก.เคพีเอ็มจี  ภูมิไชยฯ 

- หลักสูตรเจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ทีจ่่าย  บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

- หลักสูตรเจาะประเด็นภาษีทั้งธุรกิจ   ป๊ัมน้ำมัน  ป๊ัมก๊าซ  (LPG,NGV)  บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

- TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติสำหรับการด้อยคา่ของทรัพย์สินทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลคา่

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสีย่ง สภาวิชาชีพบัญช ี

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกีย่วกับรายได้จากสัญญาทีท่ำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญา

เชา่ (TFRS 16) ทีมี่ผลตอ่การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2  ตลาดหลักทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

- สัญญาเชา่ แนวปฏิบัติการบันทึกบัญช ี บจก.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 

- หลักสูตร แนวปฺฏิบัตกิารจัดทำบัญชีทรัพย์สิน บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 

- สัมมนา transfer Pricing ปี 62 บจก.เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท ์

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 

2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญช ีบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

-ไม่มี- 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : 20,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0002 โดยไมม่ีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วนัที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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นางสาวกาญจนา  คงชยัทรพัย ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

(วันทีเ่ร่ิมงาน 1 ตุลาคม 2562) 

อาย ุ41 ป ี

 

คณุวฒุกิารศกึษา/การอบรม 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- Essential PDPA Compliance for Executives สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศษฐกิจและสังคม 

ประสบการณท์ำงาน (5 ปียอ้นหลัง) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน 
2562 - ปัจุบัน            ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2559 - 2562   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไมม่ีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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เอกสารแนบ 3  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน  

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

นางสาวฤทยัชนก  สภุาพงษ ์

กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิ

อายุ 38 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา 

• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 

• โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) 

• โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II 

• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

• หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัททีเ่ตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

• หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

• Internal Audit Comprehensive: IAC 

ประสบการณท์ำงาน 

2559 - ปัจจุบัน Executive Director / ผู้จัดการ  

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้บริการตรวจสอบภายใน 

2554 – 2559 ผู้ชว่ยผู้จัดการ 

2552 – 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 

2550 – 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จำกัด 

แผนกตรวจสอบภายใน ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปจัจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - ไม่มี – 

กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร : -ไม่มี- 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหนา้งานกำกับดแูลการปฏบิัตงิานของบรษิทั (Compliance) 

นางพมิพว์นฏิา จรสัปรีดา 

เลขานุการบริษัท/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท/ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงิน 

อายุ 58 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

• ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

• Company Secretary Program (CPS) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่64/2558 

• Director Accreditation Program (DAP)สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่

151/2018 

• Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) รุ่นที ่7/2019 

• หลักสูตรมาตรฐานการายงานทางการเงิน TFRS9, TFRS15, TFRS16 บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชยฯ 

• การทำ Financial Projection เพ่ือประเมินมูลคา่บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกีย่วกับรายได้จากสัญญาทีท่ากับลูกค้า (TFRS 15) และ

สัญญาเชา่ (TFRS 16) ทีมี่ผลตอ่การจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที ่2 ตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่8 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• สัมนาวิชาการ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผูบ้ริหาร กระทรวงดิจิตัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

2560 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายงานการเงิน 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท/ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปจัจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน – ไม่มี – 

กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส ์จำกัด 

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

2562 – 2563  กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที ่11 มีนาคม 2565) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี  

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี  
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ขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแกก่รรมการเกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ

บริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ   

2. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสว่นทีรั่บผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอ่ไปน้ี  

• ทะเบียนกรรมการ   

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ   

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น   

• รายงานประจำปี   

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  

5. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด   

6. จัดสง่สำเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่จัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้กับ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแตว่ันทีบ่ริษัท ได้รับรายงาน

น้ัน  
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เอกสารแนบ 4  
 

ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธรุกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 

ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธรุกจิ 

รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

- ไมม่-ี 

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 258



(แบบ 56-1 One-Report)
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