
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็น
อิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

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

การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ขอ้ 11 และ ขอ้ 14 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอยา่ง
สม ่าเสมอรวมถึงพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เม่ือมี
ขอ้บ่งช้ี ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้
นั้นเก่ียวขอ้งกบัภาวการณ์ของตลาด การพิจารณาดงักล่าว
ต้องใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเ ร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การท าความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่
จะได้รับในอนาคตและขอ้สมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการ
สนบัสนุนการประมาณการดงักล่าว 

• การทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนบัสนุนการประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาด 
สภาพแวดล้อมการด า เ นินงาน ความ รู้ เ ก่ี ยวกับ
อุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บ  

• การพิจารณาประมาณการผลการด า เนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

• การพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ 
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตาม 
ท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

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

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์  
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือมาตรการ
ป้องกนัของขา้พเจา้ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 

(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

 
 



บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
   งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมนุเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 39,373             108,881           11,365             37,241             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 337,870           391,325           550,900           615,798           

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 441,479           350,708           689,975           559,871           

ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 1,868               15,410             1,868               15,410             

ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 833                  4,788               833                  4,788               

ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,000               -                  2,000               -                  

ส่วนของลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 18,987             18,543             18,987             18,543             

สินคา้คงเหลือ 8 316,906           378,507           305,176           369,510           

    สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,764               25,875             2,492               24,845             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,163,080        1,294,037        1,583,596        1,646,006        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 3,900               3,900               -                  -                  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 7 310,289           329,276           310,289           329,276           

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 26 124,492           -                  124,492           -                  

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 1,210,636        1,126,359        958,679           958,679           

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 525,017           95,742             212,670           -                  

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                  -                  681,808           1,100,445        

ลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 10 461,269           465,445           455,072           459,246           

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,237             12,105             10,237             12,105             

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ผูด้  าเนินงานอ่ืน 347                  1,042               347                  1,042               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 22,950             8,105               18,846             4,001               

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,347,356        1,888,576        528,213           612,324           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 102,612           99,786             25,027             10,848             

คา่ความนิยม 14 220,769           220,769           -                  -                  

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 89,313             99,594             33,917             38,672             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 1,925               2,270               -                  -                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,431,112        4,352,969        3,359,597        3,526,638        

รวมสินทรัพย์ 5,594,192        5,647,006        4,943,193        5,172,644        

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,269,956        1,614,150        1,269,956        1,614,150        

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 16, 17 224,403           159,889           190,837           130,792           

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 180,389           199,915           134,190           139,177           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 17,431             27,876             5,668               6,485               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 15 201,120           134,120           222,120           160,065           
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 423                  618                  -                  -                  

ประมาณการหน้ีสินส าหรับการรับประกนั

สินคา้และบริการ     605                  427                  605                  427                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,894,327        2,136,995        1,823,376        2,051,096        

     หน้ีสินไม่หมนุเวียน

     เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 434,471           684,625           375,761           556,423           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15 23,336             19,722             17,934             1,697               

เจา้หน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 14,969             16,722             360                  509                  

หุ้นกู้ 15 129,890           -                  129,890           -                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 69,961             73,551             23,988             27,335             

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน     19,627             21,901             15,574             17,199             

หน้ีสินอนุพนัธ์ 26 999                  1,195               999                  1,129               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 693,253           817,716           564,506           604,292           

รวมหนีสิ้น 2,587,580        2,954,711        2,387,882        2,655,388        

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ทนุเรือนหุ้น 18
   ทนุจดทะเบียน  720,000           600,000           720,000           600,000           

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 600,000           600,000           600,000           600,000           

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,346,389        1,346,389        1,346,389        1,346,389        

     ก  าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 19 60,000             60,000             60,000             60,000             

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 888,734           608,786           548,922           510,867           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 111,479           75,717             -                  -                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,006,602        2,690,892        2,555,311        2,517,256        

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10                    1,403               -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,006,612        2,692,295        2,555,311        2,517,256        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,594,192        5,647,006        4,943,193        5,172,644        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

        รายไดจ้ากการขาย 20 914,046           1,222,709        445,382           802,427           

        รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20 485,933           463,231           398,932           380,303           

1,399,979        1,685,940        844,314           1,182,730        

        ตน้ทุนขาย 8, 21 (913,610)         (1,149,641)      (451,142)         (750,430)         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21 (337,060)         (314,413)         (262,801)         (257,512)         

ก ำไรขั้นต้น 149,309           221,886           130,371           174,788           

รายไดอ่ื้น 110,899           63,350             119,836           80,510             

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 120,440           -                  111,081           -                  

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุน 11 200,903           -                  -                  -                  

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 21 (5,793)             (5,099)             (5,383)             (4,517)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21 (187,578)         (172,078)         (165,097)         (134,664)         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                  (902)                -                  (902)                

ก ำไรจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 388,180           107,157           190,808           115,215           

ตน้ทุนทางการเงิน 22 (74,859)           (78,854)           (69,854)           (71,469)           

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 26 78                   (36,471)           (216)                (38,524)           

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

 และการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 9 48,658             71,980             -                  -                  

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 362,057           63,812             120,738           5,222              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 (19,849)           5,197              (19,078)           8,486              

ก ำไรส ำหรับปี 342,208           69,009             101,660           13,708             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 342,693           68,227             101,660           13,708             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (485)                782                 -                  -                  

342,208           69,009             101,660           13,708             

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)

    ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 24 0.29                0.06                0.08                0.01                

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับปี 342,208           69,009             101,660           13,708             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 35,762             88,657             -                  -                  

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร

    หรือขำดทุนในภำยหลงั 35,762             88,657             -                  -                  

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

    ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
    ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 4,068              -                  2,993              -                  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                  365                 -                  -                  

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
    ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (813)                -                  (598)                -                  

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไร

    หรือขำดทุนในภำยหลงั 3,255              365                 2,395              -                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 39,017             89,022             2,395              -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 381,225           158,031           104,055           13,708             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 381,710           157,249           104,055           13,708             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (485)                782                 -                  -                  

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 381,225           158,031           104,055           13,708             

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของอตัรา รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง แลกเปล่ียนจากการ การควบคุม อ่ืนของส่วนของ ของผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร แปลงค่างบการเงิน เดียวกนั ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 600,000           1,346,389        60,000             591,194           (34,653)              21,713             (12,940)            2,584,643        8                      2,584,651        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   (51,000)            -                    -                   -                   (51,000)            -                   (51,000)            
    รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทั -                   -                   -                   (51,000)            -                    -                   -                   (51,000)            -                   (51,000)            

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   613                  613                  
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   613                  613                  
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (51,000)            -                    -                   -                   (51,000)            613                  (50,387)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไร -                   -                   -                   68,227             -                    -                   -                   68,227             782                  69,009             
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   365                  88,657               -                   88,657             89,022             -                   89,022             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                   -                   68,592             88,657               -                   88,657             157,249           782                  158,031           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 600,000           1,346,389        60,000             608,786           54,004               21,713             75,717             2,690,892        1,403               2,692,295        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 600,000           1,346,389        60,000             608,786           54,004               21,713             75,717             2,690,892        1,403               2,692,295        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                   -                   -                   (66,000)            -                    -                   -                   (66,000)            -                   (66,000)            
     รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   (66,000)            -                    -                   -                   (66,000)            -                   (66,000)            

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   (908)                 (908)                 
    รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   (908)                 (908)                 
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (66,000)            -                    -                   -                   (66,000)            (908)                 (66,908)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไร (ขาดทนุ) -                   -                   -                   342,693           -                    -                   -                   342,693           (485)                 342,208           
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   3,255               35,762               -                   35,762             39,017             -                   39,017             
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                   -                   345,948           35,762               -                   35,762             381,710           (485)                 381,225           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 600,000           1,346,389        60,000             888,734           89,766               21,713             111,479           3,006,602        10                    3,006,612        

งบกำรเงินรวม 
ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11



บริษทั สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง รวมส่วน
หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 600,000                          1,346,389                       60,000                            548,159                          2,554,548 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                                  -                                  -                                  (51,000)                           (51,000)                           
     รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (51,000)                           (51,000)                           
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (51,000)                           (51,000)                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  ำไร -                                  -                                  -                                  13,708                            13,708                            
     ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                  -                                  -                                  13,708                            13,708                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 600,000                          1,346,389                       60,000                            510,867                          2,517,256                       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 600,000                          1,346,389                       60,000                            510,867                          2,517,256 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                                  -                                  -                                  (66,000)                           (66,000)                           
     รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (66,000)                           (66,000)                           
รวมรำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                                  -                                  -                                  (66,000)                           (66,000)                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  ำไร -                                  -                                  -                                  101,660                          101,660                          
     ก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                                  -                                  -                                  2,395                              2,395                              
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                  -                                  -                                  104,055                          104,055                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 600,000                          1,346,389                       60,000                            548,922                          2,555,311                       

ก ำไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
 

 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรส ำหรับปี 342,208          69,009            101,660          13,708            
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 23 19,849            (5,197)             19,078            (8,486)             
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 22 74,859            78,854            69,854            71,469            

        ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 21 131,666          171,469          87,809            117,101          
(กลบัรำยกำร) ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน (78)                  36,471            216                 38,524            
(กลบัรำยกำร) ประมำณกำรจำกหน้ีสินกำรรับประกนัสินคำ้และบริกำร 178                 (652)                178                 (652)                
กลบัรำยกำรประมำณกำรร้ือถอน (254)                -                  (254)                -                  
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 2,136              2,983              1,710              2,283              
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจำกภำษี) (48,658)           (71,980)           -                  -                  
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม (12,492)           -                  (12,492)           -                  
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 8 36,784            11,065            37,933            11,040            
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น (8,422)             (5,393)             (8,414)             (15,762)           
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 (120,440)         -                  (111,081)         -                  
ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงสถำนะเงินลงทุน 11 (200,903)         -                  -                  -                  
เงินปันผลรับ -                  -                  (825)                -                  
ดอกเบ้ียรับ (69,171)           (40,030)           (80,187)           (50,426)           

147,262          246,599          105,185          178,799          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    27,538            (131,643)         74,969            (108,976)         
สินคำ้คงเหลือ 31,775            22,141            33,366            21,666            
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ 18,719            14,285            18,719            14,003            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,176              1,592              4,174              1,520              
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    30,496            29,701            3,012              24,692            
เจำ้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (150)                380                 (149)                276                 
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (342)                (301)                (342)                (242)                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 259,474          182,754          238,934          131,738          
ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (3,294)             (16,292)           (671)                (14,956)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 256,180          166,462          238,263          116,782          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้แ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 155,274          87,026            171,623          103,026          
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (213,216)         (187,061)         (286,317)         (215,561)         
เงินสดรับจำกกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน 4,650              7,625              4,650              7,625              
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมแก่ผูด้  ำเนินงำนอ่ืน -                  (2,500)             -                  (2,500)             
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน (2,000)             -                  (2,000)             -                  
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ 9 (25,530)           (3,570)             -                  -                  
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                  -                  -                  (417,637)         
เงินสดรับจำกกำรขำยบริษทัยอ่ยสุทธิ 11 302,861          -                  317,047          -                  

     เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 20,337            465,013          18,573            455,590          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (24,724)           (455,042)         (16,800)           (9,324)             

     เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  268                 -                  268                 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน (56,000)           -                  (56,000)           -                  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (211)                (587)                (211)                (180)                
เงินปันผลรับ -                  -                  825                 -                  

ดอกเบ้ียรับ 60,975            40,927            69,817            48,276            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 222,416          (47,901)           221,207          (30,417)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 760,823          1,275,076       760,823          1,275,076       
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (1,105,017)      (1,248,795)      (1,105,017)      (1,248,795)      
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,000            134,120          88,000            134,120          
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (25,945)           (2,040)             
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -                  43,260            -                  -                  
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (225,937)         (138,247)         (185,167)         (121,927)         
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (35,822)           (31,156)           (12,524)           (8,801)             
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กู้ 129,592          -                  129,592          -                  
เงินปันผลจ่ำย (65,972)           (51,034)           (65,972)           (51,034)           

ดอกเบ้ียจ่ำย (72,771)           (78,642)           (69,136)           (71,636)           

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -                  613                 -                  -                  

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (548,104)         (94,805)           (485,346)         (95,037)           

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (69,508)           23,756            (25,876)           (8,672)             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 108,881          85,125            37,241            45,913            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 5 39,373            108,881          11,365            37,241            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 70                   50                   70                   50                   

เจำ้หน้ีค่ำหุน้คำ้งจ่ำย 56,000            -                  56,000            -                  

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

15 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1   ขอ้มูลทัว่ไป 
2   เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3   นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
7   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
8   สินคา้คงเหลือ 
9   เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
10   การด าเนินงานร่วมกนั 
11   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13   สัญญาเช่า 
14   ค่าความนิยม 
15   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 
17   เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 
18   ทุนเรือนหุ้น 
19   ส ารองตามกฎหมาย 
20   ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
21   ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
22   ตน้ทุนทางการเงิน 
23   ภาษีเงินได ้
24   ก าไรต่อหุ้น 
25   เงินปันผล 
26   เคร่ืองมือทางการเงิน 
27   การบริหารจดัการทุน 
28   ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29   คดีฟ้องร้อง 
30   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

   
   

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ    
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 355 
ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีคือ ครอบครัวกิจพิพิธ 
 
บริษทัและบริษทัย่อย การด าเนินงานร่วมกนั (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการคา้ก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และอ่ืน ๆ 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  ประเทศท่ี บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง 2565  2564 

   (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางตรง      
บริษทั สยามวาสโก จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจ     

คา้ปลีกคาร์บอนไดออกไซดเ์หลว น ้ามนัเคร่ือง
และน ้ามนัหล่อล่ืน 

ไทย 100.00  100.00 

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

และกระจายสินคา้ทางบก 
ไทย 99.99  99.99 

บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จ ากดั ธุรกิจผลิตและให้เช่ารถโดยสารขนาดเลก็ ไทย 99.99  99.99 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 99.96  99.96 
บริษทั แสกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั ธุรกิจปลูกและจ าหน่ายกญัชา กญัชง ไทย -  99.99 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม ไทย -  99.98 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจลงทุน ไทย -  99.97 
บริษทั สแกน ไอซีที จ ากดั ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย -  51.00 
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บริษทัมีการร่วมการงานประเภทการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบริษทัและผูร่้วมด าเนินงานอ่ืน 
(หมายเหตุขอ้ 10) บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ละรายการของการด าเนินงาน
ร่วมกันตามส่วนของตน ซ่ึงรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียด ณ 31 ธันวาคม ดังน้ี 
  
   

ประเทศที ่
ส่วนได้เสียในกำร 
ด ำเนินงำนร่วมกัน 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง 2565  2564 
   (ร้อยละ) 
กิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมท างาน   
บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ช ทวี จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ี เรียกว่า “กิจการร่วมคา้กลุ่มร่วม
ท างาน SCN-CHO”) 

ธุรกิจขายรถโดยสารปรับอากาศใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 

จ านวน 489 คนั 

ไทย 50.00  50.00 

  

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ กิจกำรจัดตั้ง 2565  2564 

   (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อม       
   ถือหุ้นโดยบริษัท สยามวาสโก จ ากัด      
บริษทั บี.พี.เอ อินเตอร์เทรด จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
(ยงัไม่ไดด้ าเนินธุรกิจ)      
บริษทั เอน็ ที เอนเนอจี ก๊าซ จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
บริษทั เอม็ม่ี เอน็จีวี จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
บริษทั น ้าพอง เอน็จีวี 2558 จ ากดั ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ไทย 100.00  100.00 
      
บริษัทย่อยทางอ้อม      
   ถือหุ้นโดยบริษัท คอนโทร์โน จ ากัด      
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจลงทุน ไทย 99.97  - 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง              
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้
ในการจดัท างบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  และการด าเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า       
"กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารใช้วิจารณญาณการประมาณการและข้อสมมติหลายประการ   
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณ
ไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไปมาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินน้ี        
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงเห็นวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย การด าเนินงานร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า             
“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง   
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ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการ
ควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ี
จ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้
เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิ
ของการร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุน
นั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 
การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีการทดสอบการกระจุกตวั (concentration test) ซ่ึงเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าเป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมานั้นกระจุกตวัท่ีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึงหรือกระจุกตวัท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น มูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ และส่วนได้
เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใช้ราคาท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และ
มูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนักงานของ      
ผูถู้กซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ขึ้นอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท างานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัท าการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ  
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ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ใน
ล าดับสูงสุด ณ วันท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดังกล่าวกับ
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุ้น 
รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ี
ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ         
การดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่าย
เงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ก าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้น
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายได้และ
ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นประเทศท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ง.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

ตราสารหน้ีท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าด้วยมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนจะรวมหรือหกัตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารดว้ย  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ีย                 
ท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และ
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย 
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยท์างการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี        
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง  
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายซ่ึงเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง เร่ิมแรกกลุ่มบริษทัจะ
ปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินให้เป็นปัจจุบนัเพื่อสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงตามขอ้ก าหนดของการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง หากมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนเพิ่มเติมกลุ่ม
บริษทัจะน าวิธีการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขมาถือปฏิบติักบัการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี
จะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(ง.3) อนุพันธ์ 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
 

(ง.4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ลูกหน้ีสัญญาเช่าและวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็น                    
ถ่วงน ้ าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใช้
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าด้วยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก      
12 เดือนขา้งหนา้ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ  มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถ
ของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน
การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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(ง.5) การตัดจ าหน่าย  
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(ง.6) ดอกเบีย้  
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มี           
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน  
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้             
วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น    

 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั
และขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดย
ใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่วนปรับปรุงและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยร์วมถึง
ก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงถูกโอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าใน
การซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง  

 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัร   3 - 25 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โรงงาน   5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ   5 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ญ) ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ฎ) รายจ่ายในการวิจัยและพฒันา 
 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ด้ก็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการต้นทุนการพฒันาได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท า
ให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนและ
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนส าหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานไม่จ ากดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนอ่ืน ๆ วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ ายภายหลงัการรับรู้
รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
สิทธิในสัญญาการประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 8 - 22 ปี 
สิทธิในการขายไฟฟ้า 25 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ 10 ปี 

 
(ฐ) สัญญาเช่า 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี
ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการ
บูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวันส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าให้กับ          
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า 
เม่ือมีการ วดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืนจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบั
รายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี        
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง                
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว  
 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
      นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ
การท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม
อยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 
 

(ต) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 
การรับรู้รายได้  
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ 
และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้  และตน้ทุน
ขายส าหรับสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกับขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีการส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้น หรือมีการใหบ้ริการหลาย ๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะ
ถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้น 
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(ถ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                
ผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 
 
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี             
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                  
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) ก าไรต่อหุ้น  
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญัค านวณโดยการหารก าไรของผูถื้อหุ้นสามญั
ท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และ
ผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุ้นของพนกังาน 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกลุ่มบริษทัหรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 11 ส าหรับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
ครอบครัวกิจพิพิธ ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  4,360  3,692 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  6,865  6,800 
รายไดอ่ื้น -  -  1,922  1,448 
รายไดค้่าเช่า -  -  1,227  1,726 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น -  -  6,100  454,243 
ดอกเบ้ียรับ -  -  10,998  10,034 
ซ้ือสินคา้ -  -  12  3,329 
การรับบริการ -  -  12,412  31,251 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  457  815 
        

บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 45,878  19,957  45,878  19,957 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 53,468  -  54,463  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 18,083  -  18,300  - 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ค่าท่ีปรึกษา 4,741  2,760  4,741  2,760 
ขายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 1,970  -  1,970  - 
ดอกเบ้ียรับ 9,096  6,160  9,096  6,160 
รายไดค้่าเช่า 1,200  -  1,200  - 
รายไดอ่ื้น 3,255  1,373  3,255  1,373 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า 2,100  -  2,100  - 
        

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน        
ดอกเบ้ียจ่าย 8,364  83  8,364  83 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั          
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,747  25,085  26,007  24,246 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,820  1,075  1,820  1,075 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 29,567  26,160  27,827  25,321 
        

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  270,446  283,415 
การร่วมคา้ 39,691  -  39,691  - 
รวม 39,691  -  310,137  283,415 
    

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น    
บริษทัยอ่ย -  -  6,749  7,874 
บริษทัร่วม 8,770  1,930  8,770  1,930 
การร่วมคา้ 3,050  847  3,050  847 
รวม 11,820  2,777  18,569  10,651 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
เงินให้กู้ยืม  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  -  -  248,496  209,163 
บริษทัร่วม  398,120  331,120  398,120  331,120 
การร่วมคา้  55,464  47,103  55,464  47,103 
รวม  453,584  378,223  702,080  587,386 
         

เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  326  4,523 
การร่วมคา้ 237  -  187  - 
รวม 237  -  513  4,523 
        

เจ้าหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  69  211 
การร่วมคา้ 4  -  4  - 
รวม 4  -  73  211 
        

เงินกู้ยืม        
บริษทัยอ่ย  -  -  21,000  25,945 
กรรมการ  201,120  134,120  201,120  134,120 
รวม  201,120  134,120  222,120  160,065 

 
สัญญาส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงครอบคลุมการให้เช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์เพื่อจ าหน่าย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมอดัในราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทับอกเลิกสัญญา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งเพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาและให้บริการธุรกิจแก่บริษทั
ในเครือ โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มบริษทับอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 
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บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้มืเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง และไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดรั้บช าระคืนเงินตน้หมดหรือเม่ือผูใ้หกู้ท้วงถาม 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินหลายฉบบัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 
และ 9 ปี ตามแต่ละสัญญาพร้อมทั้งค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องแต่ละโครงการ โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยส้ินสุด
ในเดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงเดือนสิงหาคม 2573 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั   
ท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสัญญา 
 
บริษัทได้ท าสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 และร้อยละ 14 ต่อปี ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดตามท่ีระบุในสัญญา 
 
บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากกรรมการโดยมีวงเงินกูย้ืมจ านวน 250 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี 
ซ่ึงสัญญาดงักล่าวจะส้ินสุดภายใน 1 ปี หรือเม่ือไดรั้บช าระคืนเตม็จ านวน 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิต
และเพาะปลูกพืช และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอตัราค่าเช่าเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา
การเช่า 1 ปี โดยสามารถต่อสัญญาเช่าไดค้ราวละไม่เกิน 1 ปี นบัแต่ระยะเวลาการเช่าส้ินสุดลง 

 
5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,355  2,267  369  408 
เงินฝากธนาคาร 37,018  106,614  10,996  36,833 
รวม 39,373  108,881  11,365  37,241 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4        
ลูกหน้ีการคา้  39,691  -  310,137  283,415 
อ่ืน ๆ  11,820  2,777  18,569  10,651 
  51,511  2,777  328,706  294,066 
         

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ         
ลูกหน้ีการคา้  285,648  387,701  246,312  352,457 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  9,594  8,303  6,162  4,881 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  8,599  8,738  4,080  4,230 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  5,721  24,773  6  277 
เงินมดัจ าสินคา้  8,116  1,253  7,665  873 
อ่ืน ๆ  17,831  6,812  5,101  5,801 
  335,509  437,580  269,326  368,519 
         

รวม  387,020  440,357  598,032  662,585 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         

   คาดวา่จะเกิดขึ้น  (49,150)  (49,032)  (47,132)  (46,787) 
สุทธ ิ  337,870  391,325  550,900  615,798 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ลูกหนี้การค้า 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั  
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18,297  -  86,510  68,211 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 810  -  1,741  1,477 
   3 - 6 เดือน 20,584  -  20,827  456 
   6 - 12 เดือน -  -  460  463 
   มากกว่า 12 เดือน -  -  200,599  212,808 
รวม 39,691  -  310,137  283,415 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 39,691  -  310,137  283,415 
  

กิจกำรอ่ืน  
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 189,480  262,466  161,185  236,232 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกว่า 3 เดือน 30,960  59,228  21,946  53,341 
   3 - 6 เดือน 6,664  1,354  6,656  637 
   6 - 12 เดือน 2,898  48,808  2,898  48,580 
   มากกว่า 12 เดือน 55,646  15,845  53,627  13,667 
รวม 285,648  387,701  246,312  352,457 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (49,150)  (49,032)  (47,132)  (46,787) 
สุทธ ิ 236,498  338,669  199,180  305,670 
        

รวม 276,189  338,669  509,317  589,085 
        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 49,032  11,283  46,787  7,493 
เพ่ิมขึ้น 118  37,749  345  39,294 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 49,150  49,032  47,132  46,787 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 26  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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7 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำ 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  สุทธิ 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด            
ภายใน 1 ปี 67,915  68,937  (48,928)  (50,394)  18,987  18,543 
1 - 5 ปี 270,175  270,650  (179,145)  (186,054)  91,030  84,596 
เกินกว่า 5 ปี 593,806  661,247  (374,547)  (416,567)  219,259  244,680 
รวม 931,896  1,000,834  (602,620)  (653,015)  329,276  347,819 

 
ในปี 2552 บริษทัได้ท าสัญญากับบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้บริการสร้างสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติอดัซ่ึง
ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้างอ่ืน และให้บริการอดัก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี และส้ินสุดอายุ
สัญญาในปี 2572 ต่อมาในปี 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาเพิ่มเติมกบับริษทัดงักล่าวเก่ียวกับบริการอดัก๊าซธรรมชาติ 
โดยสัญญาเพิ่มเติมดงักล่าวมีระยะเวลา 14 ปี และจะส้ินสุดสัญญาในปี 2572  
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 34,050  28,825  23,451  18,879 
สินคา้ระหวา่งผลิต 24,502  29,271  22,800  27,569 
วตัถุดิบ 344,529  369,802  340,780  366,998 
วสัดุโรงงาน 526  526  423  409 
รวม 403,607  428,424  387,454  413,855 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงและ 
      สินคา้ลา้สมยั 

 
(86,701) 

  
(49,917) 

  
(82,278) 

  
(44,345) 

สุทธ ิ 316,906  378,507  305,176  369,510 

        
        



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชี 
   ตน้ทุนขาย 

 
 

    
 

  

- ตน้ทุนขาย 876,826  1,138,576  413,209  739,390 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า 

   สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

36,784 
  

11,065 
  

37,933 
  

11,040 
สุทธ ิ 913,610  1,149,641  451,142  750,430 
 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,126,359  978,355  958,679  958,679 
ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 48,515  58,982  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธี        
ส่วนไดเ้สีย -  365  -  - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ        
แปลงค่างบการเงิน 35,762  88,657  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,210,636  1,126,359  958,679  958,679 

        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 95,742  79,174  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 143  12,998  -  - 
จ่ายเพ่ิมทุน / เรียกช าระทุนเพ่ิม 25,530  3,570  -  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษทัยอ่ย 403,602  -  212,670  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 525,017  95,742  212,670  - 

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รวม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,222,101  1,057,529  958,679  958,679 
ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 48,658  71,980  -  - 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธีส่วนไดเ้สีย -  365  -  - 
จ่ายเพ่ิมทุน / เรียกช าระทุนเพ่ิม 25,530  3,570  -  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษทัยอ่ย 403,602  -  212,670  - 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ        
แปลงค่างบการเงิน 35,762  88,657  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,735,653  1,222,101  1,171,349  958,679 

 
บริษัทร่วม  
 
บริษทัและผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ไดน้ าหุน้ทั้งหมดของบริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“GEPT”) ไปจ าน า
ต่อผูรั้บเหมาก่อสร้าง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุตามสัญญาจ าน าหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง 
 
การร่วมค้า 
 
การเพ่ิมทุนในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากัด ("SAP") 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 SAP ไดเ้รียกช าระทุนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น ร้อยละ 1.5 ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทั คอนโทร์โน จ ากดั (“CCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระเงิน
ค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 1.53 ลา้นบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุน้เดิม 

 
เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 SAP มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมจ านวน 300,000 หุ้น (จาก 2,375,000 หุ้นเป็น 
2,675,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท และไดเ้รียกช าระค่าหุ้นคร้ังแรกร้อยละ 80 
โดย CCL  เป็นผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวและไดจ่้ายช าระเงินแล้วเป็นจ านวน 24 ลา้นบาท SAP    
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว สัดส่วนการ
ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 53.47 เป็นร้อยละ 58.69 ซ่ึง SAP ยงัคงสถานะเป็นการร่วมค้าของ           
กลุ่มบริษทั 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
   

 งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

  
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2565  2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน ไทย 40  40 1,658,290  1,658,290  958,679  958,679  1,210,636  1,126,359  -  22,788 
การร่วมค้า                     
บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไทย 58.69  53.47 165,500  138,500  101,365  75,835  132,958  95,742  -  - 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จ ากดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม ไทย 51  - 411,999  -  379,031  -  370,936  -  -  - 
บริษทั พืชเภสัชกรรม จ ากดั                     
   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั) ธุรกิจปลูกและจ าหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 40.80  - 6,250  -  24,571  -  21,123  -  -  - 
รวม          1,463,646  1,034,514  1,735,653  1,222,101  -  22,788 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                  
บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน ไทย 40  40  1,658,290  1,658,290  958,679  958,679  -  22,788 
การร่วมค้า                  
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่น จ ากดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม ไทย 51  -  411,999  -  210,120  -  -  - 
บริษทั พืชเภสัชกรรม จ ากดั                   
   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั) ธุรกิจปลูกและจ าหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 40.80  -  6,250  -  2,550  -  -  - 
รวม           1,171,349  958,679  -  22,788 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคัญ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั
ในกิจการเหล่าน้ี 

 
 บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์               

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

บริษทั เครือข่ายก๊าซ
ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 

 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 7 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  
 (พันบาท) 
รายได ้  377,071  380,614  538,488  
        
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ก  134,999  161,169  (10,359)  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี  89,406  222,557  -  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)  224,405  383,726  (10,359)  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของ 
   กลุ่มบริษทั 

 89,762  153,490  (5,185)  

การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขาย 
   แบบdownstream 

 -  -  (2,910)  

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  (5,486)  (5,486)  -  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท  84,276  148,004  (8,095)  
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม / การร่วมคา้ส าหรับปี  -  22,788  -  

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 บริษทั กรีนเอิร์ธพาวเวอร์               
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 
บริษทั เครือข่ายก๊าซ
ไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565  2564  2565  
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน ข  256,610  188,798  142,959  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ค  4,391,587  3,932,557  444,237  
หน้ีสินหมุนเวียน ง  (2,114,821)  (1,839,000)  (182,237)  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน จ  (50,009)  (28,695)  (8,663)  
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)  2,483,367  2,253,660  396,296  
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั   993,347  901,464  202,111  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  149,482  154,968  -  
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  1,142,829  1,056,432  202,111  

        
หมายเหตุ        
ก. รวมรายการดอกเบ้ียรับ  74  65  2,042  
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  79,573  13,378  55  
ค. รวมรายการต่อไปน้ี        

- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  103,521  100,026  -  
- ลูกหน้ีจากขอ้ตกลงสัมปทานบริการ  2,583,151  2,469,172  -  
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  7,908  6,417  419,623  

ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน  
(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) 

  
 

(556,756)  

 
 

(364,391) 

  
 

(105,864) 

 

จ. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน  
(ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
และประมาณการหน้ีสิน) 

  
 

(4,594)  

 
 

(4,430) 

  
 

(8,117) 

 

 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
 
ในปี 2560 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมกับบริษัทแห่งหน่ึง ซ่ึงถือเป็นผูด้  าเนินงานอ่ืน (Other joint operator) เพื่อตั้ ง 
“กิจการร่วมค้ากลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO” (“SCN-CHO”) ประเภทการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อจัดซ้ือรถยนต์
โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คนั และบริการซ่อมแซมและบ ารุงรถยนต์โดยสารเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นับตั้ งแต่วนัเร่ิมเดินรถยนต์โดยสารแต่ละคนัเป็นต้นไปให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ      
(“ขสมก.”) โดยตามสัญญาบริษทัแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้กลุ่มร่วมท างานในอตัราร้อยละ 50
บริษทัวางเงินมดัจ าในนาม SCN-CHO ให้แก่ขสมก. จ านวน 426 ลา้นบาทเพื่อเป็นหลกัประกนัสัญญา ซ่ึงเงินมดัจ า
ดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม         
ส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 33,645  21,353 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 214,279  214,974 
หน้ีสินหมุนเวียน (25,863)  (12,632) 
รวมสินทรัพย์สุทธ ิ 222,061  223,695 

 
รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการด าเนินงานร่วมกนัซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
รายได ้ 75,624  75,543 
ค่าใชจ้่าย (62,909)  (63,097) 
ก ำไรส ำหรับปี 12,715  12,446 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,100,445  682,808 
ซ้ือเงินลงทุน  -  417,637 
ขายเงินลงทุน  (418,637)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  681,808  1,100,445 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
บริษัทย่อย (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 100.00  100.00  200,000  200,000  200,000  200,000  -  - 
บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 99.99  99.99  103,250  103,250  103,250  103,250  -  - 
บริษทั สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 99.99  99.99  65,000  65,000  66,054  66,054  -  - 
บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จ ากดั 99.99  99.99  20,000  20,000  22,103  22,103  -  - 
บริษทั แพนเทอรา มอเตอร์ส จ ากดั  99.99  99.99  13,750  13,750  13,750  13,750  -  - 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั 99.96  99.96  25,250  25,250  276,651  276,651  -  - 
บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั -  99.97  -  1,000  -  1,000  -  - 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั -  100.00  -  411,999  -  411,999  -  - 
บริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั -  99.99  -  5,000  -  5,000  -  - 
บริษทั สแกน ไอซีที จ ากดั -  51.00  -  638  -  638  825  - 
รวม     427,250  845,887  681,808  1,100,445  825  - 

 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จ ากัด (“TJN”) 
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน TJN ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยออกไปร้อยละ 49 ใหแ้ก่กิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกัน เป็นเงินสดจ านวน 313 ล้านบาท ท าให้กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน  TJN เป็นการร่วมค้า           
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ TJN ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีขายมีจ านวน 201 ลา้นบาท 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยูใ่นกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจการควบคุมมีจ านวน 379 
ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้นั้น ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายและก าไร
จากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน เป็นจ านวน 120 ล้านบาท และ 178 ล้านบาทตามล าดับในงบก าไรขาดทุนรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากัด (“SMH”)  
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน SMH ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยออกไปร้อยละ 49 ให้แก่บุคคล
และกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินสดจ านวน 2.45 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจากร้อยละ 
100 เป็นร้อยละ 51 ซ่ึง SMH ยงัคงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 SMH ไดต้กลงท า
สัญญาจองซ้ือหุน้กบัผูถื้อหุ้นรายใหม่ โดยผูถื้อหุน้รายใหม่จ่ายช าระค่าจองซ้ือหุน้งวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 
และไดรั้บโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,000 หุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจากร้อยละ 51 เป็น
ร้อยละ 46 และ SMH ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวแลว้กับกระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 ท าให้ 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน SMH เป็นการร่วมคา้ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ SMH ในงบการเงินของ
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมมีจ านวน 1 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยู่ใน
กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุมมีจ านวน 24 ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนเป็นจ านวน 23 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ SMH เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเปล่ียนช่ือบริษทัเป็นบริษทั   
พืชเภสัชกรรม จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน ไอซีที จ ากัด (“ICT”) 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดใน ICT เป็นจ านวนเงิน 0.64 ลา้นบาท ให้แก่กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ ICT ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีขายมีจ านวน 0.12 ลา้นบาท กลุ่มบริษทั
รับรู้ก าไรจากการขายจ านวน 0.52 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากัด (“SEP”) 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทั สแกน 
เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั (“SEP”) บริษทัย่อยของบริษทั เพื่อให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน (Renewable Energy) โดย
บริษทัขายหุ้นท่ีถือทางตรงทั้งหมดใน SEP จ านวน 9,997 หุ้น หรือคิดป็นร้อยละ 99.97 ให้แก่บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 
(“CCL”) บริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นจ านวนเงิน 850,000 บาท 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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12 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

  งบกำรเงินรวม 
  

 
 ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
รำคำทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  707,557  770,027  451,089  193,477  61,545  968,658  368,231  3,520,584 
เพ่ิมข้ึน  73,645  123,249  267,209  2,205  3,154  104,008  2,441  575,911 
โอน   -  147  3,985  704  -  -  (4,836)  - 
จ าหน่าย  (78,713)  (85,956)  (116,515)  (4,641)  (3,763)  (286,538)  (178,426)  (754,552) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565  702,489  807,467  605,768  191,745  60,936  786,128  187,410  3,341,943 
เพ่ิมข้ึน  -  137  -  579  2,353  6,186  15,469  24,724 
โอน  9,093  (27,864)  2,064  -  2,976  25,531  (25,332)  (13,532) 
จ าหน่าย  (74,707)  (126,296)  (145,761)  (745)  (2,128)  (106,944)  (187)  (456,768) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565  636,875  653,444  462,071  191,579  64,137  710,901  177,360  2,896,367 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  

 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  (317,224)  (292,449)  (139,616)  (44,796)  (773,320)  -  (1,567,405) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (45,293)  (72,920)  (10,179)  (4,997)  (48,518)  -  (181,907) 
จ าหน่าย -  39,656  67,544  3,976  3,751  181,018  -  295,945 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 -  (322,861)  (297,825)  (145,819)  (46,042)  (640,820)  -  (1,453,367) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (38,081)  (29,206)  (7,838)  (5,108)  (24,477)  -  (104,710) 
โอน -  15,791  -  -  -  (16,687)  -  (896) 
จ าหน่าย -  6,396  -  86  1,282  2,198  -  9,962 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 -  (338,755)  (327,031)  (153,571)  (49,868)  (679,786)  -  (1,549,011) 
                
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 707,557  452,803  158,640  53,861  16,749  195,338  368,231  1,953,179 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 702,489  484,606  307,943  45,926  14,894  145,308  187,410  1,888,576 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 636,875  314,689  135,040  38,008  14,269  31,115  177,360  1,347,356 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
รำคำทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  271,947  598,618  346,518  142,300  53,803  908,984  228,874  2,551,044 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  929  3,048  5,283  64  9,324 
โอน  -  -  2,185  704  -  -  (2,889)  - 
จ าหน่าย  (78,713)  (85,956)  (114,195)  (4,030)  (3,594)  (280,158)  (178,009)  (744,655) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565  193,234  512,662  234,508  139,903  53,257  634,109  48,040  1,815,713 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  145  2,182  1,070  13,403  16,800 
โอน  (1,500)  (27,865)  -  -  2,976  23,116  (12,675)  (15,948) 
จ าหน่าย  (1,800)  (8,057)  -  (67)  (2,179)  (7,116)  (184)  (19,403) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565  189,934  476,740  234,508  139,981  56,236  651,179  48,584  1,797,162 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง  รวม 

  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  -  (284,627)  (218,219)  (121,477)  (40,439)  (721,971)  -  (1,386,733) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  (30,633)  (23,758)  (7,219)  (3,738)  (39,731)  -  (105,079) 
จ าหน่าย  -  39,656  65,224  3,369  3,590  176,584  -  288,423 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565  -  (275,604)  (176,753)  (125,327)  (40,587)  (585,118)  -  (1,203,389) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  (26,550)  (16,093)  (5,293)  (3,903)  (22,748)  -  (74,587) 
โอน  -  15,791  -  -  -  (16,008)  -  (217) 
จ าหน่าย  -  6,396  -  67  1,261  1,520  -  9,244 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565  -  (279,967)  (192,846)  (130,553)  (43,229)  (622,354)  -  (1,268,949) 

                 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2564  271,947  313,991  128,299  20,823  13,364  187,013  228,874  1,164,311 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565  193,234  237,058  57,755  14,576  12,670  48,991  48,040  612,324 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565  189,934  196,773  41,662  9,428  13,007  28,825  48,584  528,213 
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13 สัญญำเช่ำ 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
อาคาร 6,528  1,795  6,528  1,795 
ยานพาหนะ 95,909  97,991  18,395  9,053 
อุปกรณ์ส านกังาน 175  -  104  - 

รวม 102,612  99,786  25,027  10,848 

 
ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2.83 ลา้นบาท และ 14.18 ลา้นบาท
ตามล าดบั (2564: 16.95 ล้านบาท และ 7.84 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้         
- อาคาร  2,993  2,409  2,993  2,409 
- ยานพาหนะ  13,208  13,849  3,807  4,416 
- อุปกรณ์ส านกังาน  65  -  59  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,893  2,793  512  574 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

  
1,310 

  
1,435 

  
1,169 

  
1,239 

 
ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 35.82 ลา้นบาท และ 12.52 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 31.16 ล้านบาท และ 8.80 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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14 ค่ำควำมนิยม 
 

   งบกำรเงินรวม 
   2565  2564 
   (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกรำคม และ 31 ธันวำคม   220,769  220,769 
      

ขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม   -  - 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    220,769  220,769 
 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงานธุรกิจ ได้แก่ 
ส่วนงานธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณ
ดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 และ 17 ปี 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

อตัราคิดลดของบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ และ
โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ  7 ต่อปี (2564: ร้อยละ 6 ต่อปี) ขอ้สมมติน้ีได้ถูกใช้เพื่อการ
วิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็นอตัราก่อนหักภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

หากขอ้สมมติในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 1 
ต่อปี หรืออตัราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ก็จะยงัคงไม่มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยม   
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15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน         
- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
4 201,120 

 
134,120 

 
222,120 

 
160,065 

         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  1,269,956  1,614,150  1,269,956  1,614,150 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
183,025 

 
201,744 

 
136,826 

 
141,006 

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (2,636)  (1,829)  (2,636)  (1,829) 
สุทธิ  180,389  199,915  134,190  139,177 
         
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด 
   ช าระภายในหน่ึงปี 

 
17,431 

 
27,876 

 
5,668 

 
6,485 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน  1,668,896  1,976,061  1,631,934  1,919,877 
         
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน         
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  434,896  685,376  376,186  557,174 
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (425)  (751)  (425)  (751) 
สุทธิ  434,471  684,625  375,761  556,423 
หุ้นกู ้  129,890  -  129,890  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  23,336  19,722  17,934  1,697 
รวมหนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน  587,697  704,347  523,585  558,120 
รวม  2,256,593  2,680,408  2,155,519  2,477,997 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้นของกลุ่มบริษทัและบริษทัคือร้อยละ 2.05 ต่อปีถึงร้อย
ละ 3.80 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.45 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี) 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

58 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัและบริษทัคือร้อยละ 3 ต่อปีถึงร้อย       
ละ 4.5 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.45 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี) 

 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 1,500  1,500  1,500  1,500 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 669,427  1,154,976  374,470  392,254 
รวม 670,927  1,156,476  375,970  393,754 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสัญญากู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ 
หลายแห่งเพื่อใช้ในการด าเนินงานซ้ือเคร่ืองจักรและก่อสร้างอาคารโรงงาน เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทค ้า
ประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาวงเงินสินเช่ือรวมทั้งรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ 

หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
จ านวนและมูลค่าหุน้กู ้ 300,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่าหุน้กูร้วม 300 ลา้นบาท 
มูลค่าหุน้กูท่ี้ออกและจ าหน่าย 131.5 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 2 ปี 7 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2568 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน 
 
วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 1,192.09 ลา้นบาท และ 
1,168.28 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 993.43 ล้านบาท และ 908.43 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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หนี้สินตามสัญญาเช่า 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2565  2564 

 

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 18,793  (1,362)  17,431  29,384  (1,508)  27,876 
1 - 5 ปี 24,883  (1,547)  23,326  20,441  (719)  19,722 
รวม 43,676  (2,909)  40,767  49,825  (2,227)  47,598 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 

 

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 6,590  (922)  5,668  6,673  (188)  6,485 
1 - 5 ปี 19,250  (1,316)  17,934  1,705  (8)  1,697 
รวม 25,840  (2,238)  23,602  8,378  (196)  8,182 
 

16 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 
  (พนับาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 237  -  513  4,523 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  102,745  105,031  79,141  81,430 
  102,982  105,031  79,654  85,953 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 
  (พนับาท) 
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4  -  73  211 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 17 121,417  54,858  111,110  44,628 
  121,421  54,858  111,183  44,839 
รวม  224,403  159,889  190,837  130,792 

 
17 เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หมายเหต ุ 2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 4 4  -  73  211 
         

อ่ืน ๆ         
เจา้หน้ีเงินลงทุนคา้งจ่าย  56,000  -  56,000  - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  14,716  12,351  13,959  11,685 
เงินเดือนและโบนสัคา้งจ่าย  13,319  10,593  10,915  8,549 
เงินค ้าประกนัผลงาน  12,671  10,466  12,671  10,466 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้  5,881  5,015  2,897  2,411 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  5,436  4,804  4,861  4,316 
อ่ืน ๆ   13,394  11,629  9,807  7,201 
  121,417  54,858  111,110  44,628 

รวม  121,421  54,858  111,183  44,839 
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18 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุน้  2565  2564 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หุน้สามญั 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 0.50  240,000  120,000  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - หุ้นสำมัญ 0.50  1,440,000  720,000  1,200,000  600,000 

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หุน้สามญั 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - หุ้นสำมัญ 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 

 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
เ ม่ือวันท่ี  24 ธันวาคม  2564 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน                
จดทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 720 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 240 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 0.5 บาท รวมเป็นจ านวน 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ทั้งน้ีบริษทัได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 
 

19 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของ
กลุ่มบริษทั หน่วยงานท่ีส าคญัมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกัน โดยมีการพิจารณาจากการจดัก ลุ่มโดยทัว่ไปของ
ผลิตภณัฑ์และการบริการเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบั
รายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติและน ้ามนั ไดแ้ก่ ธุรกิจการคา้ก๊าซทางสถานีบริการ

ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ธุรกิจบริการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (PMS)     
ธุรกิจซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการคา้อะไหล่อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนตแ์ละทดสอบถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงานท่ี 2 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยานพาหนะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ ธุรกิจการจ าหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์รถยนต ์รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตแ์ละรถโดยสาร 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และธุรกิจคา้แผงโซลาร์เซลล ์

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจขนส่ง 

ส่วนงานอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ  

 
ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จากส่วนงานท่ี 1 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนประมาณ 448.54 ลา้นบาท (2564: 382.11 ล้านบาท) 
จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  

 ส่วนงำนท่ี 1  ส่วนงำนท่ี 2  ส่วนงำนท่ี 3  ส่วนงำนท่ี 4  ส่วนงำนอ่ืน ๆ  รวม  รำยกำรตัดบัญชี  สุทธิ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 867,300  1,065,874  162,129  139,992  73,203  145,501  188,263  191,617  109,084  142,956  1,399,979  1,685,940  -  -  1,399,979  1,685,940 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 9,193  11,525  -  -  -  -  12,477  24,815  6,758  9,782  28,428  46,122  (28,428)  (46,122)  -  - 
รวม 876,493  1,077,399  162,129  139,992  73,203  145,501  200,740  216,432  115,842  152,738  1,428,407  1,732,062  (28,428)  (46,122)  1,399,979  1,685,940 
ตน้ทุนขายและบริการ (777,545)  (930,625)  (140,923)  (120,858)  (23,821)  (94,595)  (180,163)  (200,872)  (156,081)  (171,807)  (1,278,533)  (1,518,757)  27,863  54,703  (1,250,670)  (1,464,054) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 98,948  146,774  21,206  19,134  49,382  50,906  20,577  15,560  (40,239)  (19,069)  149,874  213,305  (565)  8,581  149,309  221,886 

รายไดอ้ื่น                             110,899  63,350 
ขาดทุนจากอตัรา                                
แลกเปลี่ยนสุทธิ                             -  (902) 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   
120,440 

  
- 

ก าไรจากการเปลี่ยนแปลง 
สถานะเงินลงทุน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   
200,903 

  
- 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย                             581,551  284,334 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและ 
   ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   
(193,371) 

  
(177,177) 

ตน้ทุนทางการเงิน                             (74,859)  (78,854) 
กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากการ                                
   ดอ้ยค่าซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9                             78  (36,471) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                                
ในบริษทัร่วมและการ                                      
ร่วมคา้ที่ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย                             48,658  71,980 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                             362,057  63,812 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้                             (19,849)  5,197 
ก ำไรส ำหรับปี                             342,208  69,009 
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การจ าแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัมีเพียงส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 ส่วนงำนท่ี 1  ส่วนงำนท่ี 2  ส่วนงำนท่ี 3  ส่วนงำนท่ี 4  รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน  ส่วนงำนอ่ืน ๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                            
สถานีบริการน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 509,993  417,329  -  -  -  -  -  -  509,993  417,329  -  -  509,993  417,329 
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 206,564  177,666  -  -  -  -  -  -  206,564  177,666  -  -  206,564  177,666 
ซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 118,616  96,552  -  -  -  -  -  -  118,616  96,552  -  -  118,616  96,552 
อะไหล่และอุปกรณ์ 29,820  27,120  86,505  64,711  5,005  83,881  -  -  121,330  175,712  -  -  121,330  175,712 
ก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอตุสาหกรรม                             
     (iCNG) -  346,257  -  -  -  -  -  -  -  346,257  -  -  -  346,257 
ขนส่ง -  -  -  -  -  -  188,263  191,617  188,263  191,617  -  -  188,263  191,617 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเมล ์NGV -  -  75,624  75,281  -  -  -  -  75,624  75,281  -  -  75,624  75,281 
พลงังานแสงอาทิตย ์ -  -  -  -  55,932  61,620  -  -  55,932  61,620  -  -  55,932  61,620 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31,375  -  31,375 
รับเหมาก่อสร้าง -  -  -  -  12,266  -  -  -  12,266  -  34,662  47,992  46,928  47,992 
อื่น ๆ 2,307  950  -  -  -  -  -  -  2,307  950  74,422  63,589  76,729  64,539 
รวม 867,300  1,065,874  162,129  139,992  73,203  145,501  188,263  191,617  1,290,895  1,542,984  109,084  142,956  1,399,979  1,685,940 
                            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 554,818  785,677  86,505  64,711  17,271  83,881  90,889  128,734  749,483  1,063,003  71,375  91,084  820,858  1,154,087 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 312,482  280,197  75,624  75,281  55,932  61,620  97,374  62,883  541,412  479,981  37,709  51,872  579,121  531,853 
รวม 867,300  1,065,874  162,129  139,992  73,203  145,501  188,263  191,617  1,290,895  1,542,984  109,084  142,956  1,399,979  1,685,940 
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานและสถานีบริหารก๊าซธรรมชาติส าหรับยานพาหนะ จึงไดรั้บ
สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ / หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน  ซ่ึงบริษทั
ตอ้งถือปฏิบติัตาม 
 
รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัไม่เสร็จปฏิบติัส้ิน
ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 25.12 ลา้นบาท (2564: จ านวน 23.39 ล้านบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าว
เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ซ่ึงคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 3 - 9 เดือนขา้งหนา้ (2564: ในอีก 3 - 6 เดือน
ข้างหน้า) 
 

21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ           
งานระหว่างท า 

  
456 

  
1,856 

  
(197) 

  
2,681 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  189,132  171,412  174,937  133,088 
ตน้ทุนซ้ือมาขายไป  623,814  874,423  218,322  556,956 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน  248,654  237,298  202,395  192,366 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  131,666  171,469  87,809  117,101 
ค่าสาธารณูปโภค  56,246  55,353  44,704  45,674 
อื่น ๆ  194,073  129,420  156,491  99,257 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนบริกำร ต้นทุนในกำรจัด
จ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
1,444,041 

  
1,641,231 

  
884,461 

  
1,147,123 
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22 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 8,364  83  8,821  898 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจาก                
สถาบนัการเงิน 

 
61,444 

 
75,546 

 
57,362 

 
69,660 

รวมดอกเบีย้จ่ำย  69,808  75,629  66,183  70,558 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการส่วน  
ท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูย้ืม 

 
325 

 
414 

 
325 

 
325 

ดอกเบ้ียจ่าย - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  1,680  2,642  300  417 
หุน้กู ้  2,834  -  2,834  - 
สัญญาเช่า  212  169  212  169 
  5,051  3,225  3,671  911 

สุทธิ  74,859  78,854  69,854  71,469 

 
23 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
  (พนับาท) 
ส าหรับงวดปัจจบุนั   23,907  5,099  23,023  3,609 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (4,058)  (10,296)  (3,945)  (12,095) 
รวมภำษีเงินได้  19,849  (5,197)  19,078  (8,486) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พนับาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   362,057    63,812 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  72,411  20.00  12,762 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (49,624)    (14,469) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี   (10,846)    (12,590) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี   16,149    14,448 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (14,103)    (10,261) 
ผลขาดทนุในปีปัจจุบนั   5,862    4,913 
รวม 5.48  19,849  -  (5,197) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พนับาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   120,738    5,222 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  24,148  20.00  1,045 
สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี   (10,846)    (10,397) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี   13,306    6,431 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (7,631)    (5,727) 
ผลขาดทนุในปีปัจจุบนั   101    162 
รวม 15.80  19,078  -  (8,486) 
        

 งบกำรเงินรวม 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รวม 172,335  175,338  (240,371)  (246,619) 
การหกักลบรายการของภาษี  (170,410)  (173,068)  170,410  173,068 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำร 
ตัดบัญชีสุทธิ  

 
1,925 

  
2,270 

  
(69,961) 

  
(73,551) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รวม 170,235  172,829  (194,223)  (200,164) 
การหกักลบรายการของภาษี  (170,235)  (172,829)  170,235  172,829 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำร 
   ตัดบัญชีสุทธิ  

 
- 

  
- 

  
(23,988) 

  
(27,335) 

 
 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่  

1 มกรำคม 
2565  

ก าไรหรือ
ขาดทนุ  

ก าไร
ขาดทนุ
เบด็เสร็จ
อื่น 

 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2565 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,785  24  -  -  9,809 
สินคา้คงเหลือ  9,975  7,365  -  -  17,340 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 31,561  (2,201)  -  -  29,360 
ประมาณการร้ือถอน 49  (1)  -  -  48 
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 163  (110)  -  -  53 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 119,164  (7,638)  -  -  111,526 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
85 

  
36 

  
- 

  
- 

  
121 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
4,317 

  
374 

  
(813) 

  
- 

  
3,878 

อนุพนัธ ์ 239  (39)  -  -  200 
รวม 175,338  (2,190)  (813)  -  172,335 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 2565  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2565 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (155,358)  7,768  -  -  (147,590) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (359)  (947)  -  -  (1,306) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (35,166)  (442)  -  -  (35,608) 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการซ้ือธุรกิจ 

 
(20,199) 

  
275 

  
- 

  
- 

  
(19,924) 

การตีราคาสิทธิในสัญญาการประกอบธุรกิจสถานี
ก๊าซธรรมชาติ 

 
(11,965) 

  
998 

  
- 

  
- 

  
(10,967) 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  (2,498)  -  -  (2,498) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีและภาษี (23,572)  1,094  -  -  (22,478) 
รวม (246,619)  6,248  -  -  (240,371) 
          
สุทธ ิ (71,281)  4,058  (813)  -  (68,036) 

          
 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
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 
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 16  147  -  -  163 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 126,827  (7,663)  -  -  119,164 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
216 

  
(131) 

  
- 

  
- 

  
85 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,792 

  
525 

  
- 

  
- 

  
4,317 

อนุพนัธ์ 495  (256)  -  -  239 
รวม 175,215  123  -  -  175,338 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2564 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (162,828)  7,470  -  -  (155,358) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (842)  483  -  -  (359) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (35,185)  19  -  -  (35,166) 
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
   ท่ีไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ (20,495)  296 

  
- 

  
- 

 
(20,199) 

การตีราคาสิทธิในสัญญาการประกอบ 
   ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติ 

 
(12,963) 

  
998 

  
- 

  
- 

 
(11,965) 

ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
    และภาษ ี (24,479)  907 

  
- 

  
- 

 
(23,572) 

รวม (256,792)  10,173  -  -  (246,619) 

          
สุทธ ิ (81,577)  10,296  -  -  (71,281) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2565  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2565 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,335  69  -  -  9,404 
สินคา้คงเหลือ  8,869  7,587  -  -  16,456 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 31,561  (2,201)  -  -  29,360 
ประมาณการร้ือถอน 49  (1)  -  -  48 
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 163  (110)  -  -  53 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 119,164  (7,639)  -  -  111,525 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
85 

 
36 

  
- 

  
- 

  
121 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
3,377 

  
289 

  
(598) 

  
- 

  
3,068 

อนุพนัธ์ 226  (26)  -  -  200 
รวม 172,829  (1,996)  (598)  -  170,235 

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2565  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2565 

 (พันบาท) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (155,358)  7,768  -  -  (147,590) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (359)  (947)  -  -  (1,306) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (20,875)  524  -  -  (20,351) 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  (2,498)  -  -  (2,498) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
   และภาษ ี

 
(23,572) 

  
1,094 

  
- 

  
- 

  
(22,478) 

รวม (200,164)  5,941  -  -  (194,223) 
          

สุทธ ิ (27,335)  3,945  (598)  -  (23,988) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
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 
ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อตดับญัชี 16  147  -  -  163 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี 126,827  (7,663)  -  -  119,164 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
   การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 
216 

 
(131) 

  
- 

  
- 
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ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
2,981 

  
396 

  
- 

  
- 

  
3,377 

อนุพนัธ์ 380  (154)  -  -  226 
รวม 172,426  403  -  -  172,829 
          
          
          
          
          
          



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 2564  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2564 

 (พันบาท) 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (163,126)  7,768  -  -  (155,358) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (842)  483  -  -  (359) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (23,409)  2,534  -  -  (20,875) 
ผลต่างจากการรับรู้รายไดท้างบญัชี 
   และภาษ ี

 
(24,479) 

  
907 

  
- 

  
- 

  
(23,572) 

รวม (211,856)  11,692  -  -  (200,164) 
          
สุทธ ิ (39,430)  12,095  -  -  (27,335) 

 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี 
   ท่ียังไม่รับรู้ 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  129,931  114,254  -  - 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2566 ถึงปี 2570 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
 

24 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญับริษทัใหญ่ และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้        
   บริษทัใหญ่ 342,693  68,227  101,660  13,708 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 
ก ำไรต่อหุ้น (ข้ันพื้นฐำน) (บาท) 0.29  0.06  0.08  0.01 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญส าหรับปี           
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เน่ืองจากราคาหุ้นสามญัถวัเฉล่ียในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 
25 เงินปันผล 

 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
 ก าหนดจ่าย 

เงินปันผล 
 อตัราเงิน 
ปันผลต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

     (บาท)  (พันบาท) 
2565        
เงินปันผลประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565  พฤษภาคม 2565  0.055  66,000 

        
2564        
เงินปันผลประจ าปี 2563 28 เมษายน 2564  พฤษภาคม 2564  0.0425  51,000 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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26 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

เคร่ืองมือทางการเงิน  
ท่ีวดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินลงทุนในตราสารทุน  112,000  112,000  -  -  112,000  112,000 
สิทธิการขายหุ้น  12,492  12,492  -  12,492  -  12,492 
รวม  124,492  124,492         
             

หนี้สินทางการเงิน             
สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
รวม  (999)  (999)         

 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

เคร่ืองมือทางการเงิน  
ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน             
สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (196)  (196)  -  (196)  -  (196) 
รวม  (1,195)  (1,195)         

             

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

เคร่ืองมือทางการเงิน  
ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน             
สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (130)  (130)  -  (130)  -  (130) 
รวม  (1,129)  (1,129)         

 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน  
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาดท่ีใชค้ิดลดกระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ีบนัทึกบญัชีไม่แตกต่างจากอตัราดอกเบ้ีย ณ 
วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระส าคญั  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าเป็นมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาด 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้้วยอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
หากขอ้สมมติในการวดัมูลค่ายุติธรรมเปล่ียนไป โดยประมาณการอตัราการเพิ่มขึ้นของรายไดล้ดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี ก็จะยงัคงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย   
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  

 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นักงาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ี กลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
และเงินลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทั 
 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อยา่งไรก็
ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความ
เส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่  
 
กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไข กลุ่มบริษทัจะทบทวนอันดับความน่าเช่ือถือภายนอก            
งบการเงิน ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี  
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กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุด
ท่ี 90 วนัและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่า
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละรายและสะทอ้น
ผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของ               
กลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6  

 
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

  
ความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์
อนุพนัธ์ มีจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินซ่ึงมีอนัดับความน่าเช่ือถือและ
พิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

(ข.1.3) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค ้ าประกันทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษัทย่อยเท่านั้ น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัย่อย 2 แห่ง 
(ดูหมายเหตุ ขอ้ 15) 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
แสดงจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา  
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 งบกำรเงินรวม 
 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,269,956  1,276,651  -  -  1,276,651 

เจา้หน้ีการคา้  224,403  224,403  -  -  224,403 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 201,120  201,120  -  -  201,120 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 614,860  221,942  462,875  16,459  701,276 
หุ้นกู ้ 129,890  1,823  148,363  -  150,186 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 40,767  18,529  24,693  -  43,222 
 2,480,996  1,944,468  635,931  16,459  2,596,858 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,269,956  1,276,651  -  -  1,276,651 
เจา้หน้ีการคา้ 190,837  190,837  -  -  190,837 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 222,120  222,120  -  -  222,120 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 509,951  152,693  398,942  16,459  568,094 
หุ้นกู ้ 129,890  1,823  148,363  -  150,186 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23,602  6,326  19,060  -  25,386 
 2,346,356  1,850,450  566,365  16,459  2,433,274 

 

 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,614,150  1,620,385  -  -  1,620,385 
เจา้หน้ีการคา้  159,889  159,890  -  -  159,890 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134,120  140,238  -  -  140,238 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 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 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 

ภายใน 1 ปี 
 หลงัจาก 1 ปี 

แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   1,614,150  1,620,385  -  -  1,620,385 
เจา้หน้ีการคา้ 130,792  130,792  -  -  130,792 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและ 
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
160,065 

  
167,027 

  
- 

  
- 

  
167,027 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 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 

 

(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

มีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน             
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 

(ข.3.1) การบริหารการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
 

ความเส่ียงหลกัจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 อา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ีย THBFIX กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างกระบวนการการปรับปรุงเง่ือนไขในสัญญาเก่ียวกบัความ
เส่ียงในอัตราดอกเบ้ียท่ีอ้างอิง THBFIX ทั้งหมดมาใช้อัตราดอกเบ้ีย THOR ซ่ึงข้อก าหนดเหล่าน้ีจะ
เปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก THBFIX เป็นอตัราดอกเบ้ีย THOR โดยอตัโนมติัเม่ือยติุการประกาศ THBFIX 

 

กลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของการเปล่ียนแปลงจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ใหม่โดยท าการสอบทานจ านวนเงินทั้งหมดของสัญญาท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนไปใช้อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน
และจ านวนเงินของสัญญาท่ีมีการรวมขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงทดแทนอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงินทั้ งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัไม่ได้เปล่ียนไปใช้อัตรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน จ านวนเงินของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่าตาม
บญัชี และอนุพนัธ์แสดงดว้ยจ านวนเงินตามสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ส าคัญตามสัญญาเดิม THBFIX  THBFIX 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
   

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 41,600  12,960 
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(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียผนัแปรท าให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษัทได้ลด          
ความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าให้มัน่ใจวา่ตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้
อนุพนัธ์และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นหลกั เพื่อจัดการความผนัผวนในอัตราดอกเบ้ีย
ส าหรับตราสารหน้ีและเงินกูย้มืบางรายการ  
 
การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัเกิดขึ้นจากเงินกูย้ืม เงินกูย้มืซ่ึงกูด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวั
จะท าให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านกระแสเงินสด ท่ีเกิดจากอัตรดอกเบ้ีย หากอัตราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลงในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีโดยท่ีปัจจยัอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ท าให้ก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับปี
และส่วนของผูถื้อหุน้มีผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัของเงินกูย้มื ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

อตัรา
ดอกเบ้ีย

เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย

เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
2565        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 7,115  (7,115)  5,824  (5,824) 
        
2564        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 7,967  (7,967)  6,527  (6,527) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 655  (655)  205  (205) 
 

27 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสม ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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28 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 23  -  23  - 
รวม 23  -  23  - 

        
ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  225,643  418,297  175,910  315,622 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 351,982  74,122  346,556  42,444 
สัญญาใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 16,881  12,585  9,880  3,089 
สัญญาอ่ืน ๆ 1,523  2,628  1,387  2,166 
รวม 596,052  507,632  533,756  363,321 

 
29 คดีฟ้องร้อง 

 
ในปี 2562 บริษทัไดย้ืน่ค าร้องต่อคณะอณุญาโตตุลาการให้ตดัสินขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัและบริษทั อีโค่ โอเรียนท ์
รีซอสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“ECOR”) ในกรณีท่ี ECOR ผิดสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจาก ECOR                  
ไม่สามารถจดัหาก๊าซให้บริษทัได้ตามปริมาณท่ีก าหนดตามสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทัไดรั้บ     
ค าวินิจฉยัจากคณะอนุญาโตตุลาการใหบ้ริษทัเป็นผูช้นะคดีขอ้พิพาทดงักล่าว โดยให ้ECOR ช าระเงินจ านวน 40.71 
ล้านบาท ให้แก่บริษทัพร้อมทั้งดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวนัถดัจากวนัเสนอขอ้พิพาทจนถึงวนัท่ี ECOR      
ช าระจ านวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเสร็จส้ิน รายการดงักล่าวถือเป็นสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้
รายการจนกว่าจะไดรั้บช าระค่าชดใช้ความเสียหายจาก ECOR อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 ECOR          
ไดย้ื่นค าร้องเพื่อเพิกถอนค าวินิจฉัยจากคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง นอกจากน้ีบริษทัไดย้ื่นค าร้องต่อศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง เพื่อยื่นขอบงัคบัคดีตามค าวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ 
และเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2565 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางมีค าสั่งใหโ้อนคดีดงักล่าว
ไปด าเนินพิจารณาคดีภายใตศ้าลแพ่ง ต่อมาวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาให้ ECOR ปฏิบติัตาม  
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและให้ยกค าร้องท่ี ECOR ขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ         
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2565 ECOR ใช้สิทธิอุทธรณ์และขอทุเลาการบงัคบัคดี และเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2566 
บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์และค าคดัคา้นค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีของ ECOR โดยส านวนคดีอยู่ในระหว่างการ
รวบรวมส่งใหศ้าลฎีกาพิจาณาวินิจฉยัและท าค าพิพากษา 
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ในไตรมาส 1 ปี 2563 พนกังานกลุ่มหน่ึงไดล้าออกจากบริษทั และต่อมาไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้บริษทั
จ่ายเงินชดเชยเป็นจ านวนรวม 1.54 ล้านบาท ซ่ึงได้รับค าตัดสินจากศาลชั้นต้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564           
ให้ช าระเงินแก่โจทย์เป็นจ านวนเงิน 2.47 ล้านบาท โดยรวมดอกเบ้ียล่าช้าเป็นจ านวนเงิน 0.76 ล้านบาท               
อย่างไรก็ตาม บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์คดี
ช านาญพิเศษได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้บริษัทช าระเงินแก่โจทย์เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 2.27 ล้านบาท             
ซ่ึงบริษทัได้ช าระหน้ีแก่โจทยค์รบถ้วนแล้วเม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2565 ดังนั้น คดีดังกล่าวจึงถือเป็นอันส้ินสุด
นอกจากน้ีบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยร่วมในศาลชั้นตน้ในคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวน
เงินรวม 17.59 ลา้นบาทให้แก่โจทก์จากกรณีอุบติัเหตุของพนักงานของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บความคุม้ครองตาม
ประกันวินาศภยัตามวงเงินกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างของค่าสินไหมทดแทนและวงเงินกรมธรรม์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นบริษทัตอ้งรับผิดชอบร่วมกบัพนกังานดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บค าตดัสินจากศาลชั้นตน้ส าหรับคดีมูลทรัพยท่ี์ฟ้อง 
4.82 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ใหช้ าระเงินแก่โจทยเ์ป็นจ านวนเงิน 0.63 ลา้นบาท โดยรวมดอกเบ้ียล่าชา้
เป็นจ านวนเงิน 0.09 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัไดรั้บความคุม้ครองตามประกนัวินาศภยัตามวงเงินกรมธรรม์   
ทั้งจ านวน โดยคดีความขา้งต้นส่วนมูลทรัพย์ท่ีฟ้อง 12.77 ล้านบาทยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุดและยงัมีความไม่แน่นอน  
บริษทัจึงไม่มีการตั้งประมาณการส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าวในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

1) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2566 บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั (“CCL”) บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัได้เขา้ซ้ือหุ้นบริษทั 

สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั (“SAP”) การร่วมคา้ของกลุ่มบริษทั จากบริษทั ไทย แอดวานซ์ โซลาร์ จ ากดั 

จ านวน 273,612 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 18.52 ลา้นบาท การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือ

หุ้นใน SAP ของ CCL เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58.69 เป็นร้อยละ 68.92 ของจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด นอกจากน้ีใน

วนัดงักล่าวผูถื้อหุ้นของ SAP ไดมี้การยกเลิกสัญญาขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นท่ีก าหนดให้ผูร่้วมคา้ทุกฝ่ายต้อง

ตกลงร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจ ท าให ้SAP เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการ SAP ไดมี้มติเรียกใหผู้ถื้อหุ้นช าระค่าหุน้ครบเต็มตามจ านวน

ใหค้รบหุน้ละ 100 บาท จ านวน 2,675,000 หุน้ คิดเป็นทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน 267,500,000 บาท โดย

ในวนัท่ี 18 มกราคม 2566 CCL ไดจ่้ายช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 68.09 ลา้นบาท โดย SAP 

ไดจ้ดทะเบียนการช าระทุนเพิ่มกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2566 
 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2565 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ SAP ไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัโดยลด

จ านวนหุ้นจากจ านวน 2,675,000 หุ้น เป็นจ านวน 2,205,517 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ  100 บาท ซ่ึง SAP จด

ทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2566 
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2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี  2565 ในอัตราหุ้นละ  0.055 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 66 ล้านบาท             

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2566 
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