
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2565   
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สแกน 
อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(ณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8829 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม 2565 
 
 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ   

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     68,517             108,881           37,289             37,241             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 2, 3 273,312           391,325           502,404           615,798           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 465,102           350,708           673,148           559,871           

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 17,664             15,410             17,664             15,410             

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอืน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,788               4,788               1,788               4,788               

ส่วนของลูกหนีตามสัญญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18,820             18,543             18,820             18,543             

สินคา้คงเหลือ 342,858           378,507           330,280           369,510           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    2,298               25,875             1,141               24,845             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,190,359        1,294,037        1,582,534        1,646,006        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผกูพนั 3,900               3,900               -                   -                   

ลูกหนีตามสัญญาเช่า 319,762           329,276           319,762           329,276           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,214,028        1,126,359        958,679           958,679           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4, 5 530,832           95,742             212,670           -                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                   -                   682,808           1,100,445        

ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน 478,821           465,445           472,618           459,246           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 28,393             12,105             28,393             12,105             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่ผูด้าํเนินงานอืน 625                   1,042               625                   1,042               

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 23,703             8,105               19,599             4,001               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   6 1,387,916        1,888,576        555,860           612,324           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 96,448             99,786             12,472             10,848             

ค่าความนิยม 220,769           220,769           -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 94,326             99,594             36,340             38,672             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,897               2,270               -                   -                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,401,420        4,352,969        3,299,826        3,526,638        

รวมสินทรัพย์ 5,591,779        5,647,006        4,882,360        5,172,644        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 7 1,387,603        1,614,150        1,387,603        1,614,150        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน     144,770           159,889           114,986           130,792           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 180,771           199,915           134,572           139,177           

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

     ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 24,259             27,876             3,345               6,485               

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 201,120           134,120           214,065           160,065           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 12,877             618                   12,474             -                   

ประมาณการหนีสินสาํหรับการรับประกนั

     สินคา้และบริการ 539                   427                   539                   427                   

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,951,939        2,136,995        1,867,584        2,051,096        

หนีสินไม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     7 525,821           684,625           444,011           556,423           

หนีสินตามสัญญาเช่า 13,115             19,722             5,280               1,697               

เจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน 15,839             16,722             424                   509                   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,106             73,551             23,171             27,335             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

     ผลประโยชน์พนกังาน 18,935             21,901             15,001             17,199             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,470               -                   2,470               -                   

หนีสินอนุพนัธ์ 12 1,005               1,195               1,005               1,129               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 647,291           817,716           491,362           604,292           

รวมหนีสิน 2,599,230        2,954,711        2,358,946        2,655,388        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้     8

   ทุนจดทะเบียน  

   (หุ้นสามัญจาํนวน 1,440,000 พันหุ้น 

    มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 720,000           600,000           720,000           600,000           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามัญจาํนวน 1,200,000 พันหุ้น 

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

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,346,389        1,346,389        1,346,389        1,346,389        

กาํไรสะสม     

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 849,627           608,786           517,025           510,867           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 136,524           75,717             -                   -                   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,992,540        2,690,892        2,523,414        2,517,256        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9                       1,403               -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,992,549        2,692,295        2,523,414        2,517,256        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,591,779        5,647,006        4,882,360        5,172,644        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย        9 220,387           300,011           113,016           195,906           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ        9 120,894           111,043           97,959             90,430             

341,281           411,054           210,975           286,336           

ตน้ทุนขาย        (208,050)         (281,441)         (101,848)         (179,307)         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (83,319)           (75,113)           (64,704)           (61,171)           

กาํไรขันต้น 49,912             54,500             44,423             45,858             

รายไดอื้น 23,656             13,868             25,675             15,767             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,263)              (1,063)              (1,159)              (946)                 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (38,221)           (38,255)           (32,600)           (32,554)           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   (545)                 -                   (524)                 

กาํไรจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 34,084             28,505             36,339             27,601             

ตน้ทุนทางการเงิน (18,039)           (19,590)           (16,751)           (17,839)           

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 630                  (11,353)           617                  (11,901)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

 และการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    18,670             16,694             -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 35,345             14,256             20,205             (2,139)              

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (776)                 2,029               214                  2,657               

กาํไรสําหรับงวด 34,569             16,285             20,419             518                  

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ ่   34,569             15,857             20,419             518                  

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม    -                   428                  -                   -                   

34,569             16,285             20,419             518                  

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่    10 0.03                 0.01                 0.02                 0.0004             

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 34,569             16,285             20,419             518                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 64,931             -                   -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 64,931             -                   -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 4,068               -                   2,993               -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (813)                 -                   (598)                 -                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 3,255               -                   2,395               -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 68,186             -                   2,395               -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 102,755           16,285             22,814             518                  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,755           15,857             22,814             518                  

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   428                  -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 102,755           16,285             22,814             518                  

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย        9 432,719           565,560           209,823           374,085           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ        9 238,089           222,787           192,444           182,186           

670,808           788,347           402,267           556,271           

ตน้ทุนขาย        (450,035)         (532,940)         (228,961)         (343,305)         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (162,422)         (148,519)         (125,663)         (121,778)         

กาํไรขันต้น 58,351             106,888           47,643             91,188             

รายไดอื้น 44,738             28,073             49,423             31,433             

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 120,440           -                   111,230           -                   

กาํไรจากการเปลียนแปลงสถานะเงินลงทุน 5 200,903           -                   -                   -                   

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (2,426)              (2,362)              (2,208)              (2,123)              

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (101,245)         (74,306)           (89,585)           (63,341)           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                   (632)                 -                   (651)                 

กาํไรจากกจิกรรมการดาํเนินงาน 320,761           57,661             116,503           56,506             

ตน้ทุนทางการเงิน (35,813)           (39,295)           (33,099)           (35,710)           

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) จากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 1,233               (16,700)           970                  (18,443)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

 และการร่วมคา้ทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย    32,820             34,168             -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 319,001           35,834             84,374             2,353               

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (15,910)           3,608               (14,620)           4,819               

กาํไรสําหรับงวด 303,091           39,442             69,754             7,172               

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ ่   303,577           39,027             69,754             7,172               

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม    (486)                 415                  -                   -                   

303,091           39,442             69,754             7,172               

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่    10 0.25                 0.03                 0.06                 0.01                 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับงวด 303,091           39,442             69,754             7,172               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 60,807             52,588             -                   -                   

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 60,807             52,588             -                   -                   

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 4,068               -                   2,993               -                   

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (813)                 -                   (598)                 -                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 3,255               -                   2,395               -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 64,062             52,588             2,395               -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 367,153           92,030             72,149             7,172               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 367,639           91,615             72,149             7,172               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (486)                 415                  -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 367,153           92,030             72,149             7,172               

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของอตัรา รวมธุรกิจภายใต้ รวมองคป์ระกอบ รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง แลกเปลยีนจากการ การควบคุม อนืของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร แปลงค่างบการเงิน เดียวกนั ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั -                    -                    -                    (51,000)             -                      -                    -                    (51,000)             -                    (51,000)             

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (51,000)             -                      -                    -                    (51,000)             -                    (51,000)             

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลยีนแปลง -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    613                    613                    

    รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    613                    613                    

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (51,000)             -                      -                    -                    (51,000)             613                    (50,387)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                    -                    -                    39,027               -                      -                    -                    39,027               415                    39,442               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    -                    52,588                 -                    52,588               52,588               -                    52,588               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    39,027               52,588                 -                    52,588               91,615               415                    92,030               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 600,000             1,346,389          60,000               579,221             17,935                 21,713               39,648               2,625,258          1,036                 2,626,294          

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 600,000             1,346,389          60,000               608,786             54,004                 21,713               75,717               2,690,892          1,403                 2,692,295          

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงนิปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11 -                    -                    -                    (65,991)             -                      -                    -                    (65,991)             -                    (65,991)             

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (65,991)             -                      -                    -                    (65,991)             -                    (65,991)             

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การสูญเสียส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    (908)                  (908)                  

    รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                    (908)                  (908)                  

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (65,991)             -                      -                    -                    (65,991)             (908)                  (66,899)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) -                    -                    -                    303,577             -                      -                    -                    303,577             (486)                  303,091             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                    3,255                 60,807                 -                    60,807               64,062               -                    64,062               

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    306,832             60,807                 -                    60,807               367,639             (486)                  367,153             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 600,000             1,346,389          60,000               849,627             114,811               21,713               136,524             2,992,540          9                        2,992,549          

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

10



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มถิุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 600,000                                1,346,389                            60,000                                  548,159                                2,554,548                            

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                                    -                                    -                                    (51,000)                                (51,000)                                

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                    -                                    -                                    (51,000)                                (51,000)                                

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                    -                                    -                                    (51,000)                             (51,000)                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                                    -                                    -                                    7,172                                7,172                                

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                    -                                    -                                    7,172                                7,172                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มถิุนายน 2564 600,000                            1,346,389                         60,000                              504,331                            2,510,720                         

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มถิุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 600,000                                1,346,389                            60,000                                  510,867                                2,517,256                            

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                                    -                                    -                                    (65,991)                                (65,991)                                

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                    -                                    -                                    (65,991)                                (65,991)                                

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                    -                                    -                                    (65,991)                             (65,991)                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                                    -                                    -                                    69,754                              69,754                              

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                                    -                                    -                                    2,395                                2,395                                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                    -                                    -                                    72,149                              72,149                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มถิุนายน 2565 600,000                            1,346,389                         60,000                              517,025                            2,523,414                         

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 

 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 303,091           39,442             69,754             7,172               

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15,910             (3,608)              14,620             (4,819)              

ตน้ทุนทางการเงิน 35,813             39,295             33,099             35,710             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย        65,859             84,879             43,962             65,508             

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน (1,233)              16,700             (971)                 18,443             

ประมาณการค่าความเสียหายของคดีความ 2,470               -                   2,470               -                   

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินการรับประกนัสินคา้และบริการ 112                  (534)                 112                  (534)                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,102               1,555               795                  1,205               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน -                   185                  -                   185                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (32,820)            (34,168)            -                   -                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 31,342             4,711               32,537             4,655               

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,831)              (1,163)              (1,831)              (722)                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (120,440)          -                   (111,230)          -                   

กาํไรจากการเปลียนแปลงสถานะเงินลงทุน (200,903)          -                   -                   -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   (825)                 -                   

ดอกเบียรับ (34,156)            (19,726)            (39,328)            (24,375)            

64,316             127,568           43,164             102,428           

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน    92,842             (84,669)            119,854           (76,218)            

สินคา้คงเหลือ 9,422               1,897               11,817             2,175               

ลูกหนีตามสญัญาเช่า 9,343               10,543             9,343               5,393               

ลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน (1,902)              1,600               (2,091)              1,541               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน    8,217               38,960             (15,452)            31,835             

เจา้หนีไม่หมุนเวยีนอืน (91)                   656                  (85)                   546                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 182,147           96,555             166,550           67,700             

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) 3,779               (7,042)              5,514               (6,991)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 185,926           89,513             172,064           60,709             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 73,463             21,452             82,462             29,452             

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (188,981)          (12,448)            (214,281)          (26,148)            

เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูด้าํเนินงานอืน 3,417               4,209               3,417               4,209               

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่ผูด้าํเนินงานอืน -                   (2,037)              -                   (2,037)              

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิ 302,862           -                   316,197           -                   

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในกิจการร่วมคา้ (25,530)            -                   -                   -                   

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (6,637)              

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์     7,618               7,452               7,610               6,255               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,917)            (962)                 (6,045)              (419)                 

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (136)                 (96)                   (131)                 -                   

เงินปันผลรับ -                   -                   825                  -                   

ดอกเบียรับ 26,447             21,107             33,609             23,619             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 187,243           38,677             223,663           28,294             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 356,685           477,065           356,685           477,065           

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (583,232)          (433,350)          (583,232)          (433,350)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 67,000             -                   74,000             -                   

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                   -                   (20,000)            -                   

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (134,423)          (42,413)            (116,753)          (38,333)            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (17,945)            (15,914)            (6,679)              (4,635)              

เงินปันผลจ่าย (65,961)            (51,024)            (65,961)            (51,024)            

ดอกเบียจ่าย (35,657)            (39,190)            (33,739)            (36,022)            

เงินสดรับจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   613                  -                   -                   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (413,533)          (104,213)          (395,679)          (86,299)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (40,364)            23,977             48                    2,704               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 108,881           85,125             37,241             45,913             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 68,517             109,102           37,289             48,617             

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินคา้คงเหลือ 5,124               -                   5,124               -                   

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,207               -                   2,207               -                   

เงินปันผลคา้งจ่าย 80                    61                    80                    61                    

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
3  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
4  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7  เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
8  ทุนเรือนหุน้ 
9  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
10  ก าไรต่อหุน้ 
11  เงินปันผล 
12  เคร่ืองมือทางการเงิน 
13  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14  คดีฟ้องร้อง 
15  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   
   
   
   



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจดัท า   
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี         
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
น าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ี
ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

2 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  2,494  1,492 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  3,333  3,456 
รายไดอ่ื้น -  -  961  703 
รายไดค้่าเช่า -  -  776  863 
ขายสินทรัพยถ์าวร -  -  6,100  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  5,149  4,714 
ซ้ือสินคา้ -  -  12  82 
การรับบริการ -  -  4,952  10,659 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  229  416 
        
บริษัทร่วม        
ดอกเบ้ียรับ 21,752  9,756  21,752  9,756 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 32,626  -  32,626  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,862  -  8,862  - 
ค่าท่ีปรึกษา 2,480  1,380  2,480  1,380 
ขายสินทรัพยถ์าวร 1,050  -  1,050  - 
ดอกเบ้ียรับ 5,261  2,950  5,261  2,950 
รายไดค้่าเช่า 750  -  750  - 
รายไดอ่ื้น 877  -  877  - 
ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า 1,050  -  1,050  - 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั          
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,099  12,809  13,229  12,389 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,055  386  1,055  386 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 15,154  13,195  14,284  12,775 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  274,009  283,415 
การร่วมคา้ 24,459  -  24,451  - 
รวม 24,459  -  298,460  283,415 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  6,212  7,874 
บริษทัร่วม 8,639  1,930  8,639  1,930 
การร่วมคา้ 4,254  847  4,254  847 
รวม 12,893  2,777  19,105  10,651 

 
ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เงินให้กู้ยืม  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.50 - 6.00  4.50 - 6.00  -  -  208,046  209,163 
บริษทัร่วม 10.00 - 14.00  10.00 - 14.00  398,120  331,120  398,120  331,120 
การร่วมคา้ 5.39 - 15.00  7.72 - 10.80  113,039  47,103  113,039  47,103 
รวม     511,159  378,223  719,205  587,386 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  922  4,523 
การร่วมคา้ 200  -  200  - 
รวม 200  -  1,122  4,523 

        

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  32  211 

 
ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เงินกู้ยืม 2565   2564  2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 3.00  3.00  -  -  12,945  25,945 
กรรมการ 4.50  4.50  201,120  134,120  201,120  134,120 
รวม     201,120  134,120  214,065  160,065 

 
สัญญำส ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษทัได้ท าสัญญาเช่ากับกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันแห่งหน่ึงซ่ึงครอบคลุมการให้เช่าทรัพยสิ์นและอุปกรณ์เพื่อ
จ าหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวพร้อมอดัในราคาที่ระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเมื่อบริษทั
บอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 
 
กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญากับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่งเพื่อให้บริการให้ค าปรึกษาและให้บริการธุรกิจแก่
บริษทัในเครือ โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือกลุ่มบริษทับอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญา 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง และไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษทัไดรั้บช าระคืนเงินตน้หมดหรือเม่ือผูใ้หกู้ท้วงถาม 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินหลายฉบบัแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยห์ลายโครงการ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 
8 ปี และ 9 ปี ตามแต่ละสัญญาพร้อมทั้งค ้ าประกันโดยสินทรัพยข์องแต่ละโครงการ โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอย
ส้ินสุดในเดือนสิงหาคม 2565 จนถึงเดือนสิงหาคม 2573 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในการด 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 ปีนบัแต่ระยะเวลาการเช่าส้ินสุดลง 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
 

หมายเหตุ 
30 มิถุนายน  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 30 มิถุนายน 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2        
ลูกหน้ีการคา้  24,459  -  298,460  283,415 
อ่ืน ๆ  12,893  2,777  19,105  10,651 
  37,352  2,777  317,565  294,066 

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน ๆ         
ลูกหน้ีการคา้  249,983  387,701  213,547  352,457 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  13,568  8,303  8,968  4,881 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  6,870  24,773  -  277 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  6,790  8,738  2,575  4,230 
เงินมดัจ าสินคา้  1,058  1,253  598  873 
อ่ืน ๆ  5,680  6,812  5,090  5,801 
  283,949  437,580  230,778  368,519 
         

รวม  321,301  440,357  548,343  662,585 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         
   คาดวา่จะเกิดขึ้น  (47,989)  (49,032)  (45,939)  (46,787) 
สุทธ ิ  273,312  391,325  502,404  615,798 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ลูกหน้ีกำรค้ำ 
30 มิถุนายน  

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 
 30 มิถุนายน 

2565  
31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24,459  -  92,635  68,211 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  1,083  1,477 
   3 - 6 เดือน -  -  213  456 
   6 - 12 เดือน -  -  456  463 
   มากกวา่ 12 เดือน -  -  204,073  212,808 
รวม 24,459  -  298,460  283,415 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 
สุทธ ิ 24,459  -  298,460  283,415 
        

กิจกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 178,448  262,466  153,672  236,232 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 19,707  59,228  10,502  53,341 
   3 - 6 เดือน 4,254  1,354  3,831  637 
   6 - 12 เดือน 289  48,808  289  48,580 
   มากกวา่ 12 เดือน 47,285  15,845  45,253  13,667 
รวม 249,983  387,701  213,547  352,457 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (47,989)  (49,032)  (45,939)  (46,787) 
สุทธ ิ 201,994  338,669  167,608  305,670 

        
รวม 226,453  338,669  466,068  589,085 

 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
- (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,043)  17,477  (848)  18,908 

 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรบัส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัที ่

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                      
บริษทั สแกน แอดวานซ ์เพาเวอร์ จ ากดั  ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไทย 58.69  53.47  165,500  138,500  101,365  75,835  133,956  95,742  -  - 
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญีปุ่่ น จ ากดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม ไทย 51.00  -  411,999  -  379,031  -  373,434  -  -  - 
บริษทั พืชเภสัชกรรม จ ากดั                       
   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั) ธุรกิจปลกูและจ าหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 46.36  -  5,000  -  24,571  -  23,442  -  -  - 
รวม           504,967  75,835  530,832  95,742  -  - 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 

ประเทศที่กิจการจดัตั้ง 
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรบัส าหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัที ่
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญีปุ่่ น จ ากดั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอุตสาหกรรม ไทย 51.00  -  411,999  -  210,120  -  -  - 
บริษทั พืชเภสัชกรรม จ ากดั                   
   (ช่ือเดิมบริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั) ธุรกิจปลกูและจ าหน่ายกญัชา กญัชง ไทย 46.36  -  5,000  -  2,550  -  -  - 
รวม           212,670  -  -  - 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเพ่ิมทุนในบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากัด ("SAP") 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 SAP ไดเ้รียกช าระทุนเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ 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  เป็นผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวและได้จ่ายช าระเงินแลว้เป็นจ านวน 24 ลา้นบาท SAP    
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว สัดส่วนการ
ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 53.47 เป็นร้อยละ 58.69 ซ่ึง SAP ยงัคงสถานะเป็นการร่วมค้าของ           
กลุ่มบริษทั 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  
สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 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 สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั 99.97  99.97  1,000  1,000  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั 99.96  99.96  25,250  25,250  276,651  276,651  -  - 
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     428,250  845,887  682,808  1,100,445  825  - 
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การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จ ากัด (“TJN”) 
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน TJN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยออกไปร้อยละ 49 ให้แก่กิจการท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกัน เป็นเงินสดจ านวน 313 ล้านบาท ท าให้กลุ่มบริษทัจัดประเภทเงินลงทุนใน  TJN เป็นการร่วมคา้               
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ TJN ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีขายมีจ านวน 201 ลา้นบาท 
มูลค่ายุติธรรมของ ส่วนไดเ้สียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจการควบคุมมีจ านวน 
379 ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้นั้น ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายและ
ก าไรจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุน เป็นจ านวน 120 ลา้นบาท และ 178 ลา้นบาท ตามล าดบัในงบก าไรขาดทุนรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากัด (“SMH”)  
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายส่วนไดเ้สียใน SMH ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยออกไปร้อยละ 49 ให้แก่บุคคล
และกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินสดจ านวน 2.45 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจาก  
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ซ่ึง SMH ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 

 
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2565 SMH ไดต้กลงท าสัญญาจองซ้ือหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรายใหม่ โดยผูถื้อหุ้นรายใหม่จ่ายช าระ   
ค่าจองซ้ือหุ้นงวดท่ี 1 เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,000 หุ้น ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของกลุ่มบริษทัลดลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 46 และ SMH ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้กบั
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ท าให้กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนใน SMH เป็นการร่วมคา้ มูลค่า     
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ SMH ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมมีจ านวน  1 ลา้นบาท 
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของการร่วมคา้ท่ียงัคงอยู่ในกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุมมีจ านวน  24  
ลา้นบาท ไดถื้อเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนันั้น กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนสถานะ
เงินลงทุนเป็นจ านวน 23 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 
ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของ SMH เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2565 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น                   
บริษทั พืชเภสัชกรรม จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สแกน ไอซีที จ ากัด (“ICT”) 
ในเดือนมีนาคม 2565 บริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดใน ICT เป็นจ านวนเงิน 0.64 ลา้นบาท ใหแ้ก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ICT ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ีขายมีจ านวน 0.12 ล้านบาท                           
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายจ านวน 0.52 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี            
30 มิถุนายน 2565 
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6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ และจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  11,917  6,045 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (440,678)  (5,779) 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับ                
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 53.38 ลา้นบาท และจ านวน 38.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 697.27 ลา้นบาท          
(31 ธันวาคม 2564: 1,154.98 ล้านบาท) ใชใ้นการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ วงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกูย้ืมของ 
กลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง 

 

7 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสัญญากูย้ืมเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวน
รวม 1,387.60 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,614.15 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.05 - 3.10 
ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 2.05 - 5.47 ต่อปี) เงินกูย้ืมระยะสั้นน้ีไม่มีหลกัประกนั 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง      
เพื่อใช้ในการด าเนินงานซ้ือเคร่ืองจักร และก่อสร้างอาคารโรงงานเป็นจ านวน 706.59 ล้านบาท และ 578.58         
ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 884.54 ล้านบาท และ 695.60 ล้านบาท ตามล าดับ) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัท่ีระบุในสัญญา เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทั ค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั 
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บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมหลายฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงส าหรับวงเงินกูย้ืมรวม 60 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 311 ล้านบาท)โดยมีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เงินกู้ยืมเหล่าน้ีมีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ทุกเดือน บริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ส่วนหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวขา้งตน้  
 

วงเงินสินเช่ือ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 1,124.15 ลา้นบาท 
และ 1,100.34 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 993.43 และ 908.43 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

8 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 30 มิถุนำยน - หุ้นสำมัญ 0.50  1,440,000  720,000  1,200,000  600,000 
          

หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - หุน้สามญั 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน - หุ้นสำมัญ 0.50  1,200,000  600,000  1,200,000  600,000 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 720 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 240 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.5 บาท รวมเป็นจ านวน 120 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 

 

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น      
เพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SCN-W1”) และ คร้ังท่ี 2 (“SCN-W2”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในจ านวนไม่เกิน 120 ลา้นหุน้ ในอตัราจดัสรรท่ี 10 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ีก าหนด ต่อมาใน
วนัท่ี 14 มกราคม 2565 บริษทัมีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดย SCN-W1 และ SCN-W2 มีอาย ุ
1 ปีและ 4 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิตามล าดบั และมีอตัราการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 1 หุน้  
 

9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของ
กลุ่มบริษทั หน่วยงานท่ีส าคญัมีขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกัน โดยมีการพิจารณาจากการจดักลุ่มโดยทัว่ไปของ
ผลิตภณัฑ์และการบริการเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนงาน ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเ ดียวกบั
รายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
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 ์รวมถึงการใหบ้ริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตแ์ละรถโดยสาร 

ส่วนงานท่ี 3 ธุรกิจพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และธุรกิจคา้แผงโซลาร์เซลล ์

ส่วนงานท่ี 4 ธุรกิจขนส่ง 

ส่วนงานอ่ืน ๆ ธุรกิจอ่ืน ๆ  

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  

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

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                                         

   วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 419,124  521,359  80,618  66,967  32,076  56,179  90,861  83,578  48,129  60,264  670,808  788,347  -  -  670,808  788,347 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 5,229  7,281  -  -  -  -  5,863  11,722  3,276  3,070  14,368  22,073  (14,368)  (22,073)  -  - 
รวม 424,353  528,640  80,618  66,967  32,076  56,179  96,724  95,300  51,405  63,334  685,176  810,420  (14,368)  (22,073)  670,808  788,347 
ตน้ทุนขายและบริการ (381,810)  (446,525)  (69,894)  (57,504)  (7,146)  (32,784)  (85,918)  (92,729)  (82,481)  (72,407)  (627,249)  (701,949)  14,792  20,490  (612,457)  (681,459) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 42,543  82,115  10,724  9,463  24,930  23,395  10,806  2,571  (31,076)  (9,073)  57,927  108,471  424  (1,583)  58,351  106,888 

                                
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ าแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเพียงส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนท่ีรำยงำน 
 ส่วนงำนท่ี 1  ส่วนงำนท่ี 2  ส่วนงำนท่ี 3  ส่วนงำนท่ี 4  รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน  ส่วนงำนอ่ืน ๆ  รวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

วันท่ี 30 มิถุนำยน 

 
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

  
2565 

  
2564 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลัก                            
สถานีบริการน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 247,821  200,147  -  -  -  -  -  -  247,821  200,147  -  -  247,821  200,147 
ก๊าซธรรมชาติอดัส าหรับอตุสาหกรรม                             
   (iCNG) -  162,994  -  -  -  -  -  -  -  162,994  -  -  -  162,994 
บริการอดัก๊าซธรรมชาติ (PMS) 99,742  92,273  -  -  -  -  -  -  99,742  92,273  -  -  99,742  92,273 
ขนส่ง -  -  -  -  -  -  90,861  83,578  90,861  83,578  -  -  90,861  83,578 
ซ่อมบ ารุงสถานีก๊าซธรรมชาติ 63,061  50,821  -  -  -  -  -  -  63,061  50,821  -  -  63,061  50,821 
อะไหล่และอุปกรณ์ 7,365  14,580  42,985  29,806  3,361  31,819  -  -  53,711  76,205  -  -  53,711  76,205 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถเมล ์NGV -  -  37,633  37,161  -  -  -  -  37,633  37,161  -  -  37,633  37,161 
พลงังานแสงอาทิตย ์ -  -  -  -  28,715  24,360  -  -  28,715  24,360  -  -  28,715  24,360 
รับเหมาก่อสร้าง -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17,186  11,758  17,186  11,758 
อื่น ๆ 1,135  544  -  -  -  -  -  -  1,135  544  30,943  48,506  32,078  49,050 
รวม 419,124  521,359  80,618  66,967  32,076  56,179  90,861  83,578  622,679  728,083  48,129  60,264  670,808  788,347 
                            



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 34,569  15,857  20,419  518 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (ข้ันพื้นฐำน)  

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ข้ันพื้นฐำน) (บำท) 0.03  0.01  0.02  0.0004 

    
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน        

  
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั        
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั 303,091  39,027  69,754  7,172 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (ข้ันพื้นฐำน)  

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ข้ันพื้นฐำน) (บำท) 0.25  0.03  0.06  0.01 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดจากใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญส าหรับงวด          
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เน่ืองจากราคาหุ้นสามัญถวัเฉล่ียในระหว่างงวดต ่ากว่าราคาใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2565 มีดงัน้ี 
 
 วนัท่ีอนุมติั  ก าหนดจ่าย  อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 

     (บาท)  (ล้านบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565  พฤษภาคม 2565  0.055  66 

 
12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
เคร่ืองมือทางการเงิน ที่วดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

รวม 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
  (พันบาท) 

หนี้สินทำงกำรเงิน             

สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (6)  (6)  -  (6)  -  (6) 

รวม  (1,005)  (1,005)         

             

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  
เคร่ืองมือทางการเงิน ที่วดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

รวม 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
  (พันบาท) 

หนี้สินทำงกำรเงิน             
สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (196)  (196)  -  (196)  -  (196) 

รวม  (1,195)  (1,195)         

             

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  
เคร่ืองมือทางการเงิน ที่วดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

รวม 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
  (พันบาท) 

หนี้สินทำงกำรเงิน             
สิทธิการขายหุ้น  (999)  (999)  -  (999)  -  (999) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  (130)  (130)  -  (130)  -  (130) 

รวม  (1,129)  (1,129)         



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ส่วนมากมาจากอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 
โดยอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงทางเลือกส าหรับ THBFIX คือ Fallback (THBFIX) กลุ่มบริษัทวางแผนท่ีจะปรับปรุง
เง่ือนไขของสัญญาในการน าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงทดแทนมาใชเ้พื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2565 
 

13 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 310 310 
  
ภำระผูกพนัอื่น ๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  226,923  184,236 
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 64,081  55,163 
สัญญาใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 12,057  11,564 
อ่ืน ๆ 2,245  1,931 
รวม 305,306  252,894 

 
  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 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 าวินิจฉยัจากคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษทัเป็นผูช้นะคดีขอ้พิพาทดงักล่าว 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 าพิพากษาให ้ECOR ปฏิบติัตามค า
ช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและให้ยกค าร้องท่ี ECOR ขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 บริษทัอยู่ระหว่างการติดตามสถานะการใชสิ้ทธิอุทธรณ์และขอทุเลาการบงัคบัคดีของ ECOR และ
การเตรียมงานภาคบงัคบัคดี 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 พนกังานกลุ่มหน่ึงไดล้าออกจากบริษทั และต่อมาไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องให้บริษทั
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 ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการค่าความเสียหาย
จากคดีดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 2.47 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยร่วมในศาลชั้นตน้ใน
คดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเงินรวม 17.59 ล้านบาทให้แก่โจทก์จากกรณีอุบัติเหตุของ
พนกังานของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บความคุม้ครองตามประกนัวินาศภยัตามวงเงินกรมธรรม์ อยา่งไรก็ตาม ส่วนต่าง
ของค่าสินไหมทดแทนและวงเงินกรมธรรมท่ี์อาจเกิดขึ้นบริษทัตอ้งรับผิดชอบร่วมกบัพนกังานดงักล่าว โดยคดีความ
ขา้งตน้ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุดและยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงไม่มีการตั้งประมาณการส าหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การถูกฟ้องร้องดงักล่าวในงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  

  



บริษัท สแกน อนิเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ได้อนุมัติและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจ านวน 300,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม        
300 ลา้นบาทซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี และจะครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 11 มีนาคม 2568 โดย   
หุ้นกู้ดังกล่าวได้ออกจ าหน่ายแล้วในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 จ านวน 131,500 หน่วย เป็นจ านวนเงินรวม 131.50  
ลา้นบาท 
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