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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

เอกชนลงทุนขยายธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับ 
ยานยนต์ เน่ืองจากบริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการลงทุน 
ขยายธุรกิจเพื่อผลักดันการเติบโตและการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมขนส่งท่ีนิยมใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิง หลังประเมินว่าแนวโน้มความ
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จะเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจาก
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศใกล้เคียงที่มีชายแดนติดกับไทยเพิ่มขึ้น 

 นอกเหนอืจากธรุกจิสถานบีริการกา๊ซธรรมชาตสิำาหรบั
ยานยนต์แล้ว บริษัทฯ ยังมีศักยภาพการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยว
เนื่องกับก๊าซธรรมชาติในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ พร้อมนำาเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรตลอดจนความ
เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมพลังงานมาอย่างยาวนาน 
ช่วยสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่
ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในภาคการผลิตของ
โรงงาน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีความได้เปรียบในเรื่องของ
ราคาที่ถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น จึงช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้ดีขึ้น

 สุดท้ายนี้ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท สแกน 
อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ผมต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่ายทั้งคู่ค้าและลูกค้า ที่ให้การสนับสนุน
และให้ความไว้วางใจในบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) 
ด้วยดีตลอดมา และผมหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุน 
บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต เพื่อความสำาเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย

สารจาก 
ประธานกรรมการ

บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ในป ี2558 นบัเปน็ปทีีต่ลาดพลังงานท่ัวโลกยงัคงผนัผวน
ต่อเนื่อง จากสถานการณ์ราคาน้ำามันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรงในรอบหลายปี หลังภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่มีสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ชัดเจน เมื่อประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน ซึ่งป็น
ประเทศที่มีการใช้พลังงานลำาดับต้นๆ ของโลกประสบปัญหา
เศรษฐกจิชะลอตัว ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิในกลุม่ยโูรโซนมีผลให้
ความต้องการใช้พลงังานลดลง ประกอบกบัประเทศผูผ้ลติน้ำามนั
รายใหญ่ของโลกทั้งในและนอกกลุ่มโอเปค ยังไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงการเจรจาลดปริมาณการผลิตน้ำามันลง เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของโลก จึงทำาให้ราคาน้ำามันใน
ตลาดโลกปรับตัวลงสู่จุดต่ำาสุดที่ 25 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  

จากภาวะราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกท่ีตกต่ำา ทำาให้ประเทศ 
ผูผ้ลติเชลลอ์อยลบ์างส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา จงึชะลอการ
ลงทุนที่มีผลต่อการลดอุปทานในตลาด เนื่องจากไม่สามารถ
แขง่ขนักบัผูผ้ลติน้ำามนัในกลุม่โอเปคทีม่ตีน้ทนุการผลติทีถ่กูกวา่
ได ้ขณะทีร่าคาน้ำามนัลดต่ำาลงเปน็ประวตักิารณ์ทำาให้ประชาชน
กลบัมาบรโิภคน้ำามนักนัมากขึน้ สง่ผลใหร้าคาน้ำามนัดบิในตลาด
โลกค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำาสุดมาอยู่ที่ระดับ 30 เหรียญ
ต่อบาร์เรล ก่อนขยับเพ่ิมขึ้นมาสู่ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
และเชื่อว่าในอนาคตมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

สถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกตกต่ำา ภาครัฐจึงใช้
โอกาสนี้ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน โดยคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประกาศลอยตัวราคาก๊าซ
ธรรมชาตสิำาหรบัยานยนตเ์พ่ือใหส้ะทอ้นต้นทนุทีแ่ทจ้ริง โดยให ้
ปตท.ดูแลราคาในช่วง 6 เดือนแรกหลังประกาศลอยตัวราคา
กา๊ซธรรมชาตหิากวา่ตน้ทนุก๊าซสูงกวา่ราคาจำาหนา่ยในปจัจบุนั
ที ่13.50 บาท แตห่ากราคากา๊ซลดลง กต็อ้งปรับราคาขายปลกี
ลดลงทันที นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถ
ลงทุนเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ได้อย่างเสรีอีกด้วย 

ในแงข่องบรษิทั สแกน อนิเตอร์ จำากดั (มหาชน) ซึง่เปน็
ผู้ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ จะได้รับประโยชน์
จากนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ ในการเปิดโอกาสให้ภาค
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นอกเหนอืจากภารกจิท่ีมุง่มัน่สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ให้แก่องค์กรแล้ว การดำาเนินธุรกิจยังคำานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอ่สังคมทีต่อ้งการเขา้ไปมบีทบาทช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย จากการนำาก๊าซธรรมชาตอัิดซึง่เปน็พลงังานสะอาด
สู่กลุ่มลูกค้าในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้า 
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้
ประมาณ 4,800 ลา้นบาทในป ี2558 และยงัสามารถลดปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเท่ากับการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกประมาณ 640,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 200 เมกะวัตต์ ใน 1 ปี หรือเท่ากับการนำาพลังงานแสง
อาทิตย์มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็น
จำานวนพื้นที่ 9,600 ไร่

ส่วนการลงทุนในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนขยายสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ รวมถึงการขยายฐาน
ลูกค้าก๊าซธรรมชาติอัดไปยังกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 
รายใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 
ลดต้นทุนด้านพลังงาน ทำาให้ขีดความสามารถการแข่งขันดีขึ้น
และช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
พลังงานเพ่ือนำาพาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อสร้าง 
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม และนำาพาบริษัทฯ ก้าวไปสู่ผู้นำานวัตกรรม
เทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเต็ม 
ภาคภูมิ

สารจาก 
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

นายธัญชาติ  กิจพิพิธ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่

จากพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืน โดยนำาเทคโนโลยี
เขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือ่สร้างมูลคา่เพ่ิมใหแ้กธ่รุกจิและชว่ยใหเ้กดิ
การใช้ทรพัยากรพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งจำากัดมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุดเพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านพลังงานของไทยได้อย่าง
แท้จริง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับ
การคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแขง่ขนัในการดำาเนนิธรุกจิ ชว่ยผลักดนัความสำาเรจ็
และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในรอบปี 2558 
บริษทัฯมีรายได้จากการขายและบรกิารรวม 2,095.04 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 193.03 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2557 จำานวน 
1,902.01 ล้านบาท หลังหักรายได้จากกิจการโรงไฟฟ้าและ
โครงการพิเศษซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัด ท่ีบริษัทฯ  
เป็นผู้ดำาเนินการทั้งผู้ค้าปลีกจากสถานีบริการก๊าซ NGV และผู้
ค้าส่งจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมราย
ใหญ่ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม 225.39 
ล้านบาท เติบโตขึ้น 41% และกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 239.94 ล้านบาท เติบโตขึ้น 53.45% หลังหักกำาไรจาก
โครงการพิเศษและกำาไรจากการขายกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความสำาเรจ็ดา้นผลการดำาเนนิงานในครัง้นี ้ถกูสง่ผา่นไป
ยังผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด สามารถ 
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.01% ของกำาไรสุทธิ
เฉพาะงบกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

[1] ดร.ทนง  พิทยะ 
 ประธ�นกรรมก�ร 
 กรรมก�รอิสระ

[2] นายชำานาญ  วังตาล 

 กรรมก�รอิสระ 
 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

[3] พลตำารวจเอกสวัสดิ์  อมรวิวัฒน์ 
 กรรมก�รอิสระ 
 กรรมก�รตรวจสอบ

[4] นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน 

 กรรมก�รอิสระ 
 กรรมก�รตรวจสอบ 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

[5] นายธัญชาติ  กิจพิพิธ  

 กรรมก�ร 
 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

1 5432



[1] ดร.ทนง  พิทยะ 
 ประธ�นกรรมก�ร 
 กรรมก�รอิสระ

[2] นายชำานาญ  วังตาล 

 กรรมก�รอิสระ 
 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
 ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

[3] พลตำารวจเอกสวัสดิ์  อมรวิวัฒน์ 
 กรรมก�รอิสระ 
 กรรมก�รตรวจสอบ

[4] นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน 

 กรรมก�รอิสระ 
 กรรมก�รตรวจสอบ 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

[5] นายธัญชาติ  กิจพิพิธ  

 กรรมก�ร 
 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
 กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

[6] ดร.ฤทธี  กิจพิพิธ  

 กรรมก�ร 
 กรรมก�รบริห�ร 
 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รและก�รตล�ด

[7] นายโชคดี  วงษ์แก้ว  

 กรรมก�ร 
 กรรมก�รบริห�ร 
 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นผลิตและปฏิบัติก�ร

[8] นายสมเกียรติ  วีตระกูล  

 กรรมก�ร 
 กรรมก�รบริห�ร 
 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นวิศวกรรมและก่อสร้�ง

[9] สมชัย  ลีเชวงวงศ ์  

 กรรมก�ร 
 กรรมก�รบริห�ร 
 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นกลยุทธ์

[10] นางสาวนริศรา  กิจพิพิธ  

 กรรมก�ร 
 กรรมก�รบริห�ร 
 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท

[11] นางพิมพ์นิฏา  จรัสปรีดา  

 เลข�นุก�รบริษัท 
 ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบัญชี

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

6 1110987
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 25/2547

ประสบการณ์ทำางาน

2548 - 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2545 - 2548 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย  
   จำากัด (มหาชน) 

2544 - 2548 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
   บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

   บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ

   บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำากัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท 
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558

จำานวน 400,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.03

ดร.ทนง พิทยะ
ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ

อายุ	69	ปี
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วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

 • Targeted Selection Interviewer Program จาก Development Dimensions International

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

    และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2552 - 2553 กรรมการ

   บรษัิท มลิเลียไลฟ ์อนิชวัรันส ์ประเทศไทย  
   จำากัด (มหาชน)

2543 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการ 
   ธนาคารไทยธนาคาร จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน

2551 - 2552 กรรมการ 
   Bank Thai Assets Management

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558
-ไม่มี-

นายชำานาญ วังตาล
กรรมก�รอิสระ  
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ  
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ประธ�นกรรมก�รสรรห� 
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

อายุ	63	ปี
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A.) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26

 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุ่นที่ 81/2552

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำากัด  
   (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558
-ไม่มี-

พลตำารวจเอกสวัสดิ์  
อมรวิวัฒน์

กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ

อายุ	81	ปี
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นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน
กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ 
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

อายุ	64	ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 80/2549 

 • Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
  รุ่นที่ 2/2549

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ 
   ปิโตรเคมีและการกลั่น

   บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2555 - 2556 ที่ปรึกษาหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

2554 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ

2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยแยก 
   ก๊าซธรรมชาติ

2546 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยระบบ 
   ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

   บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - 2558 กรรมการ

   บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำากัด

2555 - 2558 กรรมการ 
   บริษัท ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด

2555 - 2558 กรรมการ

   บรษิทั พทีที ีเอน็เนอรย์ี ่ รซีอรส์เซส จำากดั

2556 - 2558 กรรมการ

   บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด

2556 - 2558 กรรมการ

   บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558
-ไม่มี-
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

 นายธัญชาติ กิจพิพิธ
กรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

อายุ	60	ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

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

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   และกรรมการผู้จัดการใหญ ่
   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ 
   กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท สยามวาสโก จำากัด

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ 
   กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท คอนโทร์โน จำากัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ 
   กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำากัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำากัด

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท วรปภา จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558

จำานวน 846,680,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 70.56
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วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน University of Massachusetts Lowell ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง และผู้อำานวยการ 
   สายงานบริหารและการตลาด

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท วรปภา จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท สยามวาสโก จำากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท คอนโทร์โน จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558 
จำานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.83

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบริห�รและก�รตล�ด

อายุ	33	ปี
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

 นายโชคดี วงษ์แก้ว
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร  

ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นผลิตและปฏิบัติก�ร

อายุ	59	ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการสายงานผลิตและปฏิบัติการ

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558

จำานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.08
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วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยสยาม

 • Technic Siam College 

 • Panjavidhaya Technicial Trainning School

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง และผู้อำานวยการ 
   สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

2538 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำากัด

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท วรปภา จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558 
จำานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.08

นายสมเกียรติ วีตระกูล
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นวิศวกรรมและก่อสร้�ง

อายุ	53	ปี
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

วุฒิทางการศึกษา

 • Major in Production Operation Management (MBA) North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 104/2556

 • Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21/2556

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการสายงานกลยุทธ ์
     บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558 
จำานวน 800,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.07

นายสมชัย ลีเชวงวงศ์
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 

ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นกลยุทธ์

อายุ	59	ปี
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นางสาวนริศรา กิจพิพิธ
กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร  
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท

อายุ	29	ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School ประเทศสหราช 
  อาณาจักร

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

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

 • Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49/2556

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
     กรรมการบริหารความเสี่ยง  
     และผู้อำานวยการสำานักเลขานุการบริษัท 
     บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
     บริษัท บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท วรปภา จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท สยามวาสโก จำากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท คอนโทร์โน จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558

จำานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อละ 0.83
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

 นางพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
เลข�นุก�รบริษัท 

ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รเงินและบัญชี

อายุ	52	ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ประกาศนียบัตรภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์ทำางาน

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ผู้อำานวยการ 
   สายงานการเงินและบัญชี

   บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2556 - 2557 ผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

   บริษัท เอ็มพิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
   จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้อำานวยการ 
   สายงานการเงินและบัญชี

   บริษัท ลีจรัส จำากัด โรงแรมช่อลดา

2550 - 2553 ผู้อำานวยการสายงานการเงินและบัญชี

   บริษัท แซส ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำากัด

การถือหุ้นของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียน 18 กรกฎาคม 2558

-ไม่มี-
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 รายการ   งบการเงินรวม  
    สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
   2556 2557 2558

ข้อมูลสำ�คัญ 
ทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

 สินทรัพย์หมุนเวียน  1,532   1,208   1,394 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,535   1,810   2,474 

สินทรัพย์รวม	 	3,067		 	3,018		 	3,868	

 หนี้สินหมุนเวียน  1,649   1,155   975 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน  556   609   580 

หนี้สินรวม	 	2,205		 	1,764		 	1,555	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	862		 	1,254		 	2,313	

รายได้จากการขายและบริการ  2,153   2,112   2,095 

รายได้อื่นและกำาไรจากอัตรแลกเปลี่ยน 23 35 28

รายได้รวม  2,176   2,147   2,123 

ต้นทุนขายและบริการ	 	1,840		 	1,650		 	1,672 

กำาไรขั้นต้น  313   462   423 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 	191		 	203		 	187	

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 	85		 	228		 	225	

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานและการจำาหน่ายกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  30   173   0

   

อัตราส่วนทางการเงิน	(1)	 	 	

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)  14.14   21.89   20.20 

อัตรากำาไรสุทธิ (%)  3.81   10.62   10.61 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (2) (ROE)  10.63   15.11   12.64 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (3) (ROA)  2.77   7.50   6.55 

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E)  2.56   1.41   0.67 

หมายเหตุ	 :	 (1) อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่นับรวม ธรุกจิโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย ์ทีไ่ดจ้ำาหนา่ยกจิการ 
   ไปแล้วเมื่อ 26 กันยายน 2557   

   (2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น “(ROE)” ในปี 2557 ไม่นับรวมกำาไรสุทธิจากโครงการพิเศษ  

   (3) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม “(ROA)” คำานวณจาก กำาไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย   
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   2556 2557 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการดำาเนินงานต่อเนื่องของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Recurring) 617.30 818.21 1,017.59

 งบการเงินรวม  2556 2557 2558

หน่วย : ล้านบาท

กำาไรสุทธ ิ 85.04 159.82 225.39

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 2556 2557 2558

หน่วย : ล้านบาท

กำาไรสุทธ ิ 75.4 156.36 239.94

หมายเหตุ	 :	 กำาไรสุทธิปี 2556 และ 2557 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นกำาไรสุทธิหลังหักกำาไรจากการขายธุรกิจ 
  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และกำาไรโครงการพิเศษแล้ว

รายได้จากการดำาเนินงานต่อเนื่องของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Recurring)

กำาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)

กำาไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)



21SCN Annual Report 2015

ธุรกิจของ 
บริษัท

โครงสร้าง 
การถือหุ้นและกลุ่มบริษัท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ที่อยู่  : 355 ถนนบอนด์สตรีท  
  ตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอป�กเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2503 4116-21
โทรส�ร  : 0 2503 4400
  www.scan-inter.com

ประกอบธุรกิจพลังง�น โดยเฉพ�ะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ
ก�๊ซธรรมช�ตแิบบครบวงจร ไดแ้กธ่รุกจิสถ�นบีรกิ�รก�๊ซ
ธรรมช�ติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊�ซ NGV ธุรกิจ
สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ ธุรกิจ
ออกแบบ รับเหม� ติดตั้งและซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ก๊�ซ NGV 
ธุรกิจติดต้ังระบบก๊�ซในรถยนต์ ธุรกิจจำ�หน่�ยรถยนต์ 
และธุรกิจอื่นๆ

 600.0 -

 
ชื่อบริษัท	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ทุนจดทะเบียน

	 สัดส่วน
   

(ล้านบาท)
	 การถือหุ้น

	 	 	 	 (ร้อยละ)

บริษัท สย�มว�สโก จำ�กัด
ที่อยู่  :  355 ถนนบอนด์สตรีท  
  ตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอป�กเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 25034729-32
โทรส�ร  : 0 2503 4733

บริษัท คอนโทร์โน จำ�กัด
ที่อยู่  :  355 ถนนบอนด์สตรีท  
  ตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอป�กเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  : 0 2503 4734
โทรส�ร  : 0 2503 4734

บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
ที่อยู่  : 355 ถนนบอนด์สตรีท  
  ตำ�บลบ�งพูด อำ�เภอป�กเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์  : 0 2503 4729-32
โทรส�ร  : 0 2503 4733

บริษัท วรปภ� จำ�กัด
ที่อยู่  : 1/707 หมู่ 8 แขวงคลองกุ่ม  
  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  : 0 2509 1799
โทรส�ร  : 0 2509 1799

Holding Company กิจก�รค้�ปลีกก๊�ซธรรมช�ติ NGV 
รวมถงึจดัจำ�หน่�ยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด ์น้ำ�มนัหลอ่ลืน่ 
ย�งรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์เป็นต้น โดยจัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้�ภ�ยในประเทศ

ธุรกิจจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจก สแตนเลส ย�ง
รถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น โดยจัดจำ�หน่�ย
ผลติภณัฑด์งักล�่วสว่นใหญใ่หแ้กล่กูค้�ในต�่งประเทศ เชน่ 
ประเทศล�ว ประเทศกัมพูช� เป็นต้น

ธุรกิจสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ต�มแนวต่อ 
ก๊�ซธรรมช�ติ ต้ังอยู่ที่พื้นที่จังหวัดชลบุรี  ปัจจุบันอยู่ใน
ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งโดยบริษัทตั้งเป้�ที่จะเปิด
ให้บริก�รแก่ลูกค้�ในช่วงไตรม�ส 2 ปี 2559
ที่ตั้งสถ�นี : ถนนท�งหลวงหม�ยเลข 7 ตำ�บลบ�งพระ  
 อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี

ธุรกจิสถ�นกี�๊ซธรรมช�ตสิำ�หรบัย�นยนต ์ดำ�เนินธรุกรรม
ในก�รจัดจำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติให้แก่ลูกค้�ในพื้นที่ 
กรุงเทพฯ
ที่ตั้งสถ�นี : ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
 กรุงเทพฯ

 200.00 99.99

 1.00 99.98

 12.00 99.99

 7.20 99.99

บริษัท เก้�ก้อง ปิโตเลียม จำ�กัด
ที่อยู่  :  544 หมู่ 6 ถนนบ�งละมุง- 
  ระยอง ตำ�บลมะข�มคู่  อำ�เภอ 
  นิคมพัฒน� จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 0 3894 9650
โทรส�ร : 0 3894 9699

ธุรกจิสถ�นก๊ี�ซธรรมช�ตสิำ�หรบัย�นยนตต์�มแนวทอ่ก�๊ซ
ธรรมช�ติ ซึ่งเป็นสถ�นีก๊�ซต�มแนวท่อก๊�ซธรรมช�ติ 
ดำ�เนินธุรกรรมในก�รจัดจำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติให้แก่
ลูกค้�ในพื้นที่ จ.ระยอง
ที่ตั้งสถ�นี : 544 หมู่ 6 ถนนบ�งละมุง-ระยอง ตำ�บล 
 มะข�มคู่ อำ�เภอนิคมพัฒน� จังหวัดระยอง

 50.00 99.98

หม�ยเหตุ : เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สย�มว�สโก จำ�กัด  
  จ�กเดิม 20 ล้�นบ�ท เป็น 200 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1.80 ล้�นหุ้น ซึ่งมีมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 100 บ�ท คิดเป็นจำ�นวน 
  เงินที่เพิ่มขึ้น 180 ล้�นบ�ท เพื่อขย�ยธุรกิจต�มแผนก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดยบริษัทยังคงรักษ�สัดส่วนในก�รลงทุนไว้ 
  ร้อยละ 99.99
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  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่

ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40.00 ของกำ�ไรสุทธิของงบก�รเงินเฉพ�ะ

กจิก�ร หลงัหกัภ�ษีเงนิได้นติิบคุคลและก�รจดัสรรทนุสำ�รอง

ต�มกฎหม�ย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40.00 ต�มกำ�ไรสุทธิของ 

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหัก

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลและก�รจัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย 

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอ�จพิจ�รณ�

จ่�ยเงินปันผลในอัตร�น้อยกว่�อัตร�ที่กำ�หนดข้�งต้นหรืองด

จ่�ยเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภ�วะเศรษฐกิจ ผลก�รดำ�เนิน

ง�น ฐ�นะก�รเงิน สภ�พคล่อง แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็น

ในก�รใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำ�เนินธุรกิจ ขย�ยกิจก�ร 

ของบรษิทัฯ และบรษัิทยอ่ย และปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้

ต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�เห็นสมควรหรือ 

เหม�ะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้น โดยก�รจ่�ยเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจ�กที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล 

ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีอำ�น�จอนุมัติให้ดำ�เนินก�รได้

นโยบายการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2558

 เมือ่วนัท่ี 23 กุมภ�พนัธ ์2559 ท่ีประชุมคณะกรรม

ก�รบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1/2559 มมีตอินมัุตใิหเ้สนอจ�่ยเงนิปันผล

จ�กผลประกอบก�รของป ี2558 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัร�หุน้ละ 

0.10 บ�ท คดิเป็นเงนิปันผลรวม 120 ล้�นบ�ท โดยกรรมก�ร

ของบรษิทัจะเสนอตอ่ทีป่ระชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2559 

เพื่ออนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลต่อไป
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั สแกน อนิเตอร ์จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจด้�นพลังง�น โดยเฉพ�ะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊�ซ

ธรรมช�ติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซ

ธรรมช�ติหลักเอกชน, ธุรกิจขนส่งก๊�ซ NGV, ธุรกิจสถ�นี

บรกิ�รก�๊ซธรรมช�ติสำ�หรบัย�นยนต,์ ธรุกจิปรบัปรงุคณุภ�พ

ก๊�ซธรรมช�ต,ิ ธรุกิจสถ�นีก�๊ซธรรมช�ติสำ�หรับอตุส�หกรรม, 

ธุรกิจออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รับเหม�และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ที่

เกีย่วเน่ืองกบัก๊�ซธรรมช�ติ, ธรุกจิติดตัง้ระบบก�๊ซในรถยนต,์ 

ธุรกิจจำ�หน่�ยรถยนต์ และ ธุรกิจอื่นๆ 

ภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นวิศวกรรมและเทคโนโลยี

เ ก่ียวกับก๊�ซธรรมช�ติ  ดำ�เนินธุรกิจท่ีเ ก่ียวเนื่องกับ 

ก�๊ซธรรมช�ตไิดอ้ย�่งครบวงจร ดงัแสดงในแผนภ�พภ�พรวม

ก�รประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊�ซธรรมช�ติ

 

แผนภาพแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

1.1	ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน	(Private	Mother	Station	(PMS))

ก�รผลิตก๊�ซธรรมช�ติอัดทั้งหมดประม�ณ 643 ตันต่อวัน 

โดยจะดำ�เนินก�รทุกวัน และมีจุดเติมก๊�ซธรรมช�ติเพ่ือ 

ขนส่งเพื่อทำ�หน้�ที่สำ�หรับให้รถขนส่งก๊�ซ NGV เข้�ม�เติม

ก�๊ซธรรมช�ต ิจำ�นวน 30 ชอ่ง ซ่ึงรถขนสง่ก๊�ซ NGV ส�ม�รถ

เข้�ม�รับก๊�ซธรรมช�ติ ได้พร้อมกันจำ�นวน 30 คัน และ

ส�ม�รถเติมก๊�ซธรรมช�ติได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

 ธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลัก (Mother 

Station) เพื่อให้บริก�รอัดก๊�ซธรรมช�ติขนส่งไปยังสถ�นี

บริก�รลูก (Daughter Station) ทีไ่มไ่ด้อยูใ่นแนวทอ่ก�๊ซ โดย

มีลูกค้� คือ ปตท.  สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักของ 

บริษัทฯ ตั้งอยู่บนถนนบ�งบัวทอง - บ�งปะอิน ตำ�บลบ�ง

กระบือ อำ�เภอส�มโคก จังหวัดปทุมธ�นี บนที่ดิน 20 ไร่  

2 ง�น 76.5 ต�ร�งว� ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ มีกำ�ลัง

1.5 1.1 1.2
1.3

1.6

1.8

1.4

1.7
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1.2	ธุรกิจขนส่งก๊าซ	NGV	(Third	Party	Logistics	(TPL))

 ให้บริก�รขนส่งก๊�ซ NGV จ�กสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลัก อำ�เภอส�มโคก จังหวัดปทุมธ�นี ไปยังสถ�นีบริก�ร

ลูก ต�มที่บริษัทฯ และ ปตท. ตกลงร่วมกัน โดยมีตู้ขนส่งก๊�ซธรรมช�ติจำ�นวน 130 คัน บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญอย่�งสูงสุดใน

ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รขนส่งก๊�ซ NGV โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisi-

tion (SCADA) ทำ�หน้�ที่ควบคุมกำ�กับดูแลและเก็บข้อมูลผ่�นระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดต�มรถขนส่ง

เพื่อให้ทร�บตำ�แหน่งปัจจุบัน รวมทั้งตรวจวัดระยะท�งในก�รขนส่งพร้อมๆ กับก�รวัดระดับคว�มเร็วของรถ โดยมีขอบเขต

คว�มเร็วจำ�กัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ จุดเติมก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่ง

รถขนส่งก๊าซ NGV รถหางตู้ขนส่ง
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ของบริษัทฯ

1.3	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์	(NGV	Station)

 ปัจจุบันบริษัท สแกน อินเตอร์ จ�กัด (มห�ชน) มีสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์รวม 7 สถ�นี แบ่งเป็น สถ�นี

บริก�รก๊�ซธรรมช�ติต�มแนวท่อ (Conventional Station) แบรนด์ “สแกน อินเตอร์” จำ�นวน 3 สถ�นี ภ�ยใต้บริษัท สแกน 

อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 1 สถ�นี และ ภ�ยใต้บริษัท เก้�ก้อง ปิโตรเลียม จำ�กัด จำ�นวน 1 สถ�นี ซึ่งบริษัท สแกน 

อินเตอร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำ�นวนร้อยละ 99.98 ให้บริก�รในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธ�นี และ จังหวัดระยองต�มลำ�ดับ และ บริษัท  

บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำ�กัด ซึ่งบริษัท สย�มว�สโก ถือหุ้นร้อยละ 99.99 กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�งค�ดว่�จะส�ม�รถให้บริก�ร

แก่ลูกค้�ได้ในปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นอกจ�กนี้ยังมีสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ตินอกแนวท่อ (Daughter Station)  

จำ�นวน 4 สถ�นี ได้แก่ สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติที่บริษัทร่วมดำ�เนินก�รกับบริษัท ซัสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 3 สถ�นี  

ให้บริก�รแก่ลูกค้�ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติ แบรนด์ “ปตท.” ภ�ยใต้ บริษัท วรปภ� จำ�กัด 

ซึ่งบริษัท สย�มว�สโก ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริก�รแก่ลูกค้�ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลเช่นกัน

   

1.4	ธุรกิจออกแบบ	ผลิต	ติดตั้ง	รับเหมา	และซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ	NGV

  ใหบ้รกิ�รผลติ ออกแบบ รบัเหม� ตดิตัง้และซอ่มบำ�รุงสถ�นบีรกิ�รก�๊ซ NGV โดยก�รออกแบบระบบก�รเติมก�๊ซ 

NGV ผลิตและจัดห�วัสดุอุปกรณ์เพื่อนำ�ไปติดตั้งที่สถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV ซึ่งชุดอุปกรณ์ก๊�ซธรรมช�ติประกอบด้วย เครื่องอัด

ก๊�ซธรรมช�ติ (Compressor) อุปกรณ์ระบ�ยคว�มร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊�ซ ตู้จ่�ยก๊�ซ (Dispenser) เป็นต้น 

นอกจ�กนั้นบริษัทฯ ให้บริก�รซ่อมบำ�รุงสถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ในสถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV ให้

มีก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องและยังคงรักษ�ประสิทธิภ�พต�มระยะเวล�ดำ�เนินง�น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริก�รต�มสัญญ�

รับเหม�กอ่สร�้ง และตดิตัง้ระบบอปุกรณก์�รเตมิก�๊ซ NGV แกส่ถ�นบีรกิ�รก�๊ซ NGV เปน็จำ�นวน 250 สถ�น ีจ�กทัง้หมด 500 

สถ�นีในประเทศไทย และรับเหม� ก่อสร้�งสถ�นีหลัก (Mother Station) ให้กับ ปตท. จำ�นวน 12 สถ�นี จ�ก 17 สถ�นีทั่ว

ประเทศไทย
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สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ระบบ Metering สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซ

1.5	ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ	(Natural	Gas	Quality	Improvement)

 เน่ืองจ�กก๊�ซธรรมช�ติที่ได้รับจ�กท่อมีคุณภ�พท่ีแตกต่�งกัน บริษัทฯ ได้มีก�รขย�ยก�รดำ�เนินง�นในโครงก�ร

ปรับปรุงคุณภ�พก๊�ซที่สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักเอกชน และสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ อ.ส�มโคก 

จ.ปทุมธ�นี เพื่อให้ดัชนีคุณภ�พของก๊�ซ NGV เป็นไปต�มที่กำ�หนดโดยกรมธุรกิจพลังง�น กระทรวงพลังง�น โครงก�รดังกล่�ว

แล้วเสร็จในเดือนกันย�ยน 2558 และเริ่มดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พก๊�ซตั้งแต่วันท่ี 22 กันย�ยน 2558 โครงก�รปรับปรุง

คุณภ�พก๊�ซจะเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รเติบโตของบริษัทอย่�งเป็นนัยสำ�คัญ   

เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ ตู้จ่ายก๊าซ

1.6	ธุรกิจทดสอบคุณภาพถังก๊าซ	NGV

 ให้บริก�รในก�รตรวจสอบถังก๊�ซธรรมช�ติ เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น ISO:11439, CSA/ANSI NGV-2, UN ECE 

R110 หรือ TISI2311/ISO11439 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นท่ีควบคุมก�รใช้ถังสำ�หรับบรรจุและขนส่งก๊�ซ NGV ในประเทศไทย  

(กรมก�รขนส่งท�งบก, 2009) และม�ตรฐ�น ISO 11623, BS EN 1968  มีข้อกำ�หนดว่� ถังก๊�ซที่ใช้ง�นทุก 5 ปี จะต้องได้รับ

ก�รตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ง�นถัง ปัจจุบันถังท่ีใช้ง�นในลักษณะดังกล่�วในประเทศไทย เริ่มมีก�รใช้ง�นครบอ�ยุ

ก�รใช้ง�นแล้ว บริษัทจึงเล็งเห็นโอก�สท�งธุรกิจในก�รเป็นผู้ทดสอบถังขนส่งก๊�ซ NGV จึงได้ก่อสร้�งและจัดตั้งโรงง�นที่ 11 
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1.7	ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม	(iCNG)

 ให้บริก�รขนส่งก๊�ซธรรมช�ติอัดผ่�นรถขนส่ง มีกลุ่มลูกค้�หลัก คือ ลูกค้�กลุ่มอุตส�หกรรมท่ีอยู่นอกแนวท่อก๊�ซ

ธรรมช�ติ และลูกค้�ที่อยู่บนแนวท่อก๊�ซที่ต้องก�รเชื้อเพลิงสำ�รองในกรณีฉุกเฉิน เริ่มดำ�เนินง�นตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 2558 ซึ่ง

เป็นไปต�มแผนก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจที่บริษัทได้ตั้งเป้�หม�ยไว้ โดยมีกำ�ลังก�รผลิตต�มสัญญ�ซ้ือก๊�ซธรรมช�ติจ�ก ปตท. 

ที่จังหวัดปทุมธ�นี และจังหวัดสระบุรี รวม 8,000 MMBTU ต่อวัน และกำ�ลังก�รผลิตจริง 22,053 MMBTU ต่อวัน

โรงทดสอบถังบรรจุก๊าซ NGV การตรวจสอบถังบรรจุก๊าซ

สถานีก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม ปทุมธานี สถานีก๊าซธรรมชาติสำาหรับอุตสาหกรรม สระบุรี

อยู่ในบริเวณโรงง�นหลัก ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่�ว โดยมีลูกค้�หลัก คือ รถขนส่งก๊�ซ NGV ของบริษัท 

ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่เป็นผู้ประกอบก�รขนส่งก๊�ซให้กับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) รวมถึงผู้ใช้ก๊�ซ 

NGV เป็นเชื้อเพลิง เริ่มให้บริก�ร ธันว�คม 2558
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โชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3. ธุรกิจอื่นๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ 

3.1 ธุรกิจก�รข�ยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

บริษัท สย�มว�สโก จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจก�รข�ยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบก�รซื้อม�ข�ยไป โดยมีกลุ่มลูกค้�เป้�

หม�ย คอืลูกค�้บริษทัเอกชน เชน่ ผูใ้ห้บรกิ�รสถ�นีบรกิ�รก�๊ซ NGV ทีม่คีว�มจำ�เปน็ตอ้งใชก้�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดใ์นก�รปรบั

ดัชนีค่�คว�มร้อนของก๊�ซธรรมช�ติที่มีที่ม�จ�กแหล่งก๊�ซธรรมช�ติแตกต่�งกัน เนื่องจ�กก๊�ซธรรมช�ติของแหล่งตะวันออกมี

ดัชนีค่�คว�มร้อนสูงกว่�แหล่งตะวันตก 

3.2 ธุรกิจร้�นสะดวกซื้อ 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิ�รธรุกจิร�้นสะดวกซือ้ 108 Shop จำ�นวน 1 ส�ข� ประกอบก�รอยูใ่นบรเิวณสถ�นบีรกิ�รก�๊ซธรรมช�ติ

สำ�หรับย�นยนต์ อำ�เภอส�มโคก จังหวัดปทุมธ�นี

1.8	ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

 ใหบ้รกิ�รจำ�หน�่ย ตดิตัง้ชดุอปุกรณก์�๊ซ NGV และก�๊ซ LPG และใหบ้รกิ�รดูแลรกัษ�และซ่อมบำ�รงุชดุอุปกรณก์�๊ซ 

โดยแบ่งก�รบริก�รออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ก�รติดตั้งระบบก๊�ซสำ�หรับรถยนต์ และก�รติดตั้งระบบก๊�ซสำ�หรับรถขนส่ง

2. ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์ 

บริษัทฯ เริ่มให้บริก�รจำ�หน่�ยรถยนต์ และศูนย์บริก�รซ่อมเครื่องยนต์ม�ตรฐ�นรถยนต์มิตซูบิชิอย่�งเป็นท�งก�รในปี 

2555 ภ�ยใต้สัญญ�ผู้จำ�หน่�ยระหว่�งบริษัทฯ กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยมีโชว์รูมและศูนย์บริก�ร

ส�ข� 1 อยู่ที่ถนนติว�นนท์ อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และส�ข� 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนซ่อมสร้�ง ตำ�บลบ�งพูน อำ�เภอเมือง 

จังหวัดปทุมธ�นี

นอกจ�กก�รเป็นผู้จำ�หน่�ยรถยนต์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงน�มในสัญญ�ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังกับ มิตซูบิชิ โดยบริษัทฯ 

มีศูนย์บริก�รซ่อมสีและตัวถังอยู่ที่อำ�เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และ ถนนซ่อมสร้�ง ตำ�บลบ�งพูน อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี  

จังหวัดปทุมธ�น ี
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รูปสถานีก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม

3.3 ธุรกิจก�รข�ยกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ

บริษัท สย�มว�สโก จำ�กัด และ บริษัท คอนโทร์โน จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจก�รข�ยกระจกที่ใช้ในง�นก่อสร้�ง แบตเตอรี่

รถยนต์ และวัสดุอื่นๆ เช่น ท่อสแตนเลส ย�งรถยนต์ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น ในรูปแบบก�รซื้อม�ข�ยไป โดยบริษัท สย�มว�สโก 

จำ�กัด จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศ และ บริษัท คอนโทร์โน จำ�กัด จัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้�น 

ได้แก่ ประเทศล�ว และประเทศกัมพูช�

 

   พัฒนาการที่สำาคัญในปี 2558

  ก๊�ซธรรมช�ติอัดสำ�หรับอุตส�หกรรม (iCNG)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับอุตส�หกรรม (iCNG) ขึ้น 2 แห่ง ที่ จ.ปทุมธ�นี และ จ.สระบุรี เพื่อเป็นก�ร

ตอบสนองคว�มตอ้งก�รใชก้�๊ซธรรมช�ตเิปน็เชือ้เพลงิของโรงง�นอตุส�หรรมทีอ่ยูห่�่งจ�กแนวทอ่ก�๊ซธรรมช�ต ิและกลุม่ลูกค้�

โรงง�นอุตส�หกรรมที่ต้องก�รเชื้อเพลิงสำ�รองในกรณีฉุกเฉิน (Energy Security) ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติอัดสำ�หรับอุตส�หกรรม 

(iCNG) เริ่มดำ�เนินง�นและรับรู้ร�ยได้ในปี 2558 ซึ่งร�ยได้เป็นไปต�มแผนก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจที่บริษัทได้ตั้งเป้�หม�ยไว้ 

  นอกจ�กนี้ iCNG ยังได้รับทุนสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (NIA) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ภ�ยใต้โครงก�ร “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ในโครงก�ร “iCNG : ระบบลดแรงดันก๊�ซธรรมช�ติเพื่ออุตส�หกรรม” เพื่อพัฒน�

ประสิทธิภ�พของระบบลดแรงดันก๊�ซธรรมช�ติ (Pressure Reducing System) ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพ�ะของบริษัทฯ รองรับ

คว�มต้องก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติในโรงง�นอุตส�หกรรมอีกด้วย
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		ก�รขย�ยธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์

บริษัทได้เข้�ซื้อกิจก�รสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท บี.พี.เอ.อินเตอร์เทรด 

จำ�กัด ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี 2/2559, บริษัท วรปภ� จำ�กัด และ บริษัท เก้�ก้อง ปิโตรเลียม 

จำ�กัด ซึ่งบริษัทได้เข้�ซื้อกิจก�รในไตรม�ส 4/2558 โดยส�ม�รถรับรู้ร�ยได้ได้ทันที ซึ่งปัจจุบันบริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด 

(มห�ชน) มีสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์รวม 7 แห่ง

รูปรับทุนสนับสนุนโครงการ “iCNG: ระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติอัด เพื่ออุตสาหกรรม”

 	โครงก�รปรับปรุงคุณภ�พก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์

บรษิทัฯ ไดก้อ่ตัง้สถ�นปีรบัปรงุคณุภ�พก�๊ซธรรมช�ต ิเพือ่ปรบัปรุงก�๊ซธรรมช�ต ิเนือ่งจ�กมกี�รเปลีย่นแปลงแหล่งก�๊ซ

ธรรมช�ติ จ�กแหล่งก๊�ซธรรมช�ติจ�กพม่� ม�เป็นแหล่งก๊�ซจ�กอ่�วไทย โดยบริษัทได้เริ่มดำ�เนินง�นในโครงก�รปรับปรุง

รูปสถานีก๊าซธรรมชาติ วรปภา และ เก้าก้องปิโตรเลียม
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รูปสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ

รูปอาคารคอมเพรสเซอร์สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน

คุณภ�พก๊�ซที่สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักเอกชน และสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี

ตั้งแต่ เดือน กันย�ยน 2558 เป็นต้นม� จึงทำ�ให้รับรู้ร�ยได้ในไตรม�ส 3/2558 โครงก�รปรับปรุงคุณภ�พก๊�ซเข้�ม�มีบทบ�ท

ในก�รเตบิโตของบรษิทัอย�่งเปน็นยัสำ�คญั โดยส�ม�รถรบัรูร้�ยไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง ตอ่ไปจนครบอ�ยสุญัญ� โดยสญัญ�ในโครงก�ร

ปรับปรุงคุณภ�พก๊�ซนั้น อ้�งอิงกับสัญญ�สถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักเอกชน และสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�น

ยนต์ ที่ อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี 

 	โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักเอกชน (PMS)

บริษทัไดม้กี�รขย�ยกำ�ลงัก�รผลติในสถ�นบีรกิ�รก�๊ซธรรมช�ตหิลกัเอกชน ที ่อ.ส�มโคก จ.ปทมุธ�น ีในไตรม�ส 3/2558 

จ�กเดมิ 541 ตนัตอ่วนั เพิม่ขึน้เปน็ 643 ตนัตอ่วนั เพือ่รองรบัคว�มตอ้งก�รใช้ก�๊ซธรรมช�ตทิีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ไดด้ำ�เนนิก�รแลว้เสรจ็

ในเดือนพฤศจิก�ยน 2558 และส�ม�รถรับรู้ร�ยได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กกำ�ลังก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่�ว

		โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตในสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ ส�มโคก (PBS) 

บริษัทได้ขย�ยกำ�ลังก�รผลิตในสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�นยนต์ ที่ อ.ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี โดยได้เริ่มดำ�เนิน

ก�รแล้วในไตรม�ส 3/2558 จ�กเดิม 73 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 146 ตันต่อวัน ค�ดว่�จะเริ่มรับรู้ร�ยได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

จ�กกำ�ลังก�รผลิตที่มีม�กขึ้นเช่นกัน
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		ศูนย์ทดสอบถังก๊�ซธรรมช�ติอัด (Testing Center)

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง ศูนย์ทดสอบถังก๊�ซธรรมช�ติ เพื่อให้บริก�รในก�รตรวจสอบถังก๊�ซธรรมช�ติให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น

จ�กกรมขนสง่ท�งบก โดยมขีอ้กำ�หนดว่� ถงัก�๊ซทีใ่ชง้�นทกุ 5 ป ีนบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ใชง้�นถงั จะตอ้งไดร้บัก�รตรวจสอบ ปจัจบุนั

ถังที่ใช้ง�นในลักษณะดังกล่�วในประเทศไทย เริ่มมีก�รใช้ง�นครบอ�ยุก�รใช้ง�นแล้ว บริษัทจึงเล็งเห็นโอก�สท�งธุรกิจใน 

ก�รเป็นผู้ทดสอบถังขนส่งก๊�ซ NGV จึงได้ก่อสร้�งและจัดตั้งโรงง�นที่ 11 อยู่ในบริเวณโรงง�นหลัก ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่�วขึ้น ซึ่งปัจจุบันเริ่มให้บริก�รแล้วตั้งแต่เดือน ธันว�คม 2558  มีลูกค้�หลัก คือ รถขนส่งก๊�ซ NGV ของ

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) และรวมถึงบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่เป็นผู้ประกอบก�รขนส่งก๊�ซให้กับบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

และผู้ใช้ก๊�ซ NGV เป็นเชื้อเพลิง 

รูปอาคารคอมเพรสเซอร์สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์

รูปโรงงานทดสอบถังบรรจุก๊าซ NGV อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

		ก�รขย�ยธุรกิจไปประเทศเวียดน�ม

บรษิทัมกี�รทำ�ก�รตล�ดในประเทศเวยีดน�ม เพือ่ผลกัดนัก�รเตบิโตท�งธรุกจิหลงัมองเหน็ศกัยภ�พและก�รเตบิโตด�้น

ธุรกิจพลังง�นในประเทศดังกล่�วท่ีมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเนื่อง โดยนำ�นวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีลดคว�มดันก๊�ซ

ธรรมช�ติเข้�ไปจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ย ซึ่งได้รับก�รตอบรับที่ดีเริ่มสั่งซื้อเครื่องลดคว�มดันก๊�ซธรรมช�ติเพื่อนำ�ไปให้

บริก�รขนส่งก๊�ซธรรมช�ติแก่โรงง�นอุตส�หกรรม โดยในปล�ยปีท่ีผ่�นม�ได้จำ�หน่�ยเคร่ืองลดคว�มดันก๊�ซธรรมช�ติแล้วทั้ง

สิ้น 4 เครื่อง 
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   โครงสร้างรายได้

โครงสร้�งร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รข�ยและให้บริก�รของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะเวล� 2 ปีที่ผ่�นม�

	 ลำาดับ	 รายช่ือผู้ถือหุ้น	 จำานวน	(หุ้น)	 สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

 1 น�ยธัญช�ติ กิจพิพิธ  846,680,000 70.56

 2 น�งณัชช� กิจพิพิธ  20,000,000 1.67

 3 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 18,510,000 1.54

 4 น�งวร�ณี เสรีวิวัฒน�  12,755,800 1.06

 5 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักง�น ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ ์
  ก�รเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำ�กัด 12,332,500 1.03

 6 น�ยสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์  11,624,600 0.97

 7 น�ยสมพงษ์ ชลคดีดำ�รงกุล 11,200,000 0.93

 8 น.ส.นริศร� กิจพิพิธ  10,000,000 0.83

 9 น�ยฤทธี กิจพิพิธ  10,000,000 0.83

 10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด   9,815,300 0.82

                                      รวม 962,918,200 80.24

หม�ยเหตุ: ข้อมูลจ�กบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

 
ธุรกิจ	 ดำาเนินการโดย

	 ร้อยละการ	 	 2557	 	 2558 
	 	 	 ถือหุ้นของบริษัท	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ 
	 	 	 ณ	31	ธ.ค.58

1. ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊�ซธรรมช�ติ   1,431.30 67.77 1,284.93 61.33

 1.1 ธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติ บมจ. สแกน อินเตอร์  236.99 11.22 265.05 12.65 
  หลักโดยเอกชน 

 1.2 ธุรกิจขนส่งก๊�ซ NGV บมจ. สแกน อินเตอร์  226.27 10.72 178.87 8.54

 1.3 ธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติ   204.46 9.68 246.88 11.78 
  สำ�หรับย�นยนต์ บมจ. สแกน อินเตอร์ (1)  204.46 9.68 242.87 11.59 
    บจ. เก้�ก้อง ปิโตรเลียม (2) 99.98 -  2.32 0.11 
    บจ. วรปภ� (2) 99.99 -  1.69 0.08

 1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเหม� ติดต้ัง บมจ. สแกน อินเตอร์  699.75 33.13 401.24 19.15 
  และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ก๊�ซ NGV

 1.5 ธุรกิจติดต้ังระบบก๊�ซในรถยนต์ บมจ. สแกน อินเตอร์  63.83 3.02 63.32 3.02

 1.6 ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติอัดสำ�หรับ บมจ. สแกน อินเตอร์  - - 129.57 6.18 
  อุตส�หกรรม (iCNG)

		ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ร�ยแรก ณ วันที่ 18 กรกฎ�คม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่�สุดเพื่อสิทธิในก�รประชุมวิส�มัญ

ผู้ถือหุ้น) ครั้งที่ 1/2558
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รูปโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV

   สถานการณ์ NGV ในประเทศไทย

สบืเน่ืองจ�กรฐับ�ลได้ประก�ศลอยตัวร�ค�ก๊�ซธรรมช�ตสิำ�หรบัย�นยนต ์ต�มมตคิณะกรรมก�รบรหิ�รนโยบ�ยพลงัง�น 

(กบง.) เมื่อวันที่ 20 มกร�คม 2559 เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยให้ ปตท. ดูแลระดับร�ค�ในช่วง 6 เดือนแรก ห�กร�ค�

ต้นทุนก๊�ซสูงกว่�ร�ค�ปัจจุบันที่ 13.50 บ�ทต่อกิโลกรัม แต่ถ้�ร�ค�ต้นทุนก๊�ซลดลง ก็ต้องปรับร�ค�ข�ยปลีกลดลงทันที และ

ในส่วนร�ค�ก๊�ซ NGV สำ�หรับรถโดยส�รส�ธ�รณะ ปตท. จะช่วยเหลือดูแลร�ค� NGV ไม่เกิน 10 บ�ทต่อกิโลกรัมต่อไปจนกว่�

จะมกีลไกถ�วร  ผลจ�กก�รปรับโครงสร�้งร�ค�ข�ยปลกีก�๊ซ NGV ต�มนโยบ�ยลอยตวั สง่ผลใหส้ถ�นกี�๊ซธรรมช�ต ิNGV ใหม ่

ได้รับผลตอบแทน 3.4367 บ�ทต่อกิโลกรัม จ�กเดิมสถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV เอกชน ได้รับค่�ก�รตล�ด 1.80 - 2.00 บ�ทต่อ

กิโลกรัม ดังแสดงในรูป 

	 ธุรกิจ	 ดำาเนินการโดย
	 ร้อยละการ	 	 2557	 	 2558 

	 	 	 ถือหุ้นของบริษัท	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ 
	 	 	 ณ	31	ธ.ค.58

2. ธุรกิจจำ�หน่�ยรถยนต์  บมจ.สแกน อินเตอร์  486.01 23.01 666.13 31.80

3. ธุรกิจอ่ืนๆ     194.69 9.22 143.98 6.87

 3.1 ธุรกิจจำ�หน่�ยก๊�ซค�ร์บอน- บจ. สย�มว�สโก 99.99 53.36 2.53 70.34 3.36 
  ไดออกไซด์ ผลิตภัณฑ์แบตเตอร่ี 
  และกระจก

 3.2 ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ บจ. คอนโทร์โน 99.98 115.12 5.45 38.29 1.83 
  แบตเตอร่ีและกระจก

 3.3 ธุรกิจร้�นสะดวกซ้ือ และอ่ืนๆ บมจ. สแกน อินเตอร์  26.21 1.24 35.35 1.69

                  รวมท้ังส้ิน   2,112.00 100.00 2,095.04 100.00

ที่ม�: สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น, กระทรวงพลังง�น 2559

หม�ยเหตุ: (1) สถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV จำ�นวน 4 สถ�นี ประกอบด้วย สถ�นี สแกนอินเตอร์ ที่จังหวัดปทุมธ�นี และสถ�นี ซัสโก้ สแกน 
  อินเตอร์ จำ�นวน 3 สถ�นี ในเขตกรุงเทพมห�นคร 

 (2) บริษัทเข้�ซื้อ บริษัท วรปภ� จำ�กัด และ บริษัท เก้�ก้อง ปิโตรเลียม จำ�กัด ในวันที่ 25 และ 28 ธันว�คม 2558 ต�มลำ�ดับ
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โครงสร้างราคาก๊าซ NGV และทิศทางราคาในอนาคตจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

ที่ม�: สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น, กระทรวงพลังง�น 2559
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จ�กนโยบ�ยลอยตัวร�ค�ก�๊ซธรรมช�ติสำ�หรบัย�นยนตด์งักล�่วข�้งตน้ สำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนพลงัง�นไดค้�ดก�รณ์

ร�ค�ข�ยปลกีก�๊ซ NGV ในป ี2559 มแีนวโนม้ร�ค�ลดลงอย�่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงบรษิทัไดท้ำ�ก�รศึกษ�จนมัน่ใจว�่ร�ค�ข�ยปลีกเฉลีย่

ของก�๊ซ NGV จะมีร�ค�ถกูกว�่ร�ค�น้ำ�มนัดเีซล ประม�ณรอ้ยละ 50 ซึง่ในระยะย�ว จะทำ�ให้ผูป้ระกอบก�รขนสง่และผูบ้รโิภค 

NGV มีคว�มมั่นใจม�กขึ้นในก�รเลือกใช้ NGV ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุด

บริษัทเล็งเห็นโอก�สที่ชัดเจนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊�ซธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะผลดีจ�กนโยบ�ยก�รลอยตัวร�ค�ก๊�ซ 

NGV ที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น ซึ่งบริษัทจะส�ม�รถสร้�งกำ�ไรได้เพิ่มม�กขึ้นจ�กคว�มต้องก�รก๊�ซที่เพิ่มขึ้นในทิศท�งเดียวกัน 

เนื่องจ�กร�ค�ก๊�ซ NGV โดยเฉลี่ยจะถูกกว่�ร�ค�น้ำ�มันดีเซลประม�ณร้อยละ 50 และยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอ�ดกว่� 

เชื้อเพลิงอื่นๆ อีกด้วย โดยตั้งเป้�หม�ยในก�รขย�ยธุรกิจในปี 2559 

  เป้าหมายในอนาคต

		ก�รขย�ยกิจก�รสถ�นีบริก�ร NGV

บริษัทมีแผนก�รลงทุนเพิ่มในธุรกิจสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติอีก 3 สถ�นี โดยตั้งเป้�หม�ยยอดข�ยรวมของสถ�นีเดิม

และสถ�นีก๊�ซธรรมช�ติที่จะเพิ่มขึ้นอีก 3 สถ�นี ในปีนี้  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมียอดข�ยประม�ณ 450,000 กิโลกรัม/วันโดยตั้ง

เป้�หม�ยยอดข�ยแต่ละสถ�นี ดังนี้

		ก�รขย�ยธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV 

บริษัทตั้งเป้�ทำ�ก�รตล�ดในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูช�, ล�ว, เมียนม�ร์ และเวียดน�ม) เพื่อผลักดันก�รเติบโตท�ง

ธรุกิจหลงัมองเหน็ศกัยภ�พและก�รเตบิโตด�้นธรุกจิพลงัง�นในกลุม่ประเทศดงักล�่วทีม่อีตัร�ก�รขย�ยตวัเพิม่ขึน้อย�่งต่อเนือ่ง 

โดยนำ�นวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีลดคว�มดันก๊�ซธรรมช�ติเข้�ไปจำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้�ก�รจัดจำ�หน่�ย

เครื่องลดคว�มดันก๊�ซธรรมช�ติ จำ�นวน 15 เครื่อง และมองห�โอก�สท่ีจะเข้�ไปเป็นผู้ร่วมพัฒน�ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติอัดใน

ประเทศเวียดน�มต่อไป

		เป้�หม�ยก�รขนส่งก๊�ซธรรมช�ติอัดสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม ปี 2559 

บริษัท ตั้งเป้�หม�ยก�รเติบโตในธุรกิจ iCNG โดยมียอดก�รขนส่งก๊�ซธรรมช�ติอัดสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม iCNG ต�ม

สัญญ�ประม�ณ 8,000 MMBTU ต่อวันภ�ยในสิ้นปี 2559 ใน 2 สถ�นีคือ สถ�นี ส�มโคก จ.ปทุมธ�นี และสถ�นีท่�หลวง 

จ.สระบุร ีเน่ืองจ�กโรงง�นอตุส�หกรรมนอกแนวทอ่ก�๊ซยงัมคีว�มต้องก�รใชก้�๊ซธรรมช�ติเปน็เชือ้เพลงิในภ�คก�รผลติอกีเปน็

จำ�นวนม�ก

	 แบรนด์	 ช่ือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ/บริษัท	 เป้าหมายยอดขาย	(กิโลกรัม/วัน)

  บมจ. สแกน อินเตอร์ (ปทุมธ�นี) 65,000

 สแกน อินเตอร์ บจ. เก้�ก้อง ปิโตรเลียม (ระยอง) 75,000

  บจ. บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด (ชลบุรี) (1) 60,000

 ปตท. บจ. วรปภ� (กทม.) 30,000

 ซัสโก้ สแกน อินเตอร์ 3 สถ�นี (กทม. และปริมณฑล)  90,000

 สถ�นีก๊�ซธรรมช�ติที่จะเพิ่มขึ้นอีก 3 สถ�นีในปีนี้  130,000

                               รวมเป้�หม�ยยอดข�ย NGV ก่อนสิ้นปี 2559 450,000

หม�ยเหตุ: (1) สถ�นีอยู่ระหว่�งก่อสร้�ง ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี 2559

เป้�หม�ยยอดข�ยก๊�ซธรรมช�ติอัด (NGV) ปี 2559
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ปัจจัยคว�มเสี่ยงสำ�หรับกลุ่มบริษัทฯที่อ�จจะมี 

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนของผู้ลงทุนอย่�งมี

นัยสำ�คัญส�ม�รถสรุปได้ดังนี้ 

   ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

คว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส�ม�รถ

จำ�แนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ คว�มเสี่ยงที่กระทบต่อ 

ผู้ประกอบธุรกิจพลังง�นโดยเฉพ�ะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊�ซ

ธรรมช�ติทั้งระบบ และคว�มเสี่ยงเฉพ�ะของกลุ่มบริษัทฯ  

โดยร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 ความเสี่ยงการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ 
	 	 เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊�ซธรรมช�ติกับ

ลูกค้�ร�ยใหญ่ 1 ร�ย ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยก๊�ซ 

NGV ร�ยเดยีวของประเทศ ในขณะทีบ่รษัิทฯ เปน็ผูเ้ชีย่วช�ญ

ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับก๊�ซธรรมช�ติ จึงมีก�รให้บริก�รท�ง

ธุรกิจกันม�โดยตลอด 

ห�ก ปตท. ไม่จัดจ้�งบริษัทฯ ในธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับ

ก๊�ซธรรมช�ติอีกต่อไป จะส่งผลให้ร�ยได้และกำ�ไรของ 

บริษัทฯ ลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติต�มสัญญ�ว่�จ้�งอย่�งเคร่งครัด ส่งมอบง�นและ

บริก�รที่มีคุณภ�พและก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พสูง 

บรษิทัฯ จึงไดร้บัก�รว�่จ้�งจ�ก ปตท. อย�่งต่อเน่ืองจนกระทัง่

ปัจจบุนั โดยบริษทัฯ และปตท. เปน็คูค่�้ทีด่ตีอ่กนัโดยทำ�ก�ร

ค้�ต่อกันม�ม�กกว่� 22 ปี และไม่เคยมีเหตุก�รณ์ทำ�ให้เกิด

ก�รเลิกจ�้งบริษทัฯ อย�่งไรกต็�ม  บรษัิทฯ ตระหนกัถึงคว�ม

เสี่ยงนี้จึงได้ขย�ยขอบเขตก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสร้�งร�ยได้

จ�กธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจจำ�หน่�ยรถยนต์ ธุรกิจ

ติดตั้งระบบก๊�ซในรถยนต์ และธุรกิจขนส่งก๊�ซธรรมช�ติให้

แก่โรงง�นอุตส�หกรรม iCNG เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยง

	 2.	 ความเสี่ยงจากค่าชดเชยความเสียหายจาก 
	 	 การรับประกันผลงาน

ในธุรกิจออกแบบ รับเหม� ติดตั้งและซ่อมบำ�รุง

อุปกรณ์ก๊�ซ NGV ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บริษัทฯ นำ�ม�ใช้ต้องได้

ม�ตรฐ�นก�รผลิตและม�ตรฐ�นจ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 

เพร�ะต้องถูกนำ�ม�ใช้ง�นในสภ�วะแวดล้อมท่ีมีคว�มดันสูง 

อีกทั้งก๊�ซ NGV มีคุณสมบัติส�ม�รถติดไฟได้ ห�กเกิดคว�ม

บกพร่องในก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ อ�จเกิดคว�มเสียห�ย

อย่�งรุนแรงต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร และพนักง�นหรือลูกค้�

ได้โดยบริษัทฯ จะต้องรับประกันผลง�นเป็นระยะเวล� 1 ปี 

นับจ�กวันส่งมอบง�นอย่�งไรก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จะมี

ก�รรบัประกนัชิน้สว่นอปุกรณเ์ปน็ระยะเวล� 1 ป ีนบัจ�กวนั

สง่มอบของ และบรษิทัฯ ยงัมกี�รคำ�นวณโอก�สเกดิคว�มเสีย

ห�ยของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เมื่อมีก�รคิดร�ค�ค่�บริก�รจ�ก

ลูกค้�แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558 บริษัทฯ ไม่มีคดีที่ถูกฟ้อง

ร้องหรือค้�งพิจ�รณ�อยู่ในศ�ล เกี่ยวกับค่�เสียห�ยจ�กก�ร

รับประกันผลง�นของบริษัทฯ 

	 3.	 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์และ 
	 	 ผู้จำาหน่าย

คว�มเสี่ยงนี้เกิดจ�กจำ�นวนผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ย

รถยนตม์จีำ�นวนม�ก จงึเกิดก�รแขง่ขันคอ่นข�้งสงู ซึง่บรษิทัฯ 

เปน็ผูจ้ำ�หน�่ยและใหบ้รกิ�รศนูยซ์อ่มและบำ�รงุรกัษ�รถยนต์

มิตซูบิชิ ต้องแข่งขันกับรถยนต์แบรนด์อื่น นอกจ�กนั้น 

บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันภ�ยในกับผู้จำ�หน่�ยรถยนต์มิตซูบิชิ

ร�ยอื่นในเขตจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ อย่�งไรก็ต�ม 

บรษิทัฯ มกี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งนีโ้ดยมกี�รทำ�โปรโมชัน่อย�่ง

สม่ำ�เสมอ มีทีมข�ยที่คอยติดต�มสถ�นก�รณ์ของคู่แข่งขัน

เพ่ือก�รปรับแผนก�รตล�ดอย่�งทันท่วงที และมีก�รให้
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บริก�รหลังก�รข�ยที่ดี อีกทั้ง มิตซูบิชิ มีก�รกำ�หนดพื้นที ่

ข�ยของผู้จำ�หน่�ยแต่ละร�ยเพื่อป้องกันก�รแข่งขันของ 

ผู้จำ�หน่�ยรถยนต์มิตซูบิชิด้วยกัน

	 4.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาสินค้า

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้จำ�หน่�ยรถยนต์มิตซูบิชิ 

โดย มิตซูบิชิ เป็นผู้จัดห�รถยนต์ และอะไหล่ให้กับบริษัทฯ 

เพียงร�ยเดียว ห�ก มิตซูบิชิ ยกเลิกสัญญ�ผู้จำ�หน่�ยรถยนต์

และสัญญ�อื่นที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้ร�ยได้ของบริษัทฯ  

ลดลง  อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มสัญญ�อย่�ง

เคร่งครัด ส�ม�รถสร้�งยอดข�ยได้อย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งยัง 

ส่งมอบสินค้�และบริก�รคุณภ�พดี อันเป็นก�รสร้�งภ�พ

ลักษณ์ที่ดีให้กับ มิตซูบิชิ บริษัทฯ เชื่อว่�จะส�ม�รถขย�ย

สัญญ�ต่อไปได้ในอน�คต

	 5.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
	 	 ราคาก๊าซ	NGV

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับก๊�ซธรรมช�ติ  

ซึ่งมีร�ยได้จ�กธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊�ซธรรมช�ติโดยตรง  

ซึ่งร�ค�ก๊�ซ NGV จะถูกกำ�หนดโดยรัฐบ�ล ในระยะเวล�

หล�ยปีที่ผ่�นม� ครม. มีมติออกม�หล�ยครั้งต่อร�ค�ก๊�ซ 

NGV เช่น เมื่อวันที่ 30 กันย�ยน 2557 ที่ประชุม กบง. มีมติ

ปรบัขึน้ร�ค�ก�๊ซ NGV 1.00 บ�ทตอ่กโิลกรมัเปน็ 11.50 บ�ท

ต่อกิโลกรัมและเมื่อวันที่ 2 ธันว�คม 2557 ที่ประชุม กบง. มี

มติปรับร�ค�ข�ยปลีกก๊�ซ NGV ขึ้นอีก 1.00 บ�ท 

ต่อกิโลกรัม จ�กเดิมร�ค� 11.50 บ�ทต่อกิโลกรัม เป็นร�ค� 

12.50 บ�ทต่อกิโลกรัมและปรับขึ้นร�ค�อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 

มกร�คม 2558 เป็นร�ค� 13 บ�ทต่อกิโลกรัม และล่�สุด 

เมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2558 ได้เห็นชอบให้ปรับร�ค�ข�ยปลีก

ก๊�ซ NGV สำ�หรับรถยนต์เป็น 13.50 บ�ทต่อกิโลกรัม ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่�นโยบ�ยร�ค�ก๊�ซ NGV มีโอก�สเปลี่ยนแปลงได้

ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล แต่ทั้งนี้ก๊�ซ NGV ยังถือเป็นเชื้อเพลิง 

ที่มีร�ค�ถูกกว่�เชื้อเพลิงชนิดอื่นเมื่อเทียบกันจ�กค่� 

คว�มรอ้น บรษิทัฯ และผูบ้รหิ�รบรษิทัฯ บรหิ�รคว�มเสีย่งนี้

โดยก�รติดต�มข่�ว นโยบ�ยของรัฐบ�ล กระทรวงพลังง�น 

กระทรวงอุตส�หกรรม กรมธุรกิจพลังง�น กรมก�รขนส่ง 

ท�งบก ปตท. และหน่วยง�นอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่�งใกล้ชิด  

รวมถึงก�รสอบถ�มผู้ประกอบก�ร ผู้ข�ยสินค้� ลูกค้� และ

แหล่งข้อมูลภ�ยในต่�งๆ เพื่อเตรียมก�รและแผนก�รรองรับ

ก�รเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้�
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การกำากับดูแล 
กิจการที่ดี

โครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อ	 ตำาแหน่ง				

																									จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	จำานวนการจัดประชุมทั้งปี

	 	 	 คณะ	 คณะ	 คณะ	 คณะ	 คณะ
	 	 	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
	 	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 บริหาร	 บริหาร	 สรรหาและ
	 	 	 	 	 	 ความเสี่ยง	 พิจารณา
	 	 	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน

   คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

	1.	ดร.ทนง	พิทยะ	 •	 ประธานกรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการอิสระ	 7/8	 -	 -	 -	 -

	2.	นายชำานาญ	วังตาล	(1)	 •	 กรรมการอิสระ	 
	 	 	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 •	 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	 
	 	 	 •	 ประธานกรรมการสรรหาและ	 7/8	 4/4	 -	 1/1	 - 
	 	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน

	3.	พลตำารวจเอกสวัสดิ์	อมรวิวัฒน	์ •	 กรรมการอิสระ	 
	 	 	 •	 กรรมการตรวจสอบ	 8/8	 4/4	 -	 -	 -

	4.	นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน	 •	 กรรมการอิสระ	 
	 	 	 •	 กรรมการตรวจสอบ	 
	 	 	 •	 กรรมการสรรหาและพิจารณา	 7/8	 3/4	 -	 -	 - 
	 	 	 	 ค่าตอบแทน

	5.	นายธัญชาติ	กิจพิพิธ	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 ประธานกรรมการบริหาร 
	 	 	 •	 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
	 	 	 	 ค่าตอบแทน	 
	 	 	 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 8/8	 -	 24/24	 -	 -

	6.	ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร 
	 	 	 •	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		 7/8	 -	 24/24	 1/1	 -

	7.	นายโชคดี	วงษ์แก้ว	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร	 8/8	 -	 24/24	 -	 -

	8.	นายสมเกียรติ	วีตระกูล	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 8/8	 -	 23/24	 1/1	 -

	9.	นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 7/8	 -	 23/24	 1/1	 -

	10.	นายสมชัย	ลีเชวงวงศ์	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร	 8/8	 -	 24/24	 -	 -

	11.	นายประทีป	แสงหิรัญวัฒนา	(2)	 •	 กรรมการ	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหาร	 
	 	 	 •	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 2/2	 -	 5/7	 -	 -

โครงสร้างการจัดการบริษัทประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะ	 ได้แก่	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน	ซึง่องคป์ระกอบและการสรรหา	แตง่ตัง้	

หมายเหตุ : (1)	นายชำานาญ	 วังตาล	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการอิสระ	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	 โดยมติที่ 
	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2557	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2557	

	 (2)	นายประทีป	แสงหิรัญวัฒนา	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2558

ถอดถอน	หรือพ้นจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 นั้นได้
กำาหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะโดยรายชื่อ
กรรมการ	ข้อมูลการดำารงตำาแหน่ง	และรายละเอียดการเข้า

ร่วมประชุมในปี	2558	ปรากฏดังนี้
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   กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ

นายธัญชาติ	 กิจพิพิธ	 ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการ

คนใดคนหนึ่งในสามคน	 ดังนี้	 นายสมเกียรติ	 วีตระกูล	 หรือ

นายโชคดี	วงษ์แก้ว	หรือนายสมชัย	ลีเชวงวงศ์	รวมเป็นสอง

คนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ	หรือนายฤทธี	กิจพิพิธ	

หรือนางสาวนริศรา	 กิจพิพิธ	 คนใดคนหน่ึง	 ลงลายมือช่ือ 

ร่วมกับกรรมการอีกสองในสามคน	 ดังนี้	 นายสมเกียรติ	 

วีตระกูล	หรือนายโชคดี	วงษ์แก้ว	หรือ	นายสมชัย	ลีเชวงวงศ์	

รวมเป็นสามคน	และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการของบรษัิท	มจีำานวน	10	ทา่น	ประกอบ

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์หลากหลายใน

แตล่ะสาขาวชิาชพี	ซึง่มกีรรมการอิสระ	4	ทา่น	เปน็กรรมการ

ตรวจสอบ	 3	 ท่าน	 คอยตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน	

รายงานทางการเงิน	 ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและ

นโยบายต่างๆ	ที่ได้วางไว้	

ทัง้น้ี	ประธานกรรมการบรษิทัไมไ่ดเ้ปน็บคุคลเดยีวกบั

ประธานกรรมการบรหิาร	เพือ่ใหม้กีารแบง่แยกบทบาทหน้าท่ี

อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน	 ซึ่ง

บริษัทมีจำานวนกรรมการอิสระ	4	ท่าน	คิดเป็นสัดส่วน	1	ใน	

3	 ของกรรมการทั้งคณะ	 รวมทั้งมีกรรมการที่เป็นเพศหญิง

จำานวน	1	ท่านด้วย

	 •	ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษัิททำาหนา้ทีใ่นการกำาหนดวสิยัทศัน	์

พันธกิจของบริษัท	 และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางใน

การดำาเนินธุรกิจ	นโยบาย	กลยุทธ์	และเป้าหมายของบริษัท

เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนธุรกิจ	

แผนสนับสนุนและงบประมาณเปน็ประจำาทกุป	ีซึง่ในปี	2558	

ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน	 และอนุมัติ 

วสิยัทศัน์	พันธกจิ	และกลยทุธข์องบรษิทั	เพือ่ใหผู้บ้รหิารและ

พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางทิศเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และ

ความรับผิดชอบดังนี้	

(1)	 ปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย	วตัถุประสงค	์

ข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ดว้ยความรบัผิดชอบ	ความ

ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 และ 

ผู้ถือหุ้น

(2)	 พิจารณากำาหนดภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 นโยบาย	

กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนธุรกิจ	 และงบประมาณของบริษัทฯ	

รวมทัง้กำากบัดแูลและควบคมุฝา่ยจดัการใหป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สอดคล้องกับนโยบาย 

ดงักลา่ว	พรอ้มท้ังตรวจสอบ	ตดิตาม	และสอบทานการดำาเนนิ

งานของบริษัทฯ	 อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 เพื่อให้เป็นไป

ตามกลยุทธ์	 แผนธุรกิจ	 และงบประมาณที่กำาหนดอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ทัง้นีอ้าจมกีารทบทวนกลยทุธ์

และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ	

(3)	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัติแผนการ

ขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	 ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

(4)	 ดำาเนนิการใหบ้รษิทัฯ	มรีะบบการรายงานทางการ

เงินและบัญชี	 การบริหารความเสี่ยง	 การตรวจสอบภายใน	

และมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม	เพยีงพอ	มปีระสทิธิผล	

ถูกต้องและเชื่อถือได้	 เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใน	 และการ

เปิดเผยข้อมูล	มีความถูกต้อง	โปร่งใส	เป็นไปตามข้อกำาหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5)	 จัดให้ มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการตาม 

หลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 และนำานโยบายดัง

กล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6)	 ดำาเนินการให้บริษัทฯ	 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ 

เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	บุคคล

ผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 อย่าง 

ถูกต้อง	ครบถ้วน	และตรงต่อเวลา

(7)	 ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากทีป่รึกษาอสิระตามที่

เหน็สมควร	ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัฯ	เพือ่ประกอบการตดัสนิ

ใจของคณะกรรมการบริษัทฯ	

(8)	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีมกีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	



43SCN Annual Report 2015

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเติม)	รวมถงึ	ประกาศ	ขอ้บงัคบั	และ/

หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	ในการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และ

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	

(9)	 พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มี

อำานาจในการแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการอืน่ตามความเหมาะสม	

ไดแ้ก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิาร	เปน็ตน้	

รวมถึ งการกำ าหนดขอบเขตอำ านาจหน้ า ท่ีของคณะ

อนุกรรมการชุดต่างๆ	ที่แต่งตั้ง

(10)	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติ

บริษทัมหาชนจำากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	

(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม)	รวมถงึประกาศ	ขอ้บงัคบั	และ/

หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	เขา้ดำารงตำาแหนง่	ในกรณทีีต่ำาแหนง่

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ	 และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ	และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำา

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(11)	 พจิารณาแตง่ตัง้ผูบ้ริหารตามคำานยิามทีก่ำาหนด

โดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และ/หรือคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	และพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

(12)	 พิจารณาแต่งตั้ ง เลขานุการบริ ษัทฯ	 และ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของเลขานุการบริษัทฯ

(13)	 พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือ

กรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	ได้

(14)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจมอบอำานาจให้

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด	 ปฏิบัติการ

อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้	 โดยอยู่ 

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 หรืออาจมอบ

อำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เห็นสมควรและภายในระยะเวลาตามที่คณะ 

กรรมการบริษัทฯ	เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	อาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำานาจนั้นๆ

ได้ตามที่เห็นสมควร

ทัง้นี	้การมอบหมายอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังกล่าวข้างต้น	ต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้กรรมการ 

บริษัทฯ	 หรือผู้ได้รับมอบอำานาจจากใดๆ	 สามารถพิจารณา

และอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง	มส่ีวน

ไดเ้สยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่

ใดที่จะทำากับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 (ตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

และ/หรือคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ	 และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)	

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ	

อนุมัติไว้แล้ว

	 •	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระดังนี้

(1)	 ถือหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัท 
ร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		
ท้ังนี	้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ	ด้วย

(2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มี
อำานาจควบคมุของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	
บรษิทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืของผูม้อีำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาต 
ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.		ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
ถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ	หรอืทีป่รึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท

(3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา	มารดา	
คูส่มรส	พีน่อ้ง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของกรรมการ
รายอื่น	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหารหรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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(9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

   เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 1/2557	 เมื่อ

วันท่ี	 18	 กันยายน	 2557	 มีมติแต่งตั้ง	 นางพิมพ์วนิฏา	 

จรัสปรีดา	 เป็นเลขานุการบริษัทฯ	 โดยมีหน้าท่ีและความรับ

ผิดชอบตามที่กำาหนดในมาตรา	 89/15	 และมาตรา	 89/16	

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	

4)	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่	 31	 สิงหาคม	 2551	

ดว้ยความรับผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซือ่สตัย์สุจริต	

รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อ 

บังคับบริษัทฯ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 •	ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ	มีขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้	

(1)	 ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อกำาหนด	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับ 
ของบรษิทัฯ	และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถกูต้องและ
สม่ำาเสมอ	

(2)	 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	และสำานักงาน	ก.ล.ต.

(3)	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 •	 ทะเบียนกรรมการ	

	 •	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงาน 
	 	 	 	 การประชุมคณะกรรมการ	

	 •	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการ 
	 	 	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 •	 รายงานประจำาปี	

(4)	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร

(5)	 ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาด

ทุนประกาศกำาหนด	

(4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี

อำานาจควบคมุของบรษัิทฯ	ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวาง

การใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน	รวมทัง้ไมเ่ปน็หรอืเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	

2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

(5)	 ไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ	บรษิทั

ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	 	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจ

ควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของสำานักงานสอบบญัช	ี	ซึง่มผีูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	

2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.

(6)	 ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่

รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี 

จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ		และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ย	เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมา

แล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน	

ก.ล.ต.

(7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้อื

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

หรือไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในห้างหุน้สว่น	หรือเปน็กรรมการที่

มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาท่ีรับเงิน

เดือนประจำา	หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอืน่		ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 

บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	
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	 1.	 นายชำานาญ	วังตาล	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 พลตำารวจเอกสวัสดิ์	อมรวิวัฒน	์ กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน	 กรรมการตรวจสอบ

โดยมี	นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 รายชื่อ	 	 ตำาแหน่ง

(6)	 จัดสง่สำาเนารายงานการมสีว่นได้เสียตามมาตรา	89/14	ซ่ึงจดัทำาโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	ใหก้บัประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

   คณะกรรมการชุดย่อย

	คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

โดยนายชำานาญ	 วังตาล	 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถอืของ

งบการเงินของบริษัทฯ

	 •	ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต	อำานาจหนา้ที	่และ
ความรับผิดชอบดังนี้	

(1)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทางการเงินท่ี
ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 โดยการประสานงานกับ 
ผู้สอบบัญชีภายนอก	 และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทำา
รายงานทางการเงิน	 ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี	 โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบ
ทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ	ทีเ่ห็นว่าจำาเปน็และเป็นเรือ่ง
สำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	ก็ได้

(2)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	
(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Inter-
nal	Audit)	ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน	 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายใน	

(3)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศของ 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 ประกาศของ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และข้อกำาหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ	 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ	

(4)	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และ 

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุม

กับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ	1	ครั้ง	

(5)	 พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ประกาศของคณะกรรมการกำ ากั บหลั กทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์	และข้อกำาหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ	บริษัทฯ

(6)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	 

มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย	 เช่น	
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ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความ

เสี่ยง	 ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

ผู้บริหาร	 ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในรายงาน

สำาคัญทีต่อ้งเสนอตอ่สาธารณชนตามทีก่ฎหมายกำาหนด	ไดแ้ก	่

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

(7)	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดย

เปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 และต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้	

	 •	 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง	ครบถ้วน	เปน็ที ่

	 	 	 	 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ 

	 	 	 	 ควบคุมภายในของบริษัทฯ	 และระบบบริหาร 

	 	 	 	 ความเสี่ยง	 รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาส 

	 	 	 	 ทุจริต

	 •	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า 

	 	 	 	 ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้กำาหนด 

	 	 	 	 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

	 	 	 	 กับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ 

	 	 	 	 บัญชี	

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

	 	 	 	 ทางผลประโยชน์	

	 •	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 	 	 และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

	 	 	 	 แต่ละท่าน	

	 •	 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ 

	 	 	 	 ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

	 	 	 	 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

	 	 	 	 ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ 

	 	 	 	 รบัผดิชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ	 

	 	 	 	 บริษัทฯ	

(8)	 ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 

การกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ 

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ดังต่อไปนี้	 ให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

	 •	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพรอ่ง 

	 	 	 	 ที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน

	 •	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศของคณะกรรมการ 

	 	 	 	 กำากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ประกาศ 

	 	 	 	 คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 ประกาศของ 

	 	 	 	 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และข้อ 

	 	 	 	 กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมายที ่

	 	 	 	 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อครบกำาหนดเวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกันข้างต้น	 หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำาเนิน

การแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	 กรรมการตรวจ

สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำา

ตามข้างต้นต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	 ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุก

ประการของบริษัทฯ	 ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ
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	คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน	6	ท่าน	ดังนี้

	 •	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต	 อำานาจหน้าที่	 และ

ความรับผิดชอบดังนี้

(1)	 ดำาเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัฯ	ตาม

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

(2)	 พิจารณากำาหนดภารกิจ	 วิสัยทัศน์	 นโยบาย	

กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อย	 เป็นประจำาทุกปี	 เ พ่ือนำาเสนอคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	

รวมท้ังกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินธุรกิจไปตามแผนที่

กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ทั้งนี้อาจมีการ

ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ของบริษัทฯ

(3)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 และ/หรือคณะทำางาน	

เพ่ือการดำาเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทฯ	 และ

กำาหนดอำานาจ	 หน้าที่ 	 และความรับผิดชอบของคณะ

อนกุรรมการ	และ/หรือ	คณะทำางาน	รวมถงึควบคุมกำากบัดแูล

ให้การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ	 และ/หรือคณะ

ทำางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำาหนด	

(4)	 ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไป

ตามนโยบายและเปา้หมายทีก่ำาหนดไว	้และกำากบัดแูลใหก้าร

	 1.	 นายธัญชาติ	กิจพิพิธ	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ	 กรรมการบริหาร

	 3.	 นายโชคดี	วงษ์แก้ว	 กรรมการบริหาร

	 4.	 นายสมเกียรติ	วีตระกูล	 กรรมการบริหาร

	 5.	 นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ	 กรรมการบริหาร

	 6.	 นายสมชัย	ลีเชวงวงศ์	 กรรมการบริหาร

โดยมี	นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดาทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 รายชื่อ	 	 ตำาแหน่ง

ดำาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	

(5)	 พจิารณาเรือ่งการจดัสรรงบประมาณประจำาปตีาม

ทีฝ่า่ยจดัการเสนอ	กอ่นทีจ่ะนำาเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ	

พิจารณาและอนุมัติ

(6)	 พิจารณาอนมัุตกิารดำาเนนิงานทีเ่ป็นธรุกรรมปกติ

ธุรกิจ	 ตลอดจนการดำาเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกตขิองบรษิทัฯ	ซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้ท่ัวไปในวงเงนิไมเ่กนิ

งบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรือตาม

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัใินหลกัการไวแ้ลว้ทัง้นี้

ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 รวมถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและ

รายการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยร์วมตลอดจนตาราง

อำานาจการอนุมัติ	(Table	of	Authority)	ตามที่ได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(7)	 พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัทฯ	 การ

เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผลประจำาปีเพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8)	 พิจารณากำาหนดโครงสร้างองค์กร	 การบริหาร

องค์กร	 รวมถึงการแต่งตั้ง	 การว่าจ้าง	 การโยกย้าย	 การเลิก

จา้ง	การกำาหนดเงนิคา่จา้ง	คา่ตอบแทน	โบนสัพนกังานระดบั

ผู้บริหาร	 ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	

ยกเว้นตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(9)	 คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอำานาจใหก้รรมการ
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คนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด	 ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้	 โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร	 หรืออาจมอบอำานาจเพื่อ

ให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น

สมควร	 และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหาร	

เห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	 เพิกถอน	

เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขการมอบอำานาจนั้นๆ	 ได้ตามท่ีเห็น

สมควร

(10)	 ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	

มอบหมายเป็นคราวๆไป

ทัง้นี	้การมอบหมายอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น	 ต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้กรรมการ

บริหาร	 หรือผู้ได้รับมอบอำานาจใดๆ	 	 สามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้

เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใด
ทีจ่ะทำากบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัยอ่ย	(ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/
หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	 และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)	
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติ
ต่อไป	 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ	
ตลอดจนการดำาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ของบรษัิทฯ	ซึง่มีเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป	ซึง่เปน็ตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 และ/หรือตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด

	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปจัจบุัน	คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัฯ	

ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งจำานวน	4	ทา่น	ดงันี้

	 1.	 นายชำานาญ		วังตาล	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 ดร.ฤทธี		กิจพิพิธ	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นายสมเกียรติ		วีตระกูล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นางสาวนริศรา		กิจพิพิธ	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี	นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 รายชื่อ	 	 ตำาแหน่ง

	 •	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต	 อำานาจ

หน้าที่	และความรับผิดชอบดังนี้

(1)	 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัทฯ	ซึ่งครอบคลุมถึงความ

เส่ียงประเภทตา่งๆ	ทีส่ำาคัญ	เชน่	ความเสีย่งด้านการเงิน	ความ

เส่ียงด้านการลงทุน	 ความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ	 เป็นต้น	

รวมทั้งประเมิน	 ติดตาม	ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย

และระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดเพื่อนำาเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

(2)	 กำากบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบริหารความเสีย่ง

ประสบความสำาเร็จ	 โดยมุ่งเน้นการคำานึงถึงความเสี่ยงใน

แต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

(3)	 พิจารณาความเสี่ยงท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	 ที่

สอดคลอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ	เชน่	ความเสีย่งด้านการลงทุน	

ด้านการบริหารจัดการ	ด้านการเงิน	ด้านความปลอดภัยของ

ข้อมูล	 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	 รวมถึงเสนอแนะวิธี

ป้องกัน	 และวิธีลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรบัได	้ตลอดจนตดิตามประเมินผล	และปรบัปรงุแผนการ

ดำาเนินงานเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ

อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ
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(4)	 รายงานผลการประเมินความเส่ียงและการกำากับ

ดแูลการดำาเนนิงาน	การปฏบิติัตามมาตรการการควบคมุและ/

หรือการบริหารจดัการความเสีย่งทีก่ำาหนด	ต่อคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	เพื่อทราบเป็นประจำา	และในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่ง

อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	เพือ่พจิารณามาตรการการ

ควบคุมและ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด

(5)	 ให้ตั้งคณะทำางานได้ตามที่เห็นสมควร

(6)	 ดำาเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	
กำาหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปัจจุบัน	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน	 3	 ท่าน	

ดังนี้

	 1.	 นายชำานาญ	วังตาล	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 นายธัญชาติ	กิจพิพิธ	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี	นางพิมพ์วนิฏา	จรัสปรีดา	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 รายชื่อ	 	 ตำาแหน่ง

	 •	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี

ขอบเขต	อำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบดังนี้

(ก)	การสรรหา

	 •	 พิจารณาโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบ 

	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้มีความเหมาะสมกับ 

	 	 	 	 องค์กรธุรกิจและสภาพแวดล้อม

	 •	 กำาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ 

	 	 	 	 สรรหารวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการ 

	 	 	 	 เสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 

	 	 	 	 บริษัทฯ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี 

	 	 	 	 คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ	และ 

	 	 	 	 กรรมการผู้ จัดการใหญ่และเสนอแนะต่อท่ี 

	 	 	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือที่ 

	 	 	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ข)	การกำาหนดค่าตอบแทน

	 •	 กำาหนดนโยบาย	วิธีการ	และพิจารณาหลักเกณฑ์	 

	 	 	 	 การกำาหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ 

	 	 	 	 เป็นตัวเงินทุกรูปแบบของคณะกรรมการแต่ละ 

	 	 	 	 ตำาแหน่ง	 เช่น	 กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการ 

	 	 	 	 ตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่ใหม้คีวาม 

	 	 	 	 เหมาะสมและเป็นธรรม	และเสนอต่อที่ประชุม 

	 	 	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	และประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ 

	 	 	 	 พิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 	 มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการ 

	 	 	 	 พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร 

	 	 	 	 ระดับสูง

	กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขต	อำานาจหน้าที่	 และ

ความรับผิดชอบดังนี้
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

(1)	 ดูแล	 บริหาร	 ดำาเนินงาน	 และปฏิบัติงานประจำา

ตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนระเบียบ	 

มติ	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีก่ำาหนดโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการ	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ภายใต้กรอบ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอบอำานาจซึง่คณะกรรมการกำาหนด

(2)	 ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการ	 และ/หรือบริหาร

งานประจำาวันของบริษัทฯ

(3)	 จัดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจ	 แผนธุรกิจ	

เปา้หมาย	แผนการดำาเนนิงาน	กลยทุธท์างธรุกจิ	งบประมาณ

ประจำาปีของบริษัทฯ	ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	งบประมาณ

รายงานประจำาปี	และกำาหนดอำานาจการบริหารงาน	เพื่อนำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริษัทฯ

(4)	 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ	 มา

กำาหนดทศิทาง	แนวทาง	กลยทุธ	์และเปา้หมายทางธรุกจิเพือ่

กำาหนดภารกิจหลัก	 (Mission)	 สำาหรับฝ่ายบริหารและฝ่าย

จัดการนำาไปดำาเนินการ

(5)	 ควบคุม	ตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงาน

ของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ	 และเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้บริหาร	และฝ่ายจัดการ

ดำาเนินการตามยทุธศาสตรแ์ละแผนธรุกจิทีว่างไว	้เพือ่ใหเ้ปน็

ไปตามนโยบายของบริษัทฯ

(6)	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของฝ่าย

บริหารและฝ่ายจัดการ	 และรายงานผลการดำาเนินงานการ

บริหารจัดการ	 ความคืบหน้ า ในการดำ า เนินงานต่อ 

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอ

(7)	 ออกคำาสั่ง	 ระเบียบ	 ประกาศ	 และบันทึกความ

เข้าใจเพ่ือให้แน่ใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตาม

นโยบาย	และเปน็ไปเพือ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ	รวมถึงเพือ่

รักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

(8)	 กำาหนดโครงสร้างองค์กร	 วิธีการบริหาร	 โดยให้

ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การ

ว่าจ้าง	 และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ	 และกำาหนดอัตรา

ค่าจ้าง	 เงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 โบนัส	 และสวัสดิการต่างๆ	

สำาหรับพนักงาน

(9)	 มีอำานาจในการแต่งตั้ง	 และถอดถอน	 เจ้าหน้าที่ 

ของบริษัทฯ	 ในตำาแหน่งที่ต่ำากว่าตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่		

(10)	 พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรม

ปกติธุรกิจ	 ตลอดจนการดำาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าท่ัวไปในวงเงิน

ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร	 หรือตามที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และ/หรือคณะกรรมการบริหาร	 ได้มีมติอนุมัติใน 

หลักการไว้แล้วท้ังนี้ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสำานัก

งานก.ล.ต.	 รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯเกี่ยวกับการทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รวมตลอดจนตารางอำานาจการอนมุตั	ิ(Table	of	Authority)	

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(11)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริหาร	 หรือคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็น

คราวๆ	ไป	

ท้ังนี	้ในการดำาเนนิการเรือ่งใดท่ีกรรมการผูจั้ดการใหญ่

หรอืผูร้บัมอบอำานาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญห่รอืบคุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำากับ

ตลาดทุน	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกำาหนด)	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	 กับบริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือ

บริษัทท่ีเ ก่ียวข้อง	 กรรมการผู้ จัดการใหญ่ไม่มีอำานาจ 

อนมุตักิารดำาเนนิการในเรือ่งดงักลา่ว	โดยเรือ่งดงักลา่วจะตอ้ง

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ/หรือที่ 

ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่ออนุมัติต่อไป	 ยกเว้นเป็น 

การอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

ปกตซิึง่เปน็ไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	

และ/หรอื	ตลาดหลกัทรพัยฯ์	และ/หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กำาหนด
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   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

•	 เข้าหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท	 ของ 

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ให้ความสำาคัญต่อผู้ที่มีทักษะ	 ประสบการณ์	 

	 	 	 วิชาชีพ	 คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ	 ท่ีหลาก 

	 	 	 หลายและทีค่ณะกรรมการยงัขาดอยู	่และทีม่คีวาม 

	 	 	 จำาเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ	 ก่อนเป็น 

	 	 	 ลำาดับต้น	 โดยไม่จำากัดหรือแบ่งแยกเพศและ 

	 	 	 เชื้อชาติ	 หรือความแตกต่างใดๆ	 เพื่อให้องค์ 

	 	 	 ประกอบคณะกรรมการ	มีความสมบูรณ์และเป็น 

	 	 	 ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

•	 พจิารณาการมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผล 

	 	 	 ประโยชน์	 (Conflict	 of	 Interest)	 ของเฉพาะ 

	 	 	 กรรมการอิสระ

 กรรมการบริษัทฯ

1.	 การเสนอแตง่ตัง้กรรมการบรษิทัรายใหม	่พจิารณา

จากองค์ประกอบ	ได้แก่

	 •	 การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและ 

	 	 	 	 ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พ.ร.บ.บริษัท 

	 	 	 	 มหาชน	จำากัด,	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และหลัก 

	 	 	 	 การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	

	 •	 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ	 

	 	 	 	 และประสบการณท่ี์หลากหลายในสาขาวิชาชพี 

	 	 	 	 ต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

	 	 	 	 กรรมการ

	 •	 ความจำาเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้าง 

	 	 	 	 กรรมการท่ียงัขาดอยู	่โดยพจิารณาทกัษะความ 

	 	 	 	 เช่ียวชาญ	 (Skill	 Matrix)	 ทั้งด้านวิศวกรรม	 

	 	 	 	 กฎหมาย	การเงนิ	การบญัช	ีเศรษฐศาสตร	์ความ 

	 	 	 	 มั่นคง	และการบริหารจัดการ	เพื่อผสานความรู้ 

	 	 	 	 ความสามารถทีเ่ปน็ประโยชนแ์กก่ารดำาเนนิงาน 

	 	 	 	 ของบริษัทฯ

	 •	 การยินยอมจากผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ 

	 	 	 	 พิจารณา

	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มหีน้าทีใ่นการสรรหา	คดัเลอืก	บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	

โดยพิจารณากฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นสำาคญั	

และเสนอให้กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังหรือเสนอ 

ขออนุมัตแิตง่ตัง้ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคับบรษัิท	ท้ังน้ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำาหนด

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและกรรมการ

อิสระ	ดังนี้

	หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ 
	 กรรมการอิสระ

เพือ่ใหก้ารสรรหาและแต่งต้ังกรรมการบรษัิทฯ	ดำาเนนิ

การอยา่งมหีลักเกณฑแ์ละโปรง่ใส	เปน็ไปตามหลกัการกำากบั

ดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 จำานวน	 3	 ท่าน	

เพ่ือพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำาแหน่งกรรมการของ 

บริษัทฯ	 ว่างลง	 หรือกรรมการถึงกำาหนดออกตามวาระ	 

คณะกรรมการสรรหาฯ	 มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่

สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	 โดยกำาหนดหลัก

เกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและกรรมการอิสระ	

ดังนี้

 การสรรหาและแต่งตั้ง

พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และ

เหมาะสมกบัการดำาเนินธรุกิจของบรษัิทฯ	อยา่งรอบดา้น	และ

โปร่งใส	ดังนี้

•	 พิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 

	 	 	 เสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม	เพือ่รบัการ 

	 	 	 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	และการเสนอชื่อ 

	 	 	 จากผู้ถือหุ้นใหญ่

•	 มีคณุสมบัติสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กำาหนด 

	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน	 จำากัด,	 

	 	 	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และหลักการกำากับดูแล 

	 	 	 กิจการที่ดีของบริษัทฯ
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2.	 การเสนอแต่งต้ังกรรมการบรษัิทรายเดิม	พจิารณา

จากองค์ประกอบ	ได้แก่

	 •	 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

	 •	 การให้ข้อเสนอแนะความคิดเหน็ทีเ่ปน็ประโยชน์

	 •	 การอุทิศเวลาให้กับองค์กร

	 •	 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของกรรมการแต่ละคน

 กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังกรรมการอิสระนั้น	 

จะพิจารณาจากจำานวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้มีความสอดคล้องตามข้อ 

กำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)		

อน่ึงในการเลอืกตัง้กรรมการทดแทนตำาแหนง่ทีว่า่งใน

กรณอีืน่	ทีไ่มใ่ชเ่น่ืองมาจากการครบวาระ	คณะกรรมการสรร

หาฯ	 อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพื่อ

คณะกรรมการบรษัิทฯ	อาจเลือกตัง้กรรมการแทนตำาแหนง่ที่

ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่าสามในสี่ของจำานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่	 ทั้งน้ี	 บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการ

ทดแทนจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระเดิมท่ีเหลือ

อยู่ของกรรมการที่ตนแทน

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 3/2557	 เมื่อ

วันที่	4	ธันวาคม	2557	ได้มีมติอนุมัตินโยบายในการสรรหา

และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	 คณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเปน็ผู้พจิารณาเบือ้งตน้ใน

การกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	เหมาะสม	

มีความรู้ความสามารถ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และเข้าใจในธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารงานให้บรรลุ

วัตถปุระสงค	์เปา้หมายทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ	กำาหนดไวไ้ด	้

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

	วาระการดำารงตำาแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัท	

•	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	

2535	และข้อบังคับของบริษัท	กำาหนดให้ในการประชุมผู้ถือ

หุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง

จำานวนหนึ่งในสาม	 (1/3)	 เป็นอัตรา	 ถ้าจำานวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงกับสามสว่นไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีส่ดุ

กบัสว่นหนึง่ในสาม	(1/3)	กรมการซึง่พน้จากตำาแหนง่	อาจได้

รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

•	 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคล

ซึง่มคุีณสมบัต	ิและไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย

บริษัทมหาชนจำากัดและกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ

กรรมการคราวถัดไป	เวน้แตว่าระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอื

น้อยกว่าสอง	 (2)	 เดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือ

อยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

 คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งครว

ละไมเ่กนิ	3	ป	ีกรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระมสีทิธไิด้

รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้	

•	 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำารง

ตำาแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน

ครบวาระและมีผลให้จำานวนสมาชิกน้อยกว่า	 3	 คน	 คณะ

กรรมการบรษิทัจะแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบ

ถว้นภายใน	3	เดอืนนบัแตว่นัทีจ่ำานวนสมาชกิไมค่รบถว้นเพือ่

ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

•	 กรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระ

การดำารงตำาแหน่งครวละ	 3	 ปี	 นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง	

กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับ

เขา้มาใหมไ่ดต้ามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

•	 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 วาระ	 นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง	 กรรมการที่พ้น

จากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 (1)	 ค่าตอบแทนกรรมการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2558เมื่อวันท่ี	 28	 เมษายน2558	 ได้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

• กรรมการที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร

(ก)	ค่าเบี้ยประชุม	(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

  
คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ

 
คณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ
	 (บาท)	

บริษัท	 ตรวจสอบ
 

บริหารความเสี่ยง
	 สรรหาและพิจารณา

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม	จำานวนเงิน	(บาท)	/	ครั้ง   

•	 ประธานกรรมการ	 30,000	 22,500	 15,000	 15,000

•	 กรรมการ	 18,000	 18,000	 10,000	 10,000

  
คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ

 
คณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ
	 (บาท)	

บริษัท	 ตรวจสอบ
 

บริหารความเสี่ยง
	 สรรหาและพิจารณา

	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	จำานวนเงิน	(บาท)	/	ไตรมาส  

•	 ประธานกรรมการ	 120,000	 80,000	 -	 -

•	 กรรมการ	 64,000	 64,000	 -	 -

(ข)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ทัง้น้ี	หากกรรมการบรษิทัฯ	รายใดดำารงตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบ	กรรมการรายดงักลา่ว	สามารถเลอืกรบัคา่ตอบแทน

รายไตรมาสในฐานะกรรมการบริษัทฯ	หรือกรรมการตรวจสอบเพียงตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งเท่านั้น

• กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบรหิาร	รวมถงึกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารหรอืพนกังานของบริษทัฯ	จะไมไ่ดร้บัคา่เบ้ียประชุมและคา่ตอบแทน

รายไตรมาส	ในตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น	ๆ	แต่อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินบำาเหน็จตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้พิจารณากำาหนด
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

(ค)	 โบนัสกรรมการประจำาปี

-ไม่มี-

หมายเหตุ : (1)	นายชำานาญ	 วังตาล	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการอิสระ	 และประธานกรรมการตรวจสอบ	 โดยมติที่ 
	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2557	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2557	

	 (2)	นายประทีป	แสงหิรัญวัฒนา	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2558

 

รายชื่อ

	 	 	 ค่าเบี้ยประชุม	 	 	

ค่าตอบแทน	 รวมทั้งสิ้น
  คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ
	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 บริหาร	 บริหาร	 สรรหาและ
	 	 	 	 	 ความเสี่ยง	 พิจารณา
	 	 	 	 	 	 ค่าตอบแทน
1.		ดร.ทนง	พิทยะ 
	 	 •	ประธานกรรมการ	 210,000	 -	 -	 -	 -	 480,000	 690,000 
	 	 •	กรรมการอิสระ	

	2.	นายชำานาญ	วังตาล 
	 	 •	กรรมการอิสระ 
	 	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 	 •	ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	 126,000	 90,000	 -	 15,000	 -	 320,000	 551,000 
	 	 •	ประธานกรรมการสรรหาและ	  
	 	 	 พิจารณาค่าตอบแทน

	3.	พลตำารวจเอกสวัสดิ์	อมรวิวัฒน ์
	 	 •	กรรมการอิสระ	 144,000	 72,000	 -	 -	 -	 256,000	 472,000 
	 	 •	กรรมการตรวจสอบ	

	4.	นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน 
	 	 •	กรรมการอิสระ 
	 	 •	กรรมการตรวจสอบ	 126,000	 54,000	 -	 -	 -	 256,000	 436,000 
	 	 •	กรรมการสรรหาและพิจารณา 
	 	 	 ค่าตอบแทน	

	5.	นายธัญชาติ	กิจพิพิธ 
	 	 •	กรรมการ 
	 	 •	ประธานกรรมการบริหาร 
	 	 •	กรรมการสรรหาและพิจารณา	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 	 ค่าตอบแทน 
	 	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	6.	ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ 
	 	 •	กรรมการ 
	 	 •	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	7.	นายโชคดี	วงษ์แก้ว 
	 	 •	กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 •	กรรมการบริหาร	

	8.	นายสมเกียรติ	วีตระกูล 
	 	 •	กรรมการ 
	 	 •	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	9.	นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ 
	 	 •	กรรมการ 
	 	 •	กรรมการบริหาร	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	10.	นายสมชัย	ลีเชวงวงศ ์
	 	 •	กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - 
	 	 •	กรรมการบริหาร	

                    รวม 606,000 216,000 - 15,000 - 1,312,000 2,149,000

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ	ประจำาปี	2558	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	8/2555	มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	100.00	ล้านบาท	จาก

เดิมจำานวน		350.00	ล้านบาท	เป็น	450.00	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญจำานวน	1.00	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	

เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

การเพิ่มทุนในครั้งดังกล่าว	นายธัญชาติ	กิจพิพิธ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ให้สิทธิกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใน

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	โดยไม่คิดมูลค่า	โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ได้ให้เงินสดตามจำานวนมูลค่าหุ้น

เพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรให้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานแต่ละรายโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานดังกล่าว	มีการทำา

ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีระยะเวลาห้ามขาย	2	ปี	นับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ		

ณ	31	ธันวาคม	2558	สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ	 10,000,000	 0.83

	 2.	 นางสาวนริศรา	กิจพิพิธ	 10,000,000	 0.83

	 3.	 นายสมเกียรติ	วีตระกูล	 1,000,000	 0.08

	 4.	 นายโชคดี	วงษ์แก้ว	 1,000,000	 0.08

	 5.	 นายสมชัย	ลีเชวงวงศ์	 800,000	 0.07

	 6.	 ดร.ทนง	พิทยะ	 400,000	 0.03

                        รวม 23,400,000 1.94

 ผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วนการถือหุ้น
	 	 	 (หุ้น)	 (ร้อยละ)

	 (2)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2558	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร	(ไม่รวมถึงผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน)	มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

	 จำานวนราย	(คน)	 7		 7

	 เงินเดือน	 16,950,000	 17,772,000

	 โบนัส	 2,700,000		 1,680,000

	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 296,400	 345,240

	 ผลประโยชน์อื่น	เช่น	เงินประกันสังคม	 63,000	 65,250

	 	 									 																																					ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(บาท)

	 	 	 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
	 	 	 31	ธันวาคม	2557	 31	ธันวาคม	2558
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดย

บริษัทฯ	ดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ขัน้พ้ืนฐานของผู้ถอืหุน้ได้อยา่งครบถว้นได้แกก่ารซือ้ขายหรอื

โอนหุ้นการมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการการได้รับข่าวสาร

ขอ้มลูของกิจการอยา่งเพยีงพอการเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธิ

ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ังหรือถอดถอน

กรรมการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อบรษัิทฯ	

เช่นการจัดสรรเงินปันผลการกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ

และหนงัสอืบรคิณห์สนธิการลดทนุหรือเพิม่ทนุและการอนมุตัิ

รายการพิเศษเป็นต้นโดยกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

	 (1)	 การประชุมผู้ถือหุ้น

•	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของ 

	 		 	 บริษทัฯ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัฯ	 

	 		 	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร 

	 		 	 ประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	 

บรษัิทฯ	ตระหนักและใหค้วามสำาคัญต่อการกำากับดแูล

กิจการที่ดี	เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อ

มั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	และนำาไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า	เป็น

เครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯได้นำาแนวทางการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	 (The	 Principles	 of	

Good	Corporate	Governance	for	Listed	Companies	

	 		 	 7	 วันก่อนวันประชุม	 (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ 

	 		 	 กฎหมายกำาหนด)	 โดยหนังสือเชิญประชุมมี 

	 		 	 รายละเอียดข้อมูล	วัน	เวลา	สถานที่และวาระการ 

	 		 	 ประชมุ	โดยมคีำาชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะ 

	 		 	 วาระหรือประกอบมติท่ีขออนุมัติพร้อมความเห็น 

	 		 	 ของคณะกรรมการบริษัทฯหนังสือมอบฉันทะและ 

	 		 	 รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

	 		 	 เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการอำานวยความสะดวกให้ 

	 		 	 ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธเิขา้รว่มประชมุและออกเสยีงอยา่ง 

	 		 	 เต็มที่	 และละเว้นการกระทำาใดๆ	 ที่เป็นการจำากัด 

	 		 	 โอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น	 เช่น	 การเข้า 

	 		 	 ประชมุเพือ่ออกเสยีงลงมตไิมค่วรมวีธิกีารทียุ่ง่ยาก 

	 		 	 หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป	 สถานท่ีจัดประชุม 

	 		 	 ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง	เป็นต้น

2012)	 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนด	 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 

5	หมวด	ได้แก่

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.	 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การกำากับ 
ดูแลกิจการ
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•	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้า 

	 		 	 กอ่นวนัประชมุโดยกำาหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คำาถาม 

	 		 	 ล่วงหน้าให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการ 

	 		 	 ส่งคำาถามล่วงหน้าพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญ 

	 		 	 ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่ 

	 		 	 หลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน 

	 		 	 เว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย

•	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

	 		 	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

	 		 	 ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุม 

	 		 	 แทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ 

	 		 	 ใดที่บริษัทฯ	ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

	 (2)	 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ	 ทุกคนเข้า 

	 		 	 ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้

•	 ในการประชมุผูถื้อหุน้	บรษัิทฯ	จะจัดใหม้กีารลงมต ิ

	 		 	 เปน็แตล่ะรายการในกรณีทีว่าระน้ันมหีลายรายการ 

	 		 	 เช่น	วาระการแต่งตั้งกรรมการ

•	 บริษทัฯ	จะจัดใหม้บีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผู้ตรวจนบั 

	 		 	 การลงคะแนนเสียงหรือตรวจสอบการลงคะแนน 

	 		 	 เสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้	และเปดิเผยใหท้ีป่ระชมุ 

	 		 	 ทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง	

•	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน 

	 		 	 วาระที่สำาคัญ	เช่น	การทำารายการเกี่ยวโยง	การทำา 

	 		 	 รายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เป็นต้น	 

	 		 	 เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 ในกรณีมีข้อ 

	 		 	 โต้แย้งในภายหลัง

•	 ประธานในทีป่ระชมุจะจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสมและ 

	 		 	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น 

	 		 	 และตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

	 		 	 บริษัทฯ	ได้

	 (3)	 การจัดทำารายงานการประชุมและการเปิดเผยมต ิ

	 		 การประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลงัการประชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัฯ	จะจัดทำารายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม	

มติท่ีประชุม	 การลงคะแนนเสียง	 ตลอดจนประเด็นซักถาม

และข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุม	 เพ่ือให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถตรวจสอบได้และจะเผยแพร่รายงานการประชุม

ดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	ภายใน	14	วนันบัแตว่นั

ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วม

ประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

บรษิทัฯ	มนีโยบายสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกให้

แกผู่ถ้อืหุ้นรวมถงึนกัลงทนุสถาบนั	ในการเขา้รว่มการประชมุ

ผูถ้อืหุน้	โดยบรษิทัคดัเลอืกสถานท่ีจดัประชมุซึง่มีระบบขนส่ง

มวลชนเข้าถึงและเพยีงพอเพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถเดินทางเขา้

ร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก	 บริษัทจัดช่องทางการลง

ทะเบียน	 ณ	 สถานที่จัดการประชุมสำาหรับผู้ถือหุ้นบุคคล

ธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน	โดยบริษัทได้นำาระบบบาร์โค้ด	

(Barcode)	มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง	เพื่อ

ช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลง

คะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และได้จัดเตรียมอากร

แสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
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บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น 

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 นักลงทุนสถาบัน	 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยรวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาติ

อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 โดยกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดี 

ไว้ดังนี้

•	 อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ 

	 	 	 เสนอเพิม่วาระการประชมุลว่งหน้ากอ่นวนัประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความ 

	 	 	 โปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผู้ถือ 

	 	 	 หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

•	 อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ 

	 	 	 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

	 	 	 บริษัทฯ	 โดยส่งข้อมูลด้านคุณสมบัติและความ 

	 	 	 ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปยังประธาน 

	 	 	 กรรมการบริษัทฯ	ลว่งหน้า	3	เดือน	กอ่นวนัประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้น	

•	 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่เพิ่มวาระการประชุม 

	 	 	 ที่ ไม่ ได้แจ้ง เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ า เ ป็น	 

	 	 	 โดยเฉพาะวาระสำาคัญทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลาในการ 

	 	 	 ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

•	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	จะเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นได ้

	 	 	 ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะกำาหนดแนวทางในการ 

	 	 	 เก็บรักษา	 และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็น 

	 	 	 ลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ 

	 	 	 ทุกคนในองค์กรถือปฏบัิตแิละกำาหนดใหก้รรมการ 

	 	 	 ทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ทีร่ายงานการถอืครอง 

	 	 	 หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว 

	 	 	 ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำารวมทั้งให้มีการ 

	 	 	 เปิดเผยในรายงานประจำาปี

•	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญใน 

	 	 	 ลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่ 

	 	 	 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระควรงดเว้น 

	 	 	 จากการมส่ีวนรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระ 

	 	 	 นั้น

ทั้ งนี้ 	 บ ริษัทฯ	 ไ ด้ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอ

ระเบียบวาระการประชุม	 และช่ือกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ครบวาระ	 เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ 

ล่วงหน้า	 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์	 บริษัท	 www.scan- 

inter.com	 และแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 

เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2558	ทัง้นีเ้มือ่ถงึกำาหนดการปดิรับ	 

31	ธันวาคม	2558	ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว

แต่อย่างใด

การปฏิบัต ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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บทบาท 
ของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผู้มี 

ส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 

คู่ค้า	 พนักงาน	 ชุมชน	 สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อม	 จึงกำาหนด

นโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามสิทธิ 

ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	

ไม่กระทำาการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

เหล่าน้ัน	 และกำาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสีย 

ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ	 โดยได้มีการ 

กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	

ดังนี้

 (1)	 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	รักษาผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและไม่กระทำาการใดๆ	 อันเป็นการ

ละเมดิหรอืริดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	ตลอดจนมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง

ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยคำานึงถึงการเจริญ

เตบิโตของบริษทัฯ	อยา่งยัง่ยนื	เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่	และใหผ้ล

ตอบเเทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งยึดมั่นการดำาเนิน

ธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 (2)	 พนักงาน

•	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 

	 	 	 ทั้งในด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 สวัสดิการ	 และ 

	 	 	 การพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุน 

	 	 	 สำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

•	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ 

	 	 	 ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

•	 แต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงการให้ผลตอบแทนและ 

	 	 	 การลงโทษพนักงานด้วยความเป็นธรรม	สามารถ 

	 	 	 วัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	กำาหนด	

•	 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่บน 

	 	 	 พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

•	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ที่ 

	 	 	 เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

•	 จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้	 และศักยภาพ 

	 	 	 ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

 (3)	 ลูกค้า

•	 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ 

	 	 	 ลกูคา้	เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้	โดยลกูคา้ 

	 	 	 จะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี	มีคุณภาพ	มีความ 

	 	 	 ปลอดภัย	 ในระดับราคาที่เหมาะสม	 และเป็นไป 

	 	 	 ตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้

•	 ปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่ง 

	 	 	 เคร่งครัด	 มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า 

	 	 	 และบริการให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรักษา 

	 	 	 สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า

•	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อ 

	 	 	 ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

•	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อ 

	 	 	 เหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการท่ี 

	 	 	 บรษิทัฯ	ใหก้บัลกูคา้โดยไมม่กีารโฆษณาเกนิความ 

	 	 	 เป็นจริงที่ เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับ 

	 	 	 คุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของบริการของบริษัทฯ

	 (4)	 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

•	 คำานึงถึงความเสมอภาค	 เป็นธรรม	 ไม่เอารัดเอา 

	 	 	 เปรยีบ	และมคีวามซือ่สตัยใ์นการดำาเนนิธุรกจิ	โดย 

	 	 	 คำานงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ	บนพืน้ฐาน 

	 	 	 ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

•	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆท่ีตกลงกันไว้อย่าง 

	 	 	 เคร่งครัดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 
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	 	 	 ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อ 

	 	 	 ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

	 (5)	 คู่แข่งขัน

•	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาและกฎหมาย 

	 	 	 เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการแข่งขันที่ดี

•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง 

	 	 	 การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

•	 ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ	 

	 	 	 และไม่ทำาลายช่ือเสี่ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วย 

	 	 	 การกล่าวหาในทางร้าย

	 (6)	 ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับ 

ผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความ

ปลอดภัยคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึง

คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

ทัง้นี	้บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงาน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 โดยกำาหนดให้กรรมการและ 

ผ้บูรหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนเองและ

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วข้องกบัการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	เมื่อเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก	 และ

รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย	

รวมถึงรายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี	ทั้งนี้	เลขานุการบริษัทจะ

ต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว	 ให้แก่	

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน	 7	 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน	 เพ่ือให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.2535	 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ	มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ

เงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาโปร่งใส	 ผ่านช่องทางที่เข้า

ถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ	 ตามข้อ

กำาหนดของสำานักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดย

กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

(1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะจัดให้มีกลไกที่จะดูแล

ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้องไม่ทำาให้

สำาคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

(2)	 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนด

และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 และรายงานประจำาปีแล้ว	

บรษิัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน

ชอ่งทางอืน่ดว้ย	เช่น	เว็บไซต์ของบรษัิทฯ	โดยจะเปดิเผยข้อมลู

การเปิดเผย 
ข้อมูลและความโปร่งใส

อย่างสม่ำาเสมอ	 พร้อมท้ังนำาเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน	 โดย

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 อย่างน้อยจะประกอบด้วย

ข้อมูลขั้นต่ำาตามที่กำาหนดในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สำาหรบับริษัทจดทะเบียนปี	2555	(The	Principles	of	Good	

Corporate	Governance	for	Listed	Companies2012)	

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3)	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะจดัใหบ้รษิทัฯ	จดัทำาคำา

อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management	

Discussion	 and	 Analysis	 (MD&A))	 เพื่อประกอบการ 

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสท้ังนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้ 

รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ

การเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในแต่ละไตรมาส

ไดด้ยีิง่ข้ึนนอกเหนือจากข้อมลูตัวเลขในงบการเงนิเพียงอยา่ง

เดียว
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(4)	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหา

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้	โดยกำาหนดให้การ

ทำารายการ	 และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์จะตอ้งเปน็ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	บริษทัฯ	จะ

ดำาเนินการให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ	 แล้วแต่กรณี	 ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือ

แข่งขัน	 ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	

ลดลง	 หรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์

อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ	 หรือ

บรษิทัยอ่ย	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษัทฯ	 แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัทฯ	 หาก

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้น

บรษิทัท่ีมวีตัถุประสงคใ์นการดำาเนนิงานคลา้ยคลงึกบับรษัิทฯ	

หรอืบรษิทัยอ่ย	เพือ่ใหบ้รษิทัฯ	และคณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาวา่การถอืหุน้ดงักลา่วขดัตอ่ผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุขอ

งบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยหรือไม่	

(5)	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุม

ภายในทีด่	ีและไดจ้ดัใหม้ฝีา่ยตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของแตล่ะสายงาน	เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดขอ้ผดิ

พลาดและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	 โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำารายงานส่งให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณา
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยบุคคลที่มี

คณุสมบตัหิลากหลาย	ทัง้ในดา้นทกัษะ	ความรูค้วามสามารถ	

และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ	โดย

เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายและภาพรวม 

ขององค์กร	 รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล	 

ตรวจสอบ	ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้	ตลอดจนดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต	 มีจริยธรรม	 ภายใต้จรรยาบรรณในการ

ดำาเนินธุรกิจ	 รวมทั้งการกำากับดูแลให้การบริหารจัดการของ

ฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำาหนดไว้	

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีการระบุขอบเขตอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการชุดย่อยและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือกำาหนด

ขอบเขตการดำ า เ นินงานและความ รับ ผิดชอบของ 

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ที่ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและความ

รัดกุมในการตัดสินใจ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย
 	คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำาหน้าทีก่ำากับดูแลการบรหิารงานของบรษัิทฯ	โดยใช้

วิธีตรวจสอบและสอบทานให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม	 ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบ	 ตามท่ีได้

กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	

 	คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทที่สำาคัญใน

การดำาเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 รวมถึง 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และ 

มีอำานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจน 

ดำาเนินการต่างๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร	 รวมถึงกำากับดูแลและสนับสนุนให้

มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้อง

กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ	 รวมถึงสภาวการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

 	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งคัดเลือกบุคคล 

ตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กำาหนดไว้	 และเสนอชื่อให้ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ	หรอืท่ีประชุมผูถื้อหุน้แตง่ตัง้	นอกจาก

นี้	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมี

บทบาทสำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำาหนดและ

รปูแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่

ให้มีความเหมาะสม	 และสะท้อนถึงความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตาม 

เป้าหมาย

(3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการ

บริษัทฯกำาหนดให้กรรมการของบริษัทฯปฏิบัติตาม 

ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 (Code	

of	Best	Practicef	or	Directors	of	Listed	Companies)	

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยคณะกรรมการต้อง

เขา้ใจและทราบถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน

และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ	 มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกฎบัตรของ 

คณะกรรมการตลอดจนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ 

บรษิทัฯ	ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและคำานงึถงึผลประโยชนข์อง 

บริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ

เป็นผู้กำาหนดนโยบายเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจแผนธุรกิจ

ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ	 และกำากับดูแลให้ฝ่าย
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จัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบ

ประมาณทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลเพือ่

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามทีก่ำาหนดในพระราชบัญญตับิริษทั

มหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	รวม

ถึงข้อบังคับของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯจัดให้มีกำาหนดการ

ประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

และแจง้ใหก้รรมการแต่ละทา่นทราบกำาหนดการดังกลา่ว	โดย

จดัสง่เอกสารประกอบการประชุมใหแ้กก่รรมการเปน็การลว่ง

หน้าอย่างน้อย	5	วันทำาการก่อนวันประชุม

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 

นั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ	แตไ่มน่อ้ยกวา่	6	ครัง้ต่อป	ีโดยกำาหนดวนัประชมุ

ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการ 

แต่ละท่านทราบ

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ภายหลังจากบริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานทั้งคณะเป็นประจำาทุกปีอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา	และหาแนวทาง

ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการทำางานของคณะกรรมการ

ในปีต่อๆ	ไป

ในปี	 2558คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนได้กำาหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ	 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งและรวบรวมแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อจัด

ทำารายงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 โดย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ 

ในด้านต่าง	ๆ	คือ	

1.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.	 บทบาท	 หน้าที่ 	 และความรับผิดชอบของ 

	 	 	 คณะกรรมการ

3.	 การประชุมคณะกรรมการ

4.	 การทำาหน้าที่ของกรรมการ

5.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6.	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา 

	 	 	 ผู้บริหาร

ซึ่งสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ	มีผลการปฏิบัติ

งานที่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

(6) ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนมุตัิ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยกำาหนดเป็นนโยบายประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา	ดังนี้

1)		ผลประกอบการของบริษัทฯ	 โดยเทียบเคียงได้ 

กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	 ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดธุรกิจในลักษณะ 

ที่ใกล้เคียงกัน

2)		ประสบการณ์	บทบาท	ภาระหน้าที่	และขอบเขต

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

3)		ประโยชนท์ีค่าดวา่บรษิทัฯ	จะไดร้บัจากกรรมการ

แต่ละท่าน

4)		ค่าตอบแทนท่ีกำาหนดข้ึนนั้นจะต้องสามารถจูงใจ

กรรมการที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับความจำาเป็นและ

สถานการณ์ของบริษัทฯ	มาเป็นกรรมการได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณากำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน	เพื่อเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 ก่อนนำาไป 

ขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี	

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและอำานวย

ความสะดวกให้มีการให้ความรู้แก่กรรมการ	 ทั้งในประเด็น

กฎหมายสำาคัญท่ีควรทราบสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน	 และการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทฯ	รวมถึงกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	และจัดให้

มกีารอบรมเพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง	
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และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ง

กรรมการใหม่	ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	 รวมถึงการ

จัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ	 และแนวทางการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

(8) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้บริษัทฯ	มีระบบควบคุม

ภายในทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นการเงนิและการปฏบิตังิาน	ใหเ้ปน็

ไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และ 

จดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีง

พอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ	 อยู่เสมอ	

จัดให้มีการกำาหนดลำาดับขั้นของอำานาจอนุมัติ	 และความ 

รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลในตัว	 กำาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร	 โดยมีหน่วยงานภายนอกที่ทำาหน้าที่ตรวจ

สอบภายใน	 ทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก 

หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้	 รวมทั้งประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ

หน่วยงานต่างๆ	 ในบริษัทฯ	 ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

(9) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ	

ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

(10) รายงานประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำา

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ	และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี	ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรอง

โดยทัว่ไป	โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ

สม่ำาเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา 

รวมทั้งกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน	 และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกจิหลกัของบริษทัฯทีบ่รษิทัฯ	เหน็วา่จะก่อให้เกดิประโยชน์

ร่วม	หรอืสนบัสนนุการดำาเนินของบริษัทฯ	เพือ่เพิม่ชอ่งทางใน

การหารายได้	 และเพิ่มความสามารถในการทำากำาไรของ 

บริษัทฯ	

โดยบริษัทมีการกำากับดูแลบริษัทย่อยในเรื่องการทำา

รายการทีเ่กีย่วโยง	การได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย	์หรอื

การทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว	 ให้ครบ

ถ้วนถูกต้อง	 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

การกำากับดูแล 
การดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลัก

เกณฑ์ของบริษัท	รวมถึงการกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	

การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้องสามาถให้บริษัทฯ	

ตรวจสอบ	รวบรวมข้อมลูมาจดัทำางบการเงนิรวมและนำาเสนอ

ผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการบรษิทัยอ่ยนัน้ๆ	

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุง 

ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีการพัฒนาและเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่อง
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ค่าตอบแทน 
ของผู้สอบบัญชี

การกำากับ 
ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2558	 สำาหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เท่ากับ	

3,030,000	บาท	และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยประจำาปี	2558	เท่ากับ	

50,000	บาท

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ข้อมูล

ภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือความโปร่งใส

และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ 

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	

โดยกำาหนดนโยบายและถอืปฏบิติัโดยเครง่ครดัในการจัดการ

ข้อมูลภายในให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง	 การรายงาน 

หรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคล 

ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น	 และยังได้กำาหนดบทลงโทษ 

หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

โดยท้ังนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน

ตระหนักถึงภาระหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบต่อข้อมลูภายใน

ไม่นำามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน	 มีการกำาหนดให้ผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการ	กลต.	ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัหิลัก

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วนั	นบัจาก

วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	 โดยแจ้งให้

เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำาบันทึกการเปลี่ยนแปลง

และสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น

รายบุคคลด้วย

หมายเหตุ : ทีป่ระชมุผ้ถูอืหุน้ประจำาป	ี2558	ไดอ้นมุตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัช	ีจำานวน	2,650,000	บาท	และคณะกรรมการบริหารไดอ้นมุติั
ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมในปี	2558	สำาหรับการสอบทานงบการเงินของบริษัท	บี.พี.เอ.	อินเตอร์เทรด	จำากัด	บริษัท	เก้าก้อง	ปิโตรเลียม	จำากัด	
และบริษัท	 วรปภา	 จำากัด	 จำานวน	 380,000	 บาท	 ซึ่งเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทได้ซื้อกิจการระหว่างปี	 2558	 ทั้งนี้เพื่อจัดทำางบการเงินรวม 
ของบริษัท
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การควบคุม 
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2559	

เม่ือวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	 โดยมีกรรมการตรวจสอบ

จำานวน	2	ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการได้ประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน	 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย

บรหิาร	ซึง่สรปุไดว้า่	จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ	 ในด้านต่างๆ	 5	 องค์ประกอบคือ	 องค์กรและ

สภาพแวดล้อม	 (Organizational	Control	and	Environ-

ment	Measures)	 การบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Manage-

ment	Measure)	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	

(Management	Control	Activities)	ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูล	 (Information	 and	 Communication	

Measure) 	 และระบบการติดตาม	 (Monitor ing ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทมีความ

เห็นว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในและการจัดให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะดำาเนินการตาม

ระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน

ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ

บรษิทัยอ่ยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำาไปใชโ้ดยมชิอบ

หรือโดยไม่มีอำานาจ	 รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้งและบุคคลเกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว	

ท้ังนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี	

18	กนัยายน	2557	ครัง้ที	่1/2557	ไดแ้ตต่ัง้	บรษิทั	สอบบญัชี

ธรรมนติ	ิจำากดั	ใหป้ฏบิติัหนา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบริษทั	

ซ่ึงได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี	 อำาพวัน	 บริษัท	 สอบบัญชี 

ธรรมนิติ	 จำากัด	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	ประจำาปี	2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ	

บริษัท	 สอบบัญชีธรรมนิติ	 จำากัด	 และนายศักดิ์ศรี	 อำาพวัน	

แล้วเห็นว่า	 มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าว	 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ	 และมีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประจำาปี	2558	สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการระหว่างกัน

หากบริษัทฯ	ประสงค์จะเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน	

หรอืรายการระหวา่งของกลุม่บรษัิทฯ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 บริษัทฯ	 จะปฏิบัติตาม

นโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด	 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย	

พิจารณาความจำาเป็นของรายการต่อการดำาเนินงานของ 

บรษัิทฯ	และพจิารณาเปรียบเทยีบราคากบัรายการเทยีบเคยีง

ที่ทำากับบุคคลภายนอก	(หากมี)	รวมถึงพิจารณาสาระสำาคัญ

ของขนาดรายการด้วย

ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ

ระหว่างกันทีไ่มเ่ป็นไปตามการค้าทัว่ไป	จะต้องมกีารขอความ

เหน็ชอบวา่มคีวามจำาเปน็และความเหมาะสมของรายการจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำารายการต่อไป

อย่างไรก็ดี	 หากมีการเข้าทำารายการระหว่างกัน	

บริษัทฯ	 จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น 

เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว	 ในกรณีที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีบุคคลท่ีมี

ความรู้	 ความชำานาญพิเศษ	 เช่น	 ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกัน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ

สอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	 จะถูกนำาไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืผู้ถอืหุ้น	

แลว้แตก่รณ	ีเพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจวา่การเขา้ทำารายการดงักล่าว

จะไม่เป็นการโยกย้าย	 หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 

บริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 แต่เป็นการทำารายการท่ี

บริษัทฯ	ได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

   นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ความเห็น
ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ	
(ล้านบาท

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคล/	นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1.	นางสาวพรพรรณ	  

	 นิยมจันทร์	ภรรยาของ 

	 นายสมเกียรติ	วีตระกูล	 

	 กรรมการบริษัท	ถือหุ้น 

	 ในบริษัทร้อยละ	0.08

 รายการ ดังกล่ าว เ ป็น 

	 รายการธุรกิจปกติของ 

	 บริษัทฯ	 ในราคาและ 

	 เงือ่นไขการคา้เปน็ไปตาม 

	 ราคาและเงื่อนไข	การค้า 

	 ตลาด

บรษิทัฯ	ขายรถยนตม์ติซบูชิิ	

แอททราจ	จำานวน	1	คัน	ให้

แก่นางสาวพรพรรณ	 นิยม

จั น ท ร์ 	 เ มื่ อ วั น ที่ 	 1 7	

กุมภาพันธ์	2558

0.605 	 การทำารายการดังกล่าว 

	 เป็นรายการธุรกิจปกติมี 

	 เง่ือนไขการค้าทั่วไปและ 

	 มคีวามสมเหตสุมผล	เป็น 

	 ประโยชน์ต่อบริษัท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน 
ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

   คำานำา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบกิจก�รด้วยคว�มดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่�งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรย�บรรณ ตลอดจนมีธรรม�ภิ
บ�ลเป็นเครื่องกำ�กับให้ก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ เป็นไปด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ยุติธรรม มีคว�มตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อ
ลดผลกระทบดังกล่�ว เพื่อผลดีต่อคว�มยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่�งแท้จริง 

   ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
บรษัิทดำ�เนนิธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัก�๊ซธรรมช�ต ิโดยในสว่นของก�รทีบ่รษิทัไดเ้ปน็ผู้ผลติและจำ�หน�่ย 

ก๊�ซธรรมช�ติ ให้กับภ�คขนส่งและคมน�คมท�งบก(NGV) และ ภ�คอุตส�หกรรม(iCNG)

ก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับภ�คขนส่งและคมน�คมท�งบก (Natural Gas for Vehicle, NGV) ก�รผลิต

และจำ�หน่�ย NGV ของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่�นม�นั้นบริษัทได้ผลิตและจำ�หน่�ย NGV ประม�ณ 235,000 

ตัน/ปี ซึ่งเทียบเท่�ได้กับก�รทดแทนปริม�ณน้ำ�มันเบนซินและน้ำ�มันดีเซลม�กถึง 283 ล้�นลิตร/ปี  
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   คำานำา

ร�ค�ที่ใช้ในก�รคำ�นวณมูลค่�ก�รทดแทนเชื้อเพลิง เป็นร�ค�เฉลี่ยน้ำ�มันเบนซิน95 ณ วันทำ�ก�รแรกของเดือนประจำ�ปี 

2558 และ ร�ค�เฉลีย่น้ำ�มันดเีซล ณ วนัทำ�ก�รแรกของเดือนประจำ�ป ี2558 (ทีม่� : http://www.eppo.go.th/petro/price/)

โดยคำ�นวณจ�กสดัสว่นต�ม แผนภมูริปูวงกลม ซ่ึงถือเปน็ก�รชว่ยลดภ�ระค�่ใชจ้�่ยด�้นพลงัง�นเชือ้เพลงิของประช�ชน

ท่ัวไปทีใ่ชง้�นรถสว่นบคุคล และเปน็ก�รลดภ�ระต้นทุนด�้นพลงัง�นเช้ือเพลงิสำ�หรับภ�คขนสง่ ถือเป็นปัจจัยหลกัในก�รสง่เสริม

ใหภ้�คขนสง่มตีน้ทนุก�รดำ�เนนิธรุกิจลดลง ซึง่ชว่ยเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของผูป้ระกอบก�รไทยและยงัเปน็ก�รลด

ก�รพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�พลังง�นจ�กต่�งประเทศอย่�งยั่งยืน

ก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม (iCNG) ก�รผลิตและจำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติอัด (Compressed Natural Gas, 

CNG) ให้กับโรงง�นอุตส�หกรรม โดยบริษัทได้ทดแทนปริม�ณก�รใช้พลังง�นเช้ือเพลิงในภ�คอุตส�หกรรมคิดเป็นมูลค่� 

ที่ประหยัดไปได้ประม�ณ 116 ล้�นบ�ท/ปี ซึ่งเป็นก�รลดค่�ใช้จ่�ยด้�นพลังง�นเช้ือเพลิงภ�คอุตส�หกรรมของประเทศไทย  

เพื่อเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขันของภ�คอุตส�หกรรมไทย

แผนภูมิแสดงจำานวนการทดแทนน้ำามันในภาคขนส่ง

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้ NGV แบ่งแยกตามประเภทรถ

โดยส�ม�รถทดแทนก�รใช้น้ำ�มันเบนซิน 95 ได้ 94 ล้�นลิตร/ปี และ น้ำ�มันดีเซลได้ 189 ล้�นลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่�ที่ได้ช่วยภ�ค

ขนส่งประหยัดไปได้ประม�ณ 4,800 ล้�นบ�ท/ปี 
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จ�กสโลแกน “Creating Sustainable Energy” ของ

บริษัท ทำ�ให้เกิดก�รมุ่งเน้นวิจัย พัฒน� เทคโนโลยีท�งด้�น

พลังง�นใหม่ๆ เพื่อให้เกิดก�รใช้พลังง�นอย่�งมีคุณค่�และ

ยั่งยืน ในธุรกิจที่บริษัทดำ�เนินก�รนั้น ได้ส่งผลต่อคว�มยั่งยืน

ด้�นพลังง�นเป็นอย่�งม�ก กับก�รใช้ NGV/CNG ใน

ประเทศไทย ในส่วนทีบ่ริษทัได้เป็นผูผ้ลติ ขนสง่ และจำ�หน�่ย 

ส�ม�รถลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบ

เท่�กับก๊�ซเรือนกระจก ปริม�ณกว่� 640,000 ตัน/ปี เทียบ

ไดก้บัปรมิ�ณก�รปล่อยก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซดข์องโรงไฟฟ�้

ถ่�นหินขน�ด 200 เมกะวัตต์ หรือ เทียบเท่�ก�รสร้�งโรง

ไฟฟ้�พลงัง�นแสงอ�ทติย์ขน�ด 960 เมกะวตัตซ์ึง่ต้องใช้พ้ืนท่ี

ม�กถึง 9,600 ไร่(เทียบเท่�สน�มฟุตบอล 2,870 สน�ม) โดย

ปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทฯ ส�ม�รถลดได้นั้น 

เสมือนก�รปลูกต้นไม้ยืนต้นม�กถึง 426,666 ต้นต่อปี 

          

จ�กแผนภูมิแสดงปริม�ณก�รลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จะเห็นได้ว่� ธุรกิจของบริษัทนั้นมุ่งเน้นด้�นพลังง�นสะอ�ด 

โดยส�ม�รถลดปริม�ณก�๊ซเรอืนกระจกได้ม�กถงึ 640,000 ตัน/ป ีเมือ่เทยีบกบัก�รใชเ้ชือ้เพลงิชนดิอืน่ โดยเม่ือแบง่ต�มประเภท

ธรุกิจ ธุรกจิสถ�นีผลติก�๊ซธรรมช�ติอดั(PMS), ธรุกจิสถ�นกี�๊ซธรรมช�ติสำ�หรบัย�นยนต ์(PBS) และ ธรุกจิก�๊ซธรรมช�ตสิำ�หรบั

อตุส�หกรรม(iCNG) ส�ม�รถลดก�รปลอ่ยก�๊ซจ�กก�รเผ�ไหมเ้ชือ้เพลงิอืน่ในป ี2558 ไดก้ว�่ 485,000 ตนั/ป ี(76 %),  151,000 

ตัน/ปี (23%) และ 2,800 ตัน/ปี (1%) ต�มลำ�ดับ

จ�กแผนภูมิแสดงปริม�ณก�รทดแทนเช้ือเพลิงชนิดต่�งๆ จะเห็นได้ว่� ในปี 2558 บริษัทได้ลดปริม�ณก�รปล่อย 

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับน้ำ�มันเบนซิน, น้ำ�มันดีเซล, น้ำ�มันเต� และ ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว เป็นปริม�ณประม�ณ 94  

ล้�นลิตร/ปี (29%), 189 ล้�นลิตร/ปี (60%), 19.4 ล้�นลิตร/ปี (6%) และ 15.4 ล้�นกิโลกรัม/ปี (5%) ต�มลำ�ดับ

 

แผนภูมิแสดงปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แผนภูมิแสดงปริมาณการทดแทนเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
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   ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

บรษิทัฯ ไดม้กี�รดำ�เนินกจิกรรมเพือ่สงัคมนอกเหนอืจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิปกตขิององคก์ร อนัเป็นประโยชนต์อ่ส�ธ�รณชน

อย่�งสม่ำ�เสมอ

   มาตรฐานที่บริษัทได้รับ

BS OHSAS 18001:2007 จ�กสถ�บันรับรอง

ม�ตรฐ�น ไอ เอส โอ (Management System Certification 

Institute (MASCI)) ด้�นก�รรับและจ่�ยก๊�ซธรรมช�ติใน

สถ�นีก�๊ซธรรมช�ตหิลกั ก�รขนสง่ก�๊ซธรรมช�ติท�งรถยนต์

จ�กสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักไปยังสถ�นีบริก�รลูก 

ISO 9001:2008 จ�ก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอ

ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นระบบก�รบริห�รง�น

คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กลสำ�หรับโรงง�นและสถ�นีบริก�รก๊�ซ

ธรรมช�ติหลัก ที่ทำ�ให้เช่ือมั่นได้ว่�กระบวนก�รบริห�รง�น

ต่�งๆ ได้รับก�รควบคุมและส�ม�รถตรวจสอบได้โดยผ่�น

เอกส�รที่ระบุขั้นตอนและวิธีทำ�ง�น โดยบริษัทฯ ได้รับก�ร

รับรองม�ตรฐ�นในด้�นดังต่อไปนี้

(1) ด้�นก�รออกแบบ ก่อสร้�ง ติดตั้งและบริก�ร 

   อุปกรณ์ระบบเติมก๊�ซในอุตส�หกรรมน้ำ�มันและก๊�ซ

(2) ด้�นก�รออกแบบ ติดตั้งและบริก�รเครื่องยนต์ 

   ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) ระบบเชื้อเพลิงร่วม  

   (Dual-Fuel) และระบบเชือ้เพลงิ NGV อย�่งเดยีว  

   (Dedicated Engine) สำ�หรับรถยนต์และรถ 

   บรรทุก

(3) ประกอบเครื่องอัดก๊�ซธรรมช�ติ (Compressor)  

   และอุปกรณ์สำ�หรับสถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV

(4) ผลิตตู้จ่�ยก๊�ซ (Dispenser) แผงควบคุมก�รจ่�ย  

   (Priority Panel) และ แผงรับจ่�ยก๊�ซ (Decant  

   Panel) ที่ใช้ในสถ�นีบริก�รก๊�ซ NGV

• ก�รสนับสนุนเส�กระจ�ยเสียงพร้อมเครื่องขย�ยเสียง มอบให้แก่ชุมชนหมู่ 1  

   ตำ�บลคลองคว�ย อำ�เภอส�มโคก จังหวัดปทมุธ�น ีเพ่ือใชใ้นก�รประช�สัมพันธ์ 

   สื่อส�รของชุมชน

• บริษัทฯ ได้สนับสนุนจัดตั้งศูนย์วิทยุร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธ�นีโดยมอบให้ 

   กับมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รติดต่อ สื่อส�ร ประส�นง�น 

   ในก�รช่วยเหลือผู้ประสบอันตร�ยอย่�งรวดเร็วและทันท่วงที

• ก�รมอบเงินสนับสนุนก�รสร้�งบ้�นผู้ย�กไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

   พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
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(5) รบัและขนถ�่ยก�๊ซในสถ�นอีดัก�๊ซธรรมช�ตหิลกั

(6) ก�รบริก�รเติมก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับรถยนต์

(7) ก�รขนส่งก๊�ซ NGV จ�กสถ�นีบริก�รก๊�ซ 

   ธรรมช�ติหลักไปที่สถ�นีบริก�รลูก

TIS 18001: 2011 จ�กสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ 

อุตส�หกรรมเป็นม�ตรฐ�นรับรองระบบก�รจัดก�รอ�ชีว

อน�มยัและคว�มปลอดภยัต�มม�ตรฐ�น มอก. 18001-2554 

สำ�หรับขอบข่�ยก�รรับและจ่�ยก๊�ซธรรมช�ติในสถ�นีก๊�ซ

ธรรมช�ตหิลกั ก�รขนสง่ก�๊ซธรรมช�ตทิ�งรถยนต์จ�กสถ�นี

บริก�รก๊�ซธรรมช�ติหลักไปยังสถ�นีบริก�รลูก

ASME (U-STAMP) บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 

ก�รออกแบบและผลิต Pressure Vesselจ�กAmerican 

Society of Mechanical Engineers (ASME) โดย

กระบวนก�รออกแบบและผลติ Pressure Vessel ทกุข้ันตอน

จะเป็นไปต�มม�ตรฐ�น ASME Boiler and Pressure Ves-

sel Code Section VII ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นที่ประก�ศโดย

สม�คมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริก�

 

   นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่สุจริตและเป็น

ธรรม ต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขัน ภ�ยใต้กฎหม�ยและ

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำ�นึงถึงสัมพันธภ�พ 

ระหว่�งบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ทุกฝ่�ย

 2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้�งวัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รกระทำ�

ฉอ้ฉล โดยมุง่เน้นส่งเสรมิก�รดำ�เนนิธรุกจิด้วยคว�มเป็นธรรม 

มีจริยธรรม มีคว�มซื่อสัตย์ และมีคว�มแน่วแน่ที่จะระงับ

ยบัยัง้ ปอ้งกนั และแก้ไขก�รกระทำ�ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

โดยไดม้กี�รกำ�หนดประมวลจรยิธรรมท�งธุรกจิและนโยบ�ย

และก�รดำ�เนนิก�รในก�รต่อต้�นทจุรติคอรร์ปัช่ันควบคมุก�ร

ทุจริตให้พนักง�นทุกคนยึดถือปฏิบัติ 

	 3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิดว้ยคว�มเค�รพตอ่สทิธมินุษย

ชนโดยมีก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พตลอดจน

ปฏิบัติต่อกันอย่�งเสมอภ�ค ซึ่งเป็นร�กฐ�นของก�รบริห�ร

และพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล 

 4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�

บคุล�กรว�่เปน็หวัใจสำ�คญัสำ�หรบัก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื บรษิทัฯ 

จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�ร

ทรพัย�กรมนษุยท์ีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐ�นคว�มเป็นธรรม ทัง้ในด�้น

ก�รสรรห� ก�รพัฒน�บุคล�กร รวมถึงก�รให้ผลตอบแทนที่

เหม�ะสมกบัคว�มรูค้ว�มส�ม�รถของแตล่ะบุคคล เพือ่รกัษ�

ไว้ซึ่งบุคล�กรที่มีคุณภ�พ 

 5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของสทิธขิองผูบ้รโิภค 

กล่�วคือ ผลิตสินค้�และบริก�รที่ปลอดภัยต่อชีวิตและ 

สขุอน�มัยของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัมุง่มัน่ทำ�ก�รวจิยัและพฒัน�

เพ่ือสร�้งนวตักรรมของสนิค�้และบรกิ�รเพือ่ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของผู้บริโภค 

 6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ปฏบัิตติ�มกฎหม�ยและข้อบังคบัเกีย่วกบัก�ร

จดัก�รสิง่แวดลอ้มอย�่งเครง่ครดั และมกี�รกำ�หนดม�ตรก�ร

ปอ้งกนัและแกไ้ขเมือ่เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอนัเนือ่งม�

จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒน�กระบวนก�ร

ดำ�เนินธุรกิจให้ส�ม�รถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมมือและก�รมีส่วน

ร่วมระหว่�งกิจก�รกับชุมชนและสังคม โดยให้ก�รสนับสนุน

ก�รดำ�เนินกิจกรรมอ�ส�ท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�ชุมชน 

และสังคม 

บริษัทมีเป้�หม�ยท่ีจะร่วมสร้�งคว�มยั่งยืนให้เกิดใน

สังคมไทย ด้วยก�รเป็นผู้นำ�เทคโนโลยีพลังง�นที่สะอ�ดและ

ยัง่ยนื และนำ�เทคโนโลยมี�ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสดุ 

เพือ่คณุภ�พชวีติทีด่ขีองประช�ชน สร�้งมลูค�่เพิม่ใหผู้ถ้อืหุ้น 

รวมถึงดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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   การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน

บริษัทสื่อส�รนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ

พนักง�นด้วยก�รชี้แจงในที่ประชุม และผ่�นคู่มือก�ร

ปฐมนิเทศของพนักง�นในก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร สภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ และสำ�นึกใน

หน้�ที่ของตนในคว�มรับผิดชอบต่อก�รส่งมอบสินค้�และ

บริก�รที่ดีสู่ผู้บริโภคและสังคม

   ผู้มีส่วนได้เสีย

	 1.	 ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่� ผู้ถือหุ้นคือเจ้�ของกิจก�ร และ

บริษัทมีหน้�ที่สร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว โดย

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม รักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้น และไมก่ระทำ�ก�รใดๆ อนัเป็นก�รละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิ

ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้

กับผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่�ง

ยั่งยืน เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม และให้ผลตอบเเทนที่เหม�ะสมอ

ย�่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ยดึมัน่ก�รดำ�เนินธรุกจิต�มหลกัก�รกำ�กบั

ดูแลกิจก�รที่ดี

	 2.	 พนักงาน

บริษทัตระหนักว�่พนักง�นเปน็ทรพัย�กรทีม่คีณุค�่ตอ่

คว�มสำ�เร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเท่�เทียม

และเปน็ธรรมทัง้ด�้นโอก�ส ผลตอบแทน สวสัดกิ�ร และก�ร

พัฒน�ศักยภ�พรวมทั้งมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

พนักง�น ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีคว�ม

ปลอดภยัตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของพนกัง�น พจิ�รณ�แตง่ตัง้ 

โยกย้�ย รวมถึงก�รให้ผลตอบแทนและก�รลงโทษพนักง�น

ด้วยคว�มเป็นธรรม ส�ม�รถวัดผลได้ ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ กำ�หนด รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่

บนพืน้ฐ�นคว�มรูท้�งวิช�ชพีของพนกัง�น รวมถงึก�รปฏบัิติ

ต�มกฎหม�ยและข้อบงัคับต่�งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนักง�นอย�่ง

เคร่งครัด

	 3.	 ลูกค้า 

บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและคว�มพึงพอใจของ

ลูกค้�ที่มีผลกระทบต่อคว�มสำ�เร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมี

คว�มตัง้ใจอย�่งแนว่แนท่ีจ่ะแสวงห�วธิกี�รทีจ่ะส�ม�รถตอบ

สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้มีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล โดยลูกค้�จะต้องได้รับสินค้�/บริก�รที่ดี   

มีคุณภ�พ มีคว�มปลอดภัย ในระดับร�ค�ท่ีเหม�ะสม และ

เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดไว้ บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติ

ต�มเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้�อย่�งเคร่งครัด มีก�ร

พัฒน�ยกระดับม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�รให้สูงข้ึนอย่�งต่อ

เนื่อง เพื่อรักษ�สัมพันธภ�พที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้� และก�ร

รกัษ�คว�มลบัของลกูค�้ ไมน่ำ�ไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องตนเอง

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ รวมถึงก�รให้ข้อมูลข่�วส�รที่ถูก

ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุก�รณ์แก่ลูกค้� เพื่อให้ทร�บ

เก่ียวกบับรกิ�รทีบ่รษิทัฯ ใหก้บัลกูค�้โดยไมมี่ก�รโฆษณ�เกนิ

คว�มเป็นจรงิท่ีเป็นเหตใุหล้กูค�้เข้�ใจผดิเก่ียวกบัคุณภ�พหรอื

เงื่อนไขใดๆ ของบริก�รของบริษัทฯ

	 4.	 คู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทตระหนักถึงก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรม 

คำ�นึงถึงคว�มเสมอภ�ค ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบ และมีคว�ม

ซ่ือสัตย์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 

ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐ�นของก�รไดร้บัผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรม

ทั้งสองฝ่�ย รวมถึงก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ที่ตกลงกันไว้

อย่�งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเง่ือนไขข้อใดได้

ต้องรีบแจ้งให้เจ้�หนี้ทร�บล่วงหน้�เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�

แนวท�งแก้ไขปัญห�

บรษิทัมเีกณฑใ์นก�รคดัเลอืกผ้ใูหบ้รกิ�รจ�กภ�ยนอก

ครอบคลุมดังนี้ 1. คว�มส�ม�รถท�งเทคนิค 2. คว�ม

เช่ียวช�ญและประสบก�รณ์ 3. สถ�นะภ�พท�งก�รเงิน  

4. คว�มมีชื่อเสียงท�งธุรกิจ 5. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับก�ร 

ร้องเรียนและก�รดำ�เนินคดี 6. นโยบ�ยด้�นก�รให้บริก�ร 

และ 7. คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้บริก�รลูกค้�หล�ยร�ย

 5.	 คู่แข่งขัน

บริษัทตะหนักถึงก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�อย่�ง

เป็นธรรมภ�ยใตก้รอบกตกิ�และกฎหม�ยเกีย่วกบัหลกัปฏบัิติ
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ของก�รแขง่ขนัทีด่ ีไมแ่สวงห�ขอ้มลูทีเ่ปน็คว�มลบัของคูแ่ขง่

ท�งก�รค�้ดว้ยวิธีทีไ่มส่จุรติหรอืไมเ่หม�ะสม รวมถงึไม่กีดกัน

ผู้อื่นในก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันท�งธุรกิจ และไม่ทำ�ล�ย 

ชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ว่�ร้�ย

 6.	 สังคมและชุมชน	

บริษัทตระหนักถึงก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิด

ชอบต่อสังคมและชุมชน พัฒน�ชุมชนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ 

มุ่งเน้นให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยท่ี

จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้�นคว�มปลอดภัย คุณภ�พชีวิต และก�ร

อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ตระหนักถึงคุณภ�พชีวิตของชุมชนและสังคม

บรษัิทมนีโยบ�ยอย�่งชัดเจนในก�รปฏิบัตเิกีย่วกบัก�ร

ไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทได้

ประก�ศให้พนักง�นทุกคนรับทร�บและปฏิบัติต�มอย่�ง

เคร่งครัด รวมถึงได้มีก�รป้องกันและมีก�รตรวจสอบก�รใช้

ระบบซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ตลอดเวล�
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นโยบายและ 
การดำาเนินการ 
ในการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชัน

   1. คำานำา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญที่จะปกป้องคุ้มครองบริษัท ลูกค้� คู่ค้� 
พนักง�น และทรัพย์สิน จ�กคว�มเสี่ยงท�งก�รเงิน หรือจ�กก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนกฎระเบียบและก�ร 
กระทำ�ท่ีไมม่จีริยธรรมฝ�่ยบริห�รฯจงึมคีว�มจำ�เปน็จะต้องสือ่ส�รถงึนโยบ�ยและก�รดำ�เนนิก�รใน
ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน ต่อลูกค้�ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก คู่ค้� และพนักง�นโดยทั่วกัน

เรามุ่งมัน่ท่ีจะบรหิารจดัการโดยผดงุไวซ้ึง่ความเปน็ธรรม มจีรยิธรรม มคีวามซือ่สตัย ์มุง่ม่ันใหส่ิ้งเหลา่

นี้เกิดขึ้นอย่างถาวรในบรรดาหมู่พนักงาน พนักงานขาย ลูกค้า คู่ค้า หรือกับผู้ใดก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์

ทางการทำาธุรกิจ ยึดมั่นในการสนับสนุนการทำางานที่สุจริตยุติธรรมของพนักงาน และผู้จัดการแต่ละท่าน

ผลกระทบจากการกระทำาทจุรติและประพฤตมิชิอบของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั อาจเปน็เหตทุำาให้

บริษัทเกิดความเสียหายทางการเงิน เสียชื่อเสียง สูญเสียความเชื่อมั่น เกิดภาพพจน์ในเชิงลบต่อสาธารณชน 

ทำาลายความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า สูญเสียพนักงาน และพ่ายแพ้ในการดำาเนินกระบวนการทางคดี

ทางศาล

บริษัทมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน การกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัในทกุรปูแบบ โดยการรณรงคแ์ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมแหง่การตอ่ตา้นการกระทำาทีฉ้่อฉล 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญจะทำาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย
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ระบบปฏบิติัการทีค้่นคิดขึน้มา ระบบการรายงาน และ

ระบบเอกสารที่เกี่ยวพันกับภารกิจสำาคัญๆ เป็นพื้นฐานที่ดีที่

จะปกป้องผู้บริสุทธ์ิการเข้มระเบียบวินัยทำาให้ผู้ที่จะกระทำา

ความผิดไม่สามารถฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือฝ่าฝืนสภาพบังคับ

ของกฎหมาย ซ่ึงตอ้งพจิารณาในขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ และการ

ได้ทรัพย์สินที่ถูกฉ้อฉลหรือการชดใช้ คืนมา

   2. นโยบายและการดำาเนินการในการต่อต้าน 
     ทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายและการดำาเนินการในการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจัดการกับการทุจริต ซึ่งพนักงานหรือผู้

ไม่มีอำานาจหน้าที่ที่นำาเงินสดหรือทรัพย์สินออกไปใช้เป็น

ประโยชน์สว่นตวั หรอืไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ถอืเปน็การทำาไปดว้ย

เจตนาทุจริต

การลงโทษด้วยการพักงาน การเลิกจ้าง การชดใช้

ความเสียหาย และถูกฟ้องร้องคดีอาญาจะต้องเป็นไปตาม

หลกัฐานทีถ่กูตอ้ง ดงันัน้พนกังานทีรู่เ้หน็การทุจรติ ลักทรพัย์ 

ยักยอกทรัพย์จะต้องแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หรือผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆที่สังกัดอยู่

ทั้งน้ีบริษัทได้กำาหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความ

เสีย่งจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยนำาเสนอ

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ

   3. คำาจำากัดความและตัวอย่างของการทุจริต

	 •	 คำ�จำ�กัดคว�ม

การทุจริต หมายถึง การเจตนากระทำาผิดหรือการ

หลอกลวงโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือการยักย้ายถ่ายเท

สินทรัพย์ โดยประสงค์ต่อทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว สร้าง

ความสูญเสียแก่ผู้อื่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน ไปจาก

การที่เพียงแต่มีหน้าที่ครอบครองแต่มิใช่เป็นกรรมสิทธ์ิของ 

ตัวเอง

	 •	 ตัวอย่�งของก�รทุจริต

ตัวอย่างจากการทำาความผิดต่อบริษัท จากการทุจริต 

มีดังนี้

ก. ละเลยการสง่เงนิ เขา้บญัชธีนาคารของบรษิทั เมือ่ 

   ถึงกำาหนด และ/หรือไม่มีรายงานการเก็บเงิน

ข. เบิกค่านายหน้า หรือเงินส่งเสริมการขาย หรือค่า 

   ใช้จ่ายใดๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริง โดยเจตนาทุจริต

ค. ใช้สินค้าคงคลังไปในทางที่ผิด ใช้เคร่ืองมือเคร่ือง 

   ใช้อุปกรณ์สำานักงาน และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อ 

   วัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น สินค้า หรือสินทรัพย ์

   ถาวรอยู่ในบ้านพนักงาน โดยมิได้รับอนุญาตเป็น 

   ลายลกัษณอ์กัษรจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้อีำานาจ

ง. การจงใจให้ข้อมูลของบริษัทแก่บุคคลอื่น และ 

   ส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้ หรือเสียหายโดย 

   เจตนา

จ. การสมยอมกับคู่ค้าในการตรวจรับสินค้าซึ่งไม่มี 

   การสง่มอบสนิคา้จรงิ สง่มอบสนิคา้ไมถ่กูตอ้ง หรอื 

   ไม่ได้มาตรฐาน

ตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้จะต้องกำาจัดให้หมดไป

   4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย การทุจริตจะต้องถูก

ดำาเนนิคดอีาญาตามฐานความผดิ การเจตนาทจุรติเปน็ความ

ผิดทางอาญาอย่างร้ายแรงบริษัทกำาหนดนโยบาย และ

กระบวนการ ในการควบคมุภายในเพือ่ปอ้งกันการทจุรติ ดงันี้

ก. กำาหนดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจให้พนักงาน 
   ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ

ข. ต้องมีการตรวจสอบประวัติของพนักงานทุกคน  
   ไม่ว่าจะเป็นประวัติอาชญากรรม ประวัติการ 
   ทำางาน การศึกษา และประวัติบุคคลจากการ 
   จ้างงานก่อนหน้านั้นยึดแนวทางบรรษัทภิบาล

ค. กำาหนดการควบคุมอย่างเหมาะสม ในการ 
   สอบสวนกรณีการทุจริต รวมท้ังมาตรฐานใน 
   การปฏบิตังิานและระบบรายงานการแจง้เตอืนภยั 
   ล่วงหน้า

ง. สนับสนุนให้คู่ค้าทุกคนมีกระบวนการสนับสนุน 
   การป้องกันปัญหาทุจริต

พนกังานทกุคนจะตอ้งไดร้บัการอบรมใหม้คีวามรูเ้พือ่
ที่จะไม่ทำาการทุจริต พนักงานใหม่จะต้องได้รับนโยบายนี้ ใน

ช่วงเวลาแห่งการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มงาน



77SCN Annual Report 2015

   5. การรายงานการทุจริต

พนักงานทุกคนต้องอ่านและทำาความเข้าใจนโยบายนี้
อย่างกระจ่าง นอกจากน้ัน จะต้องรายงานสิ่งที่ต้องสงสัย 
หรือการรับทราบการกระทำาผิดต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ
ขั้น แต่ถ้ามีเหตุผลที่ควรเชื่อได้ว่า ผู้บังคับบัญชาอาจมีส่วนรู้
เห็นการทุจริต ให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อผู้ จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจ 
จะต้องทำาภายใน 2 เดือนเมื่อได้รู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้น โดยต้องจัด
เตรียมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เป็นหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องประสานกับฝ่ายนิติกรเมื่อมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
การกระทำาความผดิได้แลว้ จะต้องมกีระบวนการทางวินยัตาม
กฎเกณฑท์ีฝ่า่ยทรพัยากรบคุคล ซึง่จะตอ้งเขา้มาเกีย่วขอ้งใน
ฐานะให้คำาปรกึษาเพือ่ความถกูต้องในการดำาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี

   6. การกล่าวหาเป็นเท็จ

หากมเีจตนา ทำาลายหมูค่ณะ ทำาใหเ้สือ่มเสยี แกบ่คุคล
และบริษัทเพราะการกล่าวหาเท็จ อาจเป็นเหตุให้ผู้แจ้งถูก
ดำาเนินการทางวินัยรวมทั้งการถูกให้ออกจากงานด้วย

   7. กระบวนการสืบสวนและรายงานการทุจริต

ฝ่ายจัดการต้องทำากระบวนการดังนี้

เพ่ือให้ได้ความกระจ่างชัดเจนในเหตุที่เกิดการทุจริต 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวน
ใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงหรอืการรายงานทีถ่กูต้อง เมือ่มรีายงานทุจรติ 
ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกพักงานทันที และส่งหนังสือบอกกล่าว 
ผู้ค้ำาประกันถ้ามีผู้ค้ำาประกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องรักษาการ
แทนผู้ที่ถูกกล่าวหาทันทีเช่นกัน

หลักฐานที่ชัดเจนในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง 
รายงานตา่งๆและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องใหผู้ถ้กูกลา่วหาย
อมรับ เมือ่มเีพ่ิมเติมจะต้องตรวจนบัและลงบนัทกึลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน

หากผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือ ผู้บังคับบัญชา
ตอ้งทำาบนัทกึแยง้ไวเ้ปน็หลกัฐานเพือ่รอ้งทุกขก์ลา่วโทษกอ่น
การตรวจนับสินค้าหรือทรัพย์ หากต้องกระทำาหลักฐานขึ้น
ภายหลังควรมปีระจกัษ์พยานลงนามในพยานเอกสาร 2 ทา่น 

(หรือตามที่กฎหมายกำาหนด)

เอกสารประกอบคดีและพยานเอกสารทุกชิ้น จะต้อง

ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดยผู้บังคับบัญชาและยื่นต่อให้

ฝ่ายนิติกร โดยมีสำาเนาถูกต้องเก็บไว้ท่ีผู้บังคับบัญชาจนกว่า

จะปิดคดี

   8. การชดใช้ความสูญหายหรือเสียหาย

เมือ่มกีารสญูหายหรอืเสยีหายจากการประพฤตมิชิอบ

ของพนักงานจะต้องชดใช้คืนแก่บริษัทเต็มจำานวน (คิด

ดอกเบี้ยตามกฎหมายบัญญัติ) โดยอาจหักจากเงินได้หลัก

ทรัพย์ค้ำาประกัน บุคคลค้ำาประกัน โดยไม่จำากัดการชดใช้ 

อย่างอื่นๆ อีก และการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ การ

ดำาเนินคดีอาญา ต้องดำาเนินต่อการ ลักทรัพย์และทุจริตทุก

กรณี

   9. มาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการ 
  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล

และควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะ 

จัดให้มีการดำาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการ 

ทุจริต คอร์รัปชัน

• การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

• ออกประกาศกำาหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติใน 
   การรับและให้ของขวัญ

• การสื่อสารหรือเปิดเผยนโยบายและการดำาเนิน 
   การต่อบุคคลภายนอก

• มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมภายในตรวจสอบดูแล 
   การจดัเกบ็ขอ้มลูสำาคญัและทำาการสอบทานอยา่ง 
   สม่ำาเสมอ เช่น การรับจ่ายเงิน

• บริษัทมีนโยบายท่ีจะมอบหมายให้ผู้บริหาร 
   รายงานผลการตรวจสอบการปฏบัิตติามมาตรการ 
   และรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อ 
   คณะกรรมการ

• บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะมอบหมายใหค้ณะกรรมการ 
   ตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีสอบทานความครบถว้น 
   ของกระบวนการและมาตรการทั้งหมดในเร่ืองนี้ 
   เป็นประจำา
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รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สแกน อนิเตอร ์จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่มปีระสบการณแ์ละ

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ

ดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน คือ นายชำานาญ วังตาล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพีระพงษ์ 

อัจฉริยชีวิน และพลตำารวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติตาม

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

และมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันโดยใช้การทำางานที่เป็นระบบ มีเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได ้

   ถูกต้องตามมาตรฐาน มีการทบทวนระเบียบกฎเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อลดความ 

   ผิดพลาดเสียหาย

2. มีการบริหารความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน โดยการระบุความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการเก็บสถิต ิ

   ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

3. มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิและรบัฟงัความเหน็ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

   จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั และไดป้รบัปรงุรายการบนัทกึบญัชใีหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 

   การบัญชีฉบับล่าสุด

5. ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2559 ต่ออีก 1 ปี โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในด้าน 

   การฝกึอบรมใหแ้กพ่นกังานซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบมาตราฐาน ISO ใหม้คีวามสามารถสนบัสนนุงานตรวจสอบ 

   ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบภายในโดยปกติ

การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบในปทีีผ่า่นมา ไดร้บัความรว่มมอืดว้ยดจีากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการ

บัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นไปตามข้อกำาหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นท่ีมีสาระ

สำาคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงานความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

             ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชำานาญ  วังตาล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 มีนาคม 2559
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ใหค้วามสำาคัญและรับผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิรวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินปรากฏ
ในรายงานประจำาปขีองบรษิทั สแกน อนิเตอร ์จำากดั (มหาชน) ซึง่ไดจ้ัดทำาขึน้เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผล
การดำาเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมที่เป็นจริงและรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทำา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน ด้วยการให้มีการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญเพ่ิม
เติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปในการใช้งบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อให้ได้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญรวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลสอบทานคุณภาพรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  
สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทฯ คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการบัญชีระดับนานาชาติ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบ
บญัชีได้อย่างเข้มแขง็รดักมุ ทั้งนี้เพื่อใหผู้้ถอืหุน้มัน่ใจได้วา่ขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิของบรษิัทที่เผยแพร่มคีวามถูกต้อง และ
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งในการตรวจสอบน้ันคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ัวไป โดยความเห็นของ 
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงนิสด โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.ทนง  พิทยะ)                         (นายธัญชาติ  กิจพิพิธ)

 ประธานกรรมการ                          กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 3 มีนาคม 2559

ในนามคณะกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)
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   การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ  

ได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่4 เรือ่งการประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่

หรือไม่ ซึ่งธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัทฯ 

เข้าเกณฑ์ตามมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ แสดงราย

ไดจ้ากธรุกจิสถานีบรกิารกา๊ซธรรมชาติหลกัในลกัษณะสญัญา

เช่าทางการเงิน

การวิเคราะห ์
และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.	รายได้รวม

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีการจัดประเภทการแสดง

ขอ้มูลตามสว่นงานใหม ่เพือ่ใหส้อดคลอ้งโครงสรา้งธรุกจิของ

กลุ่มบริษัท และการรายงานภายในที่นำาเสนอให้ผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน ดังนั้นข้อมูลตามส่วนงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงมีการจัดประเภท

ข้อมูลใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลตามส่วนงานที่แสดงใน

ปัจจุบันดังนั้นรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

 
รายได้รวม

  2557   2558
	 	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ

รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 1,431.30 66.66 1,284.93 60.51

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 236.99 11.04 265.06 12.48

 ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV 226.27 10.54 178.87 8.42

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต ์ 204.46 9.52 246.88 11.63

 ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV 699.75 32.59 401.24 18.90

 ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ 63.83 2.97 63.32 2.98

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม 0.00 0.00 129.57 6.10

รายได้ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต ์ 486.01 22.63 666.13 31.37

รายได้ธุรกิจอื่น 194.69 9.07 143.98 6.78

                    รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,112.00 98.36 2,095.04 98.66

 รายได้อื่น 35.31 1.64 28.44 1.34

                                     รวม 2,147.31 100.00 2,123.48 100.00

หมายเหตุ: ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์รวม 9 เดือน เท่ากับ 34.89 ล้านบาท ซึ่งได้ขายกิจการไปแล้วเมื่อ 
 กันยายน 2557 หากนับรวมกับรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แล้ว ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,182.20 
 ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเทา่กบั 2,112.00 

ล้านบาท และ 2,095.04 ล้านบาท ตามลำาดับลดลง 16.96 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.80 โดยสาเหตุหลักมาจากปี 

2557 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการพิเศษจากธุรกิจเกี่ยว

เนื่องกับก๊าซธรรมชาติครั้งเดียวในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

จำานวน 210 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมรายได้จากโครงการ

พิเศษดังกล่าว บริษัทฯ มีรายได้รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2558 เท่ากับ 1,937.31 ล้านบาท และ 

2,123.48 ลา้นบาท ตามลำาดับ เพิม่ขึน้ 186.17 ลา้นบาท หรอื

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.61

 1.1 รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

เท่ากับ 1,431.30 ล้านบาท และ 1,284.93 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ ลดลง 146.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.23

อยา่งไรก็ตาม หากไมน่บัรวมรายได้จากโครงการพเิศษ

ทีก่ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ บรษัิทฯ จะมรีายได้จากธรุกจิเกีย่วเนือ่ง

กบัก๊าซธรรมชาตสิำาหรบัปส้ิีนสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 

2558 เท่ากับ 1,221.30 ล้านบาท และ 1,284.93 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 63.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 

ซึ่งที่มาของรายได้จากธุรกิจเก่ียวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 

สามารถอธิบายตามธุรกิจย่อยได้ดังนี้

	ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 

(Private Mother Station (PMS))

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก

เท่ากับ 236.99 ล้านบาท และ 265.06 ล้านบาทหรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 11.04 และรอ้ยละ 12.48 ของรายไดร้วมตาม

ลำาดบัโดยรายไดจ้ากธรุกจิสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาติหลกัเพิม่

ขึ้น 28.06 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.84 สาเหตุหลัก

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ขยายกำาลังการผลิตในช่วงไตรมาส 

3/2558  จากเดมิมกีำาลงัการผลติ 541 ตนัต่อวนัเพ่ิมเปน็  643 

ตันต่อวัน

 ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics 

(TPL))

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV เท่ากับ 226.27 

ล้านบาทและ 178.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

10.54 และรอ้ยละ 8.42 ของรายไดร้วมตามลำาดบัโดยรายได้

จากธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ลดลง 47.40 ล้านบาทหรือลดลง

ร้อยละ 20.95 มีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ชะลอตัวลงและปี 2557 มีการขนส่งไปยังสถานีนอกพ้ืนท่ี 

คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มากเป็นพิเศษ  

เนื่องมาจากการขาดแคลนก๊าซ NGV ในภูมิภาคดังกล่าว

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 

(NGV Station)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธรุกจิสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตสิำาหรับ

ยานยนต์เท่ากับ 204.46 ล้านบาท และ 246.88 ล้านบาท

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.52 และร้อยละ 11.63 ของราย

ได้รวมตามลำาดับ โดยรายได้จากธุรกิจสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติสำาหรับยานยนต์เพิ่มขึ้น 42.42 ล้านบาทหรือเพ่ิม

ขึ้นร้อยละ 20.75 มีสาเหตุหลักจากการขยายกำาลังการผลิต

และโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่

ไตรมาสที่ 4/2558 ในสถานีที่ อำาเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี โดยเร่ิมดำาเนินการในไตรมาส 3/2558 จากเดิมมี

กำาลังการผลิต 73 ตันต่อวันเพิ่มเป็น 146 ตันต่อวัน 

 ธรุกจิออกแบบ ผลติ รบัเหมา ติดตัง้และซอ่มบำารุง

อุปกรณ์ก๊าซ NGV

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธรุกจิออกแบบ ผลติ รบัเหมา ตดิตัง้และ

ซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV เท่ากับ 699.75 ล้านบาท และ 

401.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.59 และ 

รอ้ยละ 18.90 ของรายไดร้วมตามลำาดบั โดยรายไดจ้ากธุรกจิ

ออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ 

NGV ลดลง 298.51 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 42.66 สาเหต ุ
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หลกัจากบรษิทัฯ ไดส่้งมอบงานประกอบและตดิตัง้ชดุถงัก๊าซ

สำาหรับรถกึ่งพ่วงที่ใช้ในการขนส่งก๊าซ NGV ซ่ึงเป็นงานใน

โครงการพิเศษเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 โดยหากไม่นับ

รวมรายไดจ้ากโครงการดังกลา่ว ธรุกจิออกแบบ ผลติ รบัเหมา  

ติดต้ังและซ่อมบำารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV มีรายได้ในปี 2557 

และ 2558 เท่ากับ 489.75 ล้านบาท และ 401.24 ล้านบาท

ตามลำาดับ ลดลง 88.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.07 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบกับ ปตท.  

ในโครงการ NGV รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย

รับรู้รายได้ในปีถัดๆ ไป และบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นท่ีจะเข้า 

ประมูลงานออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดต้ังและซ่อมบำารุง

อุปกรณ์ก๊าซ NGV อย่างต่อเนื่องต่อไป

 ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์เท่ากับ 

63.83 ล้านบาทและ 63.32 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 2.97 และร้อยละ 2.98 ของรายได้รวมตามลำาดับ 

ซึ่งผู้บริโภคยังคงนิยมติดต้ังชุดอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์โดย

เฉพาะการติดตั้งระบบก๊าซ NGV ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

เป็นพิเศษ จึงทำาให้บริษัทฯ ยังคงมีรายได้ที่สม่ำาเสมอ

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับอุตสาหกรรม

ส่วนรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำาหรับ

อุตสาหกรรม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีราย

ได้เท่ากับ 129.57 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินงาน

และรับรู้ ร ายได้ จากธุ รกิ จก๊ าซธรรมชาติอั ดสำ าหรับ

อุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2/2558

 1.2 รายได้จากธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

เท่ากับ 486.01 ล้านบาทและ 666.13 ล้านบาทตามลำาดับ

เพิ่มขึ้น 180.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.06 โดยมี

สาเหตุหลักจากการจำาหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร่สปอร์ต 

รุ่นใหม่ที่ออกจำาหน่ายในไตรมาส 4/2558 ได้ตามเป้าหมาย

 1.3 รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

เท่ากับ 194.69 ล้านบาทและ143.98 ล้านบาทตามลำาดับ  

ลดลง 50.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.05 ซึ่งมีสาเหตุ

หลักจากท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นขยายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับก๊าซ

ธรรมชาติ ท่ีเป็นหัวใจสำาคัญในการเติบโตของบริษัทฯ และ

สรา้งผลตอบแทนทีด่กีวา่ จงึทำาใหธ้รุกจิจำาหนา่ยแบตเตอร่ีใน

ประเทศลาวของบริษัท คอนโทร์โน จำากัด มีปริมาณลดลง

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไมม่แีผนในการเตบิโตในธรุกจิอืน่อยา่งมี

นัยสำาคัญ เนื่องจากการจัดตั้งธุรกิจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

เพือ่สนบัสนนุการประกอบธรุกจิหลักของบรษิทัฯ เทา่นัน้ เช่น 

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 108shop ซึ่งตั้งอยู่บนสถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติหลัก อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

2.	รายได้อื่น

รายได้อื่น ประกอบด้วยรายการหลัก ได้แก่ รายได้

ดอกเบีย้รบั รายไดค้า่นายหนา้จากบรษิทัลซีซิง่ และกำาไรจาก

การขายสินทรัพย์  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 35.31 ล้านบาท และ 

28.44 ลา้นบาทตามลำาดบั โดยรายไดอ้ืน่ลดลง 6.87 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 19.46 สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทฯ 

มีกำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สินในปี 2557

3.	ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจสามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

ตน้ทนุขายรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม2557 
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และ 2558 เท่ากับ 1,649.66 ล้านบาท และ 1,671.90 ล้าน

บาท ตามลำาดับเพ่ิมขึ้น 22.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1.35

 3.1 ต้นทุนขายจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

ตน้ทนุขายจากธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบักา๊ซธรรมชาติมอีงค์

ประกอบหลัก ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเสื่อม

ราคา

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

มีต้นทุนขายจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 

ร้อยละ 75.09 และร้อยละ 74.49 ของรายได้ ต้นทุนขายลด

ลงตามลำาดบั เน่ืองจากการบรหิารงานและการบรหิารจดัการ

วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2558 และในไตรมาส 

4/2558 บริษัทได้เริ่มดำาเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ NGV 

ณ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

 3.2 ต้นทุนขายจากธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ต้นทนุขายจากธุรกจิจำาหน่ายรถยนต์เทา่กบั 416.64 ลา้นบาท

และ 601.57 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 184.93 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.39 สาเหตุที่ต้นทุนสูงขึ้นสอดคล้อง 

กับรายได้จากการจำาหน่ายรถยนต์ที่สูงขึ้นเช่นกัน

 3.3 ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น

ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่นๆ มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

ต้นทุนค่าสินค้า เนื่องจากลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม

ธรุกจิอืน่ๆ สว่นใหญเ่ปน็การจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑห์รอืสนิค้า 

ในลกัษณะซือ้มา-ขายไป เชน่ ธรุกจิรา้นสะดวกซือ้ 108 shop 

ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจการขายกระจก

และแบตเตอรี่ เป็นต้น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

ต้นทุนขายจากธุรกิจอื่น เท่ากับ 158.28 ล้านบาท และ 

113.17 ล้านบาทตามลำาดับ ลดลง 45.11 ล้านบาทหรือ 

ลดลงร้อยละ 28.50 ท้ังนี้ต้นทุนขายรวมจากธุรกิจอื่นมี 

ความสอดคล้องกับรายได้จากธุรกิจอื่นที่ลดลง

4.	กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

กำาไรขัน้ตน้รวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

และ 2558 เท่ากับ 462.34 ล้านบาท และ 423.14 ล้านบาท

ตามลำาดบั ลดลง 39.20 ลา้น หรอืลดลงรอ้ยละ 8.48 อยา่งไร

ก็ตาม หากไม่นับรวมโครงการพิเศษแล้ว กำาไรขั้นต้นรวม 

เท่ากับ 394.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.05 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7.37

 
ต้นทุนขาย

  2557   2558
	 	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 1,074.74 65.15 957.16 57.25

ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต ์ 416.64 25.26 601.57 35.98

ธุรกิจอื่น  158.28 9.59 113.17 6.77

                                          รวม 1,649.66 100.00 1,671.90 100.00
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 4.1 กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ  

ยังคงมีสัดส่วนสูงสุดในกำาไรขั้นต้นรวมของทั้งบริษัทฯ โดย 

คิดเป็นร้อยละ 77.12 และร้อยละ 77.46 ของกำาไรขั้นต้น

ทั้งหมดของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2558 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 

2558 อตัรากำาไรขัน้ตน้จากธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัก๊าซธรรมชาต ิ

เท่ากับร้อยละ 24.91 และร้อยละ 25.51 ตามลำาดับโดยการ

ปรับเพิ่มขึ้นของอัตรากำาไรขั้นต้นน้ันมาจากการเพิ่มขึ้น 

ของกำาไรในธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน 

เน่ืองจากปตท.มีความต้องการเปลี่ยนแนวท่อโดยนำา 

กา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่อา่วไทยมาตามทอ่กา๊ซเพือ่เขา้สูส่ถานี

บริการก๊าซธรรมชาติหลัก ที่อำาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี 

แทนการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์

การใช้แหล่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยของ ปตท. 

ในครั้งนี้ ทำาให้บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการปรับปรุงคุณภาพ

กา๊ซธรรมชาต ิเน่ืองจากกา๊ซธรรมชาตทิีถ่กูจดัสง่ตามแนวทอ่

ก๊าซจากแหล่งอ่าวไทยมายังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก 

มีค่าความร้อนประมาณ 44 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูง

กว่าการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมาร์ที่มีค่า

ความร้อนประมาณ 38 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตรและสูงกว่า

คา่มาตรฐานทีเ่ปน็ขอ้กำาหนดของกรมธรุกจิพลงังานทีก่ำาหนด

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสำาหรับยานยนต์ในประเทศต้องมี

ค่าอยู่ระหว่าง 37-42 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตรจึงเป็นโอกาส

ของบริษัทฯ ในการสร้างรายได้จากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพ

ก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถส่งมอบติดตั้งถัง 

กา๊ซสำาหรบัรถกึง่พ่วงท่ีใช้ขนสง่กา๊ซ NGV  ใหก้บับรษิทัเอกชน

รายหนึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 นอกจากนั้น บริษัทฯ 

มีการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า จำานวน 29.23 

ล้านบาท เนื่องจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับเคร่ืองอัด

กา๊ซธรรมชาต ิทีถ่กูตัง้สนิค้าเคลือ่นไหวชา้แลว้นัน้ ไดถ้กูนำาไป

ใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการ 

ก๊าซธรรมชาติสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

 4.2 กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

อัตรากำาไรข้ันต้นของธุรกิจจำาหน่ายรถยนต์ เท่ากับร้อยละ 

14.27 และรอ้ยละ 9.69 ตามลำาดบั โดยอตัรากำาไรขัน้ตน้จาก

ธรุกิจจำาหนา่ยรถยนต์ลดลงอยา่งมนียัสำาคญันัน้ มสีาเหตจุาก

กำาไรจากการจำาหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร่สปอร์ต รุ่นใหม่ 

มีอัตราการทำากำาไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับรถยนต์

รุ่นอื่น เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ออกใหม่ และเป็นท่ีนิยมของ

ตลาดอยู่แล้ว

 

อัตรากำาไรขั้นต้น

  2557   2558
	 	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ 
	 	 	 	 อัตรากำาไร	 	 	 อัตรากำาไร 
	 	 กำาไรขั้นต้น	 	 ของธุรกิจ	 กำาไรขั้นต้น	 	 ของธุรกิจ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ 356.56 24.91 327.77 25.51

ธุรกิจจำาหน่ายรถยนต ์ 69.37 14.27 64.56 9.69

ธุรกิจอื่น 36.41 18.70 30.81 21.39

                                          รวม 462.34 21.89 423.14 20.20

หมายเหตุ: ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวม 9 เดือน เท่ากับ 26.39 ล้านบาท ซึ่งได้ขายกิจการไปแล้ว 
 เมือ่กันยายน 2557 หากนบัรวมกบักำาไรข้ันตน้จากธรุกจิโรงไฟฟ้าแสงอาทติยแ์ลว้ ป ี2557 บรษิทัฯ มกีำาไรขัน้ต้น เทา่กับ 488.73  
 ล้านบาท

โดยกำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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 4.3 กำาไรขั้นต้นจากธุรกิจอื่นๆ 

สำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 อัตรากำาไรขั้นต้นจากธุรกิจอื่นๆ เท่ากับร้อยละ 18.70 และ

ร้อยละ 21.39 ตามลำาดับ เนื่องจากมีการจำาหน่ายเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพแล้ว ทำาให้สามารถรับรู้กำาไรขั้นต้นได้ทันที จึงทำาให้ปี 

2558 มีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 

5.	ค่าใช้จ่ายในการขาย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 62.21 ล้านบาท และ 33.72 

ล้านบาทตามลำาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.90 และร้อยละ 1.59 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ จำาแนกตามรายการหลักสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 28.49 ล้านบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 45.80 เนื่องจากการบริหารจัดการค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 140.47 ล้านบาทและ 

153.07 ล้านบาทตามลำาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54 และร้อยละ 7.21 ของรายได้รวมตามลำาดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ จำาแนกตามรายการหลักสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 
ค่าใช้จ่านในการบริหาร

  2557   2558
	 	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ

ค่าบุคลากรและสวัสดิการ 64.98 46.26 71.45 46.68

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18.99 13.52 27.52 17.98

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น 11.76 8.37 12.40 8.10

ค่าสาธารณูปโภค 6.1 4.34 5.18 3.38

ค่าซ่อมบำารุง 1.27 0.90 1.31 0.86

ค่าประกันภัย 1.22 0.87 1.44 0.94

อื่นๆ 36.15 25.74 33.77 22.06

                                  รวม 140.47 100.00 153.07 100.00

 
ค่าใช้จ่านในการขาย

  2557   2558
	 	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ	 ล้านบาท	 	 ร้อยละ

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 43.59  70.07  19.36 57.41

เงินเดือนและสวัสดิการ 7.00  11.25  5.52 16.37

ค่าใช้จ่ายเดินทางติดต่อ 6.31  10.14  5.88 17.44

ค่านายหน้า 1.51  2.43  0.94 2.79

อื่นๆ 3.80  6.11  2.02 5.99                                                            

                                     รวม 62.21  100.00  33.72 100.00
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 12.60 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.97 เนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีการ

สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเป็นนัยสำาคัญในปี 

2558 และจากการที่บริษัทได้มีการขยายกิจการมากข้ึน  

ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

7.	ต้นทุนทางการเงิน

ตน้ทนุทางการเงนิสว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์สัญญาเช่าทางการเงินและ 

เงินเบิกเกินบัญชีในรูปของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ทรัสต์รีซีท

และสินเชือ่เพือ่การนำาเขา้ ซึง่ปจัจบุนั บรษัิทฯ มวีงเงนิสนิเชือ่

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อระยะยาวกับธนาคาร

พาณิชย์หลายแห่งในประเทศ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 45.42 ล้านบาท และ 

24.62 ล้านบาทตามลำาดับ โดยต้นทุนทางการเงินลดลง  

20.80 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 45.79 สาเหตหุลกัจากการ

ชำาระคนืเงินเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน และประกอบกับศักยภาพของ 

บริษัทฯ ที่ดีขึ้น ทำาให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

8.	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำาหรับสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 

2558 บรษัิทฯ มค่ีาใชจ้า่ยภาษเีงินไดน้ติิบคุคล เทา่กบั 21.45 

และ 14.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 8.60 และ

ร้อยละ 6.15 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงสำาหรับปี 

2558 ลดลง มสีาเหตุจากนโยบายทางบญัช ีทีเ่ปน็การคำานวณ

จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์

และหนี้สินรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงและจากการ 

มุ่งเน้นธุรกิจหลักท่ีเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจ

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุน (BOI) ทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลด

ลงในปี 2558

9.	กำาไรสุทธิ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ 

มีกำาไรสุทธิหลังหักกำาไรจากการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ มูลค่า 173.25 ล้านบาท แล้วมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 

228.06 ล้านบาท และปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเท่ากับ 

225.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 10.62 และ

ร้อยละ 10.61 ของรายได้รวม ตามลำาดับ

ท้ังนี้ หากไม่รวมกำาไรจากโครงการพิเศษในปี 2557 

แล้วกำาไรสุทธิในปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 159.82  

ล้านบาท และ 225.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.57 ล้านบาท 

หรือเติบโตร้อยละ 41.03

ส่วนกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการในปี 2557  

หลังหักกำาไรจากการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

และกำาไรจากโครงการพิเศษแล้ว เท่ากับ 156.36 ล้านบาท 

และกำาไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการในป ี2558 เทา่กบั 239.94 

ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 53.45

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท  

สยามวาสโก จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99 เป็นจำานวนท้ังสิ้น 20 ล้านบาท ส่งผลให้ 

กำาไรสุทธิในงบการเงินรวมมีมูลค่าน้อยกว่ากำาไรสุทธิใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



88
รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และของเฉพาะบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บรษิทั ณ วนัที ่3 ธนัวาคม 2558 และงบกำาไรขาดทนุรวมและงบกำาไรขาดทนุเฉพาะบรษัิท งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ
บริษทั และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชี
ที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้

ขา้พเจ้าเปน็ผ้รัูบผิดชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกีย่วกับจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 
เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลักฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ความเห็น

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบริษทัของ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สแกน อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                      งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

  หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

• สินทรัพย์หมุนเวียน

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

• หนี้สินไม่หมุนเวียน

• หนี้สินหมุนเวียน

                                      งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

  หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

                                      งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

  หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

กำาไรต่อหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ ่          36

                                     งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

                                   งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

                                 งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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                                 งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท	สแกน	อินเตอร์	จำากัด	(มหาชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                 งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

   1. ข้อมูลทั่วไป

   2. นโยบายการบัญชี

2.1	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.2	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	และมาตรฐานการงานทางการเงินที่มีปรับปรุง
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.3	 บัญชีกลุ่มบริษัท	-	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.4	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
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2.5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2.6	 เงินลงทุนระยะสั้น

2.7	 ลูกหนี้การค้า

2.8	 สินค้าคงเหลือ

2.9	 เงินลงทุน
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.10	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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2.11	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.12	 ค่าความนิยม
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2.13	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

2.14	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.15	 สัญญาเช่าระยะยาว
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



2.17	 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2.16	 เงินกู้ยืม
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2.18	 ผลประโยชน์พนักงาน
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.19	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2.20	 ประมาณการหนี้สิน
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2.21	 ทุนเรือนหุ้น

2.22	 การรับรู้รายได้

2.23	 การจ่ายเงินปันผล
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

2.24	 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

2.25	 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.24	 เครื่องมือทางการเงิน

3.1	 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

   3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
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         งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท                         อัตราดอกเบี้ยต่อปี

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558  พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

3.2	 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

                     ข้อมูลทางการเงินรวม

 ข้อมูลระดับที่ 1 รวม

 พันบาท พันบาท

                ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 ข้อมูลระดับที่ 1 รวม

 พันบาท พันบาท
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4.1	 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ	และข้อสมมติฐาน

   4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ



120
รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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   7. นโยบายการบัญชี



38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

   8. เงินลงทุนระยะสั้น

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                                       งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   10.  ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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   13.  การดำาเนินงานที่ยกเลิก

   12.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   11.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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   14.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

            งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

 พันบาท พันบาท

                            สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

 ประเทศที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 จดทะเบียน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 ประเถทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                 ทุนชำาระแล้ว                                  วิธีราคาทุน

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัท วรปภา จำากัด บริษัท เก้าก้้อง ปิโตรเลียม จำากัด

 พันบาท พันบาท

สิ่งที่ตอบแทนที่จ่าน ณ วันที่ซื้อ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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 บริษัท วรปภา จำากัด บริษัท เก้าก้้อง  รวม

  ปิโตรเลียม จำากัด

 พันบาท พันบาท พันบาท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
  ที่ดิน อาคาร รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท

  บริษัท บี.พี.เอ.  บริษัท เก้าก้อง  

 อินเตอร์เทรด จำากัด บริษัท วรปภา จำากัด ปิโตรเลียม จำากัด  รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท           พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
  ที่ดิน อาคาร รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
  ที่ดิน อาคาร รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

                                                    งบการเงินรวม

  เครื่องมือและ

 เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



141SCN Annual Report 2015

                                            งบการเงินเฉพาะบริษัท

  เครื่องมือและ

 เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   17.  ค่าความนิยม

                   งบการเงินรวม

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 1 มกราคม
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ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   18.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

                                                    งบการเงินรวม

  สิทธิในสัญญา

  การประกอบธุรกิจ สินทรัพย์

 โปรแกรม สถานีบริการ ไม่มีตัวตน

 คอมพิวเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ ระหว่างการพัฒนา รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

                                       งบการเงินเฉพาะบริษัท

 โปรแกรม  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม

 พันบาท พันบาท พันบาท
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   19.  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

หน
ี้สิน

ภา
ษีเ

งิน
ได

้รอ
กา

รต
ัดบ

ัญ
ชี

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
งบ

กา
รเ

งิน
เฉ

พ
าะ

บร
ิษัท

 
ณ

 ว
ันท

ี่    
   

 บ
ันท

ึกเ
ป็น

รา
ยจ

่าย
/ร

าย
ได

้ใน
 

 
ณ

 ว
ันท

ี่    
   

  บ
ันท

ึกเ
ป็น

รา
ยจ

่าย
/ร

าย
ได

้ใน
 

 
ณ

 ว
ันท

ี่ 

 
1 

มก
รา

คม
 

 
กำา

ไร
ขา

ดท
ุน 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุน 
31

 ธ
ันว

าค
ม

 
พ

.ศ
.2

55
7 

กำา
ไร

ขา
ดท

ุน 
เบ

็ดเ
สร

็จอ
ื่น 

พ
.ศ

.2
55

7 
กำา

ไร
ขา

ดท
ุน 

เบ
็ดเ

สร
็จอ

ื่น 
พ

.ศ
.2

55
7

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท



151SCN Annual Report 2015

   20.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   21.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   22.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

   23.  เงินกู้ยืม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                         งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

   24.  ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน



156
รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



157SCN Annual Report 2015

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   25.  ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

                                                                  ผลประโยชน์เมื่อเกษีญยณอายุ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พันบาท พันบาทณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 จำานวนหุ้นที่และ

 ชำาระแล้ว หุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

 พันหุ้น พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557
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   26.  เงินปันผลจ่าย
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   
27

.  อ
งค

์ปร
ะก

อบ
อื่น

ขอ
งส

่วน
ขอ

งผ
ู้ถือ

หุ้น

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
งบ

กา
รเ

งิน
รว

ม

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ก

ำาไ
รข

าด
ทุน

เบ
็ดเ

สร
็จอ

ื่น 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   ส
่วน

ได
้เส

ียจ
าก

กา
ร

 
ผล

ต่า
งจ

าก
กา

ร  
สำา

รอ
งส

ำาห
รับ

กา
รจ่่

าย
 

 
 

รว
มธ

ุรก
ิจภ

าย
ใต

้ 
รว

มอ
งค

์ปร
ะก

อบ

 
แป

ลง
ค่า

 โ
ดย

ใช
้หุ้น

เป
็นเ

กณ
ฑ์ 

เงิน
ลง

ทุน
 

รว
มก

ำาไ
รข

าด
ทุน

 
กา

รค
วบ

คุม
 

อื่น
ขอ

งส
่วน

ขอ
ง

 
งบ

กา
รเ

งิน
 

(ห
มา

ยเ
หต

ุข้อ
 2

9)
 

เผ
ื่อข

าย
 

เบ
็ดเ

สร
็จอ

ื่น 
เด

ียว
กัน

 
ผู้ถ

ือห
ุ้น

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

 
พ

ันบ
าท

ณ
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

8

ณ
 ว

ันท
ี่ 3

1 
ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

7

ณ
 ว

ันท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

. 2
55

7

ณ
 ว

ันท
ี่ 1

 ม
กร

าค
ม 

พ
.ศ

. 2
55

8



161SCN Annual Report 2015

   28.  สำารองตามกฎหมาย

   29.  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

                                                     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558  พ.ศ.2557

 พันบาท  พันบาท
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   30.  รายได้

   31.  ต้นทุนขาย

   32.  รายได้อื่น

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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   35.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

   34.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

   33.  ต้นทุนทางการเงิน

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



164
รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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                                                              งบการเงินรวม

                              พ.ศ.2558                                                           พ.ศ.2557

 ก่อนภาษี ภาษี (ลด) เพิ่ม หลังภาษี ก่อนภาษี ภาษี (ลด) เพิ่ม หลังภาษี

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

   36.  กำาไรต่อหุ้น

   37.  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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37.1	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการและรายได้อื่น

37.2	 การซื้อสินค้าและบริการ

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร
                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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รายงานประจำาปี 2558
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

37.3	 ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

37.4	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

37.5	 เงินปันผลค้างรับ

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

38.1	 หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

37.6	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

   38.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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38.3	 ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

38.2	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

   39.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเนื่องจากการส่งเสริมการลงทุน

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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   40.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

                                   งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

•  สำาหรับการดำาเนินงานที่ยกเลิก

•  สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง




