บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 สินทรัพย์ถำวรหลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ มีมูลค่ำสุทธิหลังหัก
ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม ตำมทีป่ รำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ำกับ 1,273.77 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ หลัง
หักค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2557 (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

ทีด่ นิ

221.77

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.1

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

338.34

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.2

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงำน

310.74

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.3

ยำนพำหนะ

218.57

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.4

เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน

19.35

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.5

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

165.00

บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของ

โปรดดูรำยละเอียดใน
5.1.6

รายการสิ นทรัพย์

รวม

1,273.77

ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั
บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ า 65

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.1.1 ที่ดิน
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์กำรถือครองทีด่ นิ เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงำนและกำรประกอบกิจกำรอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ที่ตงั ้

ขนาดพืน้ ที่
(ไร่-งานตารางวา)

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ
ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

ทีด่ นิ ย่ำนเมือง
ทองธำนี
อำเภอปำก
เกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี

0-0-63

ทีต่ งั ้ อำคำร
สำนักงำนใหญ่

4.65

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุร ี

91-3-1

ทีต่ งั ้ โรงงำนที่ 1-7
โรงงำนที่ 9-10
โรงงำนที่ 12
บ้ำนพักรับรอง และ
บ้ำนพักคนงำน

70.20

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ อำเภอ
สำมโคก
จังหวัด
ปทุมธำนี

39-1-41.9

ทีต่ งั ้ สถำนีอดั ก๊ำซ
ธรรมชำติหลัก เพือ่
ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ
NGV สถำนีบริกำร
ก๊ำซ NGV และ
สถำนีสำหรับรองรับ
กำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต(1)

78.41

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ อำเภอ
ปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี

3-1-29.2

ทีต่ งั ้ โชว์รมู และศูนย์
ซ่อมบำรุงรถยนต์

40.00

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ เขต
บำงเขน
กรุงเทพฯ

0-2-0

ศูนย์ตดิ ตัง้ และบำรุง
ก๊ำซ สำขำชินเขต

7.61

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ อำเภอ
ลำดหลุมแก้ว
จังหวัด
ปทุมธำนี

0-0-90

ทีต่ งั ้ บ้ำนพัก
พนักงำน

1.35

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ทีด่ นิ อำเภอ
บำงบัวทอง
จังหวัด นนทบุร ี

0-0-44

ทีต่ งั ้ บ้ำนพัก
พนักงำน

0.88

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมอำคำรบน
เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

134-1-11

ทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้ำ

7.76

ทีด่ นิ อำเภอ

ส่วนที่ 2 หน้ า 66

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

บริษทั ฯ

ภาระผูกพัน

จดจำนองพร้อมอำคำรบน

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่ตงั ้

ขนาดพืน้ ที่
(ไร่-งานตารางวา)

หนองม่วง
จังหวัดลพบุร(2)ี
ทีด่ นิ อำเภอ
บ้ำนหมอ
จังหวัดสระบุร ี

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ
ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

พลังงำนแสงอำทิตย์

10-3-54

ส่วนปรับปรุง
ทีด่ นิ อำเภอ
เมือง จังหวัด
ปทุมธำนี
รวม

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้ำของ ทีด่ นิ แปลงดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.2 เป็นหลักประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

รองรับกำรขยำย
ธุรกิจในอนำคต(1)

7.08

บริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพันใดๆ
เป็นเจ้ำของ

รองรับกำรขยำย
ธุรกิจในอนำคต(2)

3.83

บริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพันใดๆ
เป็นเจ้ำของ

280-2-34.1

221.77

หมำยเหตุ
(1) โปรดดูรำยละเอียดในส่วนที่ 6.1 เรือ่ งโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม (CNG for Industry)
(2) บริษทั ฯ ได้แบ่งโฉนดและดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ จำนวน 69 ไร่ 2 งำน 41 ตำรำงวำ และต่อมำในวันที่ 26
กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุน้ สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็นบุคคลเกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ
(3) โปรดดูรำยละเอียดในส่วนที่ 6.3 เรือ่ งโครงกำรโชว์รมู และศูนย์ซ่อมบำรุงมิตซูบชิ สิ ำขำ 2 และส่วนที่ 8.1.7 เรือ่ งสัญญำ
จะซื้อจะขำยทีด่ นิ

5.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
สิ นทรัพย์

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร

รวม

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

ทีต่ งั ้ อำคำรสำนักงำน
ใหญ่ โรงงำน และ
อำคำรอื่นทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ

338.34

338.34

ส่วนที่ 2 หน้ า 67

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ จดจำนองพร้อมทีด่ นิ ของ
เป็นเจ้ำของ อำคำรดังกล่ำวตำมข้อ
5.1.1. เพือ่ เป็นหลักประกัน
กับสถำบันกำรเงิน

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.1.3 เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
สิ นทรัพย์

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
โรงงำน

กำรผลิต ประกอบ
ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
รวมถึงกำรให้บริกำร
ของบริษทั ฯ

310.74

รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ บำงส่วนจดจำนองเพือ่ เป็น
เป็นเจ้ำของ หลักประกันกับสถำบัน
และเช่ำซื้อ กำรเงิน

310.74

5.1.4 ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์

ยำนพำหนะ

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

ประกอบธุรกิจขนส่ง
ก๊ำซ NGV (TPL)
และสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจ

218.57

รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพันใดๆ
เป็นเจ้ำของ
และเช่ำซื้อ

218.57

5.1.5 เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
สิ นทรัพย์

เครือ่ งตกแต่งและ
อุปกรณ์สำนักงำน

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

สนับสนุนกำรดำเนิน
ธุรกิจ

19.35

รวม

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพันใดๆ
เป็นเจ้ำของ

19.35

5.1.6 งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

เครือ่ งจักรอุปกรณ์
ของสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV ซัสโก้ และ
อำคำรระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ

165.00

ส่วนที่ 2 หน้ า 68

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษทั ฯ ไม่มภี ำระผูกพันใดๆ
เป็นเจ้ำของ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
สิ นทรัพย์

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เครือ่ งจักรอุปกรณ์
ของสถำนีสำหรับ
รองรับกำรขยำย
ธุรกิจในอนำคต
(โปรดดูรำยละเอียด
ใน 6.1)
รวม

5.2

165.00

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.3

วัตถุประสงค์การถือครอง

มูลค่าตามบัญชี สทุ ธิ ณ วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557
(ล้านบาท)

เพือ่ ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ โปรแกรมระบบกำรทำ
บัญชี โปรแกรมรำยงำนผูบ้ ริหำร โปรแกรมบัญชีบริหำรคลังสินค้ำ และ
โปรแกรมกำรดำเนินงำนทัวไป
่

12.33

การประกันภัยธุรกิ จและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิ จ
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ฯ แบ่งตำมประเภทสินทรัพย์ ดังนี้
5.3.1 โรงงาน อาคาร และเครือ่ งจักรอุปกรณ์
กรมธรรม์ประกันภัยของโรงงำน อำคำรและเครื่องจักรอุปกรณ์ของบริษัท ฯ เป็ นประเภท ประกันภัย
ควำมเสีย่ งทุกชนิด (All Risk) ประกันภัยควำมเสีย่ งทรัพย์สนิ และประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก
แล้วแต่ประเภทของสินทรัพย์ โดยมีจำนวนเงินเอำประกันตำมกรมธรรม์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เป็ น
จำนวน 956.37 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

ประเภทประกันภัย
และวงเงิ นประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

1. สิง่ ปลูกสร้ำง อำคำรโรงงำนที่ 2
รวมทัง้ สิน้ 3 อำคำร

33.73

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทุกชนิด (All Risk)
33.73 ล้ำนบำท
 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก0.003
ล้ำนบำท/ครัง้

2. สิง่ ปลูกสร้ำง เฟอร์นิเจอร์

126.00

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ส่วนที่ 2 หน้ า 69

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ผูเ้ อา
ประกันภัย

12 ม.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57

บมจ. ธนำคำร
กสิกรไทย ตำม
ภำระผูกพัน

บริษทั ฯ

17 ธ.ค. 56 –

บมจ. ธนำคำร

บริษทั ฯ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

เครือ่ งจักร สต็อกสินค้ำ ที่
โรงงำนที่ 3 - 4 และโรงงำนที่
10

ประเภทประกันภัย
และวงเงิ นประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ผูเ้ อา
ประกันภัย

ทุกชนิด (All Risk)
126.00 ล้ำนบำท
 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก 5.00
ล้ำนบำท/ครัง้

31 ธ.ค. 57

กสิกรไทย ตำม
ภำระผูกพัน

บมจ.
บริษทั ฯ
ธนำคำรกรุงไทย
ตำมภำระผูกพัน
สำหรับโรงงำน 5

3. สิง่ ปลูกสร้ำง เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งจักร สต็อกสินค้ำ ที่
โรงงำนที่ 5 – 7 อำเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร ี

170.85

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทุกชนิด (All Risk)
170.85 ล้ำนบำท
 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก5.00
ล้ำนบำท

4 มี.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57

4. อำคำรโรงงำนที่ 9 อำไทรน้อย
จังหวัดนนทบุร ี

13.07

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ 13.07 ล้ำน
บำท

17 ส.ค. 56 –
17 ส.ค. 57

บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย
ตำมภำระผูกพัน

บริษทั ฯ

5. อำคำรสำนักงำน (อำเภอปำก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร)ี
สำนักงำนโรงงำน (อำเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุร)ี บ้ำนพัก
รับรอง (อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุร)ี สำนักงำนที่
ศูนย์ตดิ ตัง้ และบำรุงก๊ำซ สำขำ
ชินเขต (หลักสี่ กรุงเทพฯ)

32.43

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทุกชนิด (All Risk)
32.43 ล้ำนบำท

4 มี.ค. 2557 –
31 ธ.ค. 57

บมจ. ธนำคำร
กสิกรไทย และ
บมจ. กรุงไทย
ตำมภำระผูกพัน

บริษทั ฯ

6. สิง่ ปลูกสร้ำง และอำคำรสถำนี
เติมก๊ำซธรรมชำติหลักสำมโคก
อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี

20.00

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ 20.00 ล้ำน
บำท

22 มี.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57

ไม่ม ี

บริษทั ฯ

7. สิง่ ปลูกสร้ำง อำคำรโรงงำน
และสำนักงำน เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์ทส่ี ถำนีก๊ำซธรรมชำติ
อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี

150.00

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ 150.00
ล้ำนบำท
 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก 0.30
ล้ำนบำท/คน และค่ำ
รักษำพยำบำล 0.05
ล้ำนบำท/คน รวมกัน
ไม่เกิน 20.00 ล้ำน
บำท/ครัง้

1 พ.ย. 56 –
31 พ.ย. 57

ไม่ม ี

บริษทั ฯ

8. สิง่ ปลูกสร้ำง เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งจักร อำคำร และสต็อก
สินค้ำของอำคำรโชว์รมู และ

133.56

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทุกชนิด (All risk)
133.56 ล้ำนบำท

30 เม.ย. 57 –
1 เม.ย. 58

บมจ. ทหำรไทย
ตำมภำระผูกพัน

บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ า 70

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

ประเภทประกันภัย
และวงเงิ นประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ผูเ้ อา
ประกันภัย

9 พ.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57

ไม่ม ี

บริษทั ฯ

 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก
0.003 ล้ำนบำท/ครัง้
รวมกันไม่เกิน 10
ล้ำนบำท/ครัง้

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ อำเภอ
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

9. อุปกรณ์ เครือ่ งจักรทีส่ ถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติ ทีส่ ถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV ซัสโก้ สำขำ
วิภำวดี2 (หลักสี่ กรุงเทพฯ)
สำขำสุขำภิบำล 2 (บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ) และสำขำบำงนำ
(บำงนำ กรุงเทพฯ)

97.92

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทรัพย์สนิ 97.92 ล้ำน
บำท

10. บ้ำนพักพนักงำน อำเภอบำง
บัวทอง จังหวัดนนทบุร ี

1.38

 ประกันอัคคีภยั 1.28 ประกันอัคคีภยั 2 บมจ. ไทยพำณิชย์ บริษทั ฯ
ก.ค. 57 –
ตำมภำระผูกพัน
ล้ำนบำท
2 ก.ค. 60
 ประกันภัยพิบตั ิ
ประกันภัยพิบตั ิ 2
สำหรับทีอ่ ยู่อำศัย
ก.ค. 57 –
0.10 ล้ำนบำท
2 ก.ค. 58

11. บ้ำนพักพนักงำน อำเภอลำด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี

3.62

 ประกันอัคคีภยั 3.53
ล้ำนบำท
 ประกันภัยพิบตั ิ
สำหรับทีอ่ ยู่อำศัย
0.10 ล้ำนบำท

24 ส.ค. 56 –
24 ส.ค. 57

บมจ. กสิกรไทย
ตำมภำระผูกพัน

12. เครือ่ งจักร 11 รำยกำร

12.93

 ประกันภัยเครือ่ งจักร

เครือ่ งจักร 10
รำยกำร
25 ก.ค. 57 –
31 ธ.ค. 58
เครือ่ งจักร 1
รำยกำร
9 พ.ย. 57 –
31 ธ.ค. 58

บริษทั กรุงไทย บริษทั ฯ
ธุรกิจลีสซิง่ จำกัด

13. สิง่ ปลูกสร้ำง เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งจักร อำคำร และสต็อก
สินค้ำของโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์ อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุร ี

160.87

 ประกันภัยควำมเสีย่ ง
ทุกชนิด (All risk)
160.87 ล้ำนบำท
 ประกันภัยควำม
รับผิดชอบต่อ
บุคคลภำยนอก0.003
ล้ำนบำท/ครัง้ รวมกัน
ไม่เกิน 5.00 ล้ำน
บำท/ครัง้ และ 10.00

18 มี.ค. 57 –
31 ธ.ค. 57

บมจ. กรุงไทย
ตำมภำระผูกพัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 71

บริษทั ฯ

SFEE

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

ประเภทประกันภัย
และวงเงิ นประกันภัย

ระยะเวลา
ประกันภัย

ผูร้ บั ผลประโยชน์

ผูเ้ อา
ประกันภัย

ล้ำนบำท ตลอด
ระยะเวลำประกันภัย
รวมทัง้ สิ้ น
หมำยเหตุ:

956.37

โปรดดูรำยละเอียดลักษณะกลุ่มโรงงำนที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุร ี ใน 2.2.4.3 เรือ่ งโรงงำนผลิตและบริกำร

ทัง้ นี้วงเงินกำรทำประกันภัยโรงงำน อำคำร และเครื่องจักรอุปกรณ์ในแต่ละรำยกำร ครอบคลุมมูลค่ำตำม
บัญชีสทุ ธิของเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำนรำยกำรนัน้ ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
5.3.2 รถยนต์ขนส่ง
บริษทั ฯ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ขนส่งของบริษทั ฯ สำหรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV (Third Party Logistic
(TPL)) ทัง้ รถหัวลำกและหำงตู้ขนส่ง รวมไปถึงรถยนต์และรถบรรทุกสำหรับ กำรขนส่งอื่นๆ เพื่อใช้ในกำร
สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีจำนวนวงเงินประกันภัยรถยนต์ ทใ่ี ช้ในธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV รวม
210.14 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ทรัพย์สิน

วงเงิ นประกัน
(ล้านบาท)

ระยะเวลาประกันภัย

1. รถหัวลำกรวม 18 คัน
 รถหัวลำก 13 คัน
 รถหัวลำก 3 คัน
 รถหัวลำก 2 คัน

19.50
7.50
3.60

15 มี.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57
12 มิ.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57
2 ก.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57

2. หำงตูข้ นส่งรวม 88 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 50 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 1 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 1 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 24 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 4 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Long Tube 1 คัน
 หำงตูข้ นส่งแบบ Xperion 7 คัน

140.00
0.36
0.18
0(1)
0(1)
0(1)
39.00

1 ส.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
7 ธ.ค. 56 - 7 ธ.ค. 57
31 มี.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
19 ก.ย. 57 - 19 ก.ย. 58
17 ก.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57
18 ก.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57
1 ส.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57

รวมทัง้ สิ้ น

210.14

หมำยเหตุ
(1) ประกันภัยชัน้ 3 คุม้ ครองควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก

นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้ทำประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก สำหรับรถยนต์ซง่ึ ติดตัง้ ระบบก๊ำซ
จำก Scan Power Plus โดยให้ควำมคุม้ ครองสำหรับอุบตั เิ หตุจำกอัคคีภยั หรือกำรระเบิด โดยรับผิดต่อควำม
สูญเสียหรือเสียหำยต่อผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสำรไม่เกิน 0.50 ล้ำนบำทต่อคน และ 1.00 ล้ำนบำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละ
ครัง้ ต่อตัวรถและระบบก๊ำซไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ และต่อบุคคลภำยนอกไม่เกิน 0.10 ล้ำน
บำทต่อคน และไม่เกิน 0.50 ล้ำนบำทต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้
ส่วนที่ 2 หน้ า 72

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.4

สิ ทธิ บตั รการประดิ ษฐ์

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของสิทธิบตั รกำรประดิษฐ์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ

การใช้ประโยชน์

เจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์

เลขทะเบียน

ใช้สำหรับลดควำมดันของก๊ำซ
ธรรมชำติและป้องกันกำรแข็งตัว
ของก๊ำซธรรมชำติเนื่องจำกกำรลด
ควำมดันโดยฉับพลัน
เพือ่ แก้ไขปญั หำระบบปล่อยก๊ำซที่
มีกำรเปลีย่ นแปลงควำมดันจำก
ควำมดันสูงไปควำมดันต่ำให้มกี ำร
ลดค่ำของควำมดันในระดับทีค่ งที่

บริษทั ฯ

37614

21 ต.ค. 56 - 22 มี.ค. 72

บริษทั ฯ

39087

17 ก.พ. 57 - 24 พ.ค. 72

ระบบดักไอน้ำมันและสิง่
เพือ่ ดักไอน้ำมันและสิง่ แปลกปลอม
แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซ ทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั ก่อน
ธรรมชำติอดั (Oil Eliminator) นำไปใช้งำน ทำให้ระบบของกำร
อัดก๊ำซธรรมชำติไม่เกิดกำรอุดตัน

บริษทั ฯ

37613

21 ต.ค. 56 - 11 ม.ค. 73

ระบบลดควำมดันก๊ำซ
ธรรมชำติ

ถังทีช่ ่วยรักษำระดับควำมดัน
ของก๊ำซธรรมชำติให้คงที่

5.5

ระยะเวลาของสิ ทธิ บตั ร
(วันที่ออก - วันหมดอายุ)

ใบอนุญาตและสัญญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จ
5.5.1 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิ จ


สาหรับการประกอบกิ จการ
ใบอนุญาต

ผูอ้ อกใบอนุญาต

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต
(วันที่ออก –
วันหมดอายุ)

หน่ วยงานที่
ได้รบั
อนุญาต

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (กอ.
2)ประเภทกิจกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรประกอบธุรกิจเกีย่ วกับ
ยำนยนต์ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล ซึง่ มีไว้บริกำรหรือ
จำหน่ำย และในกำรประกอบธุรกิจนัน้ มีกำรซ่อมหรือ
ปรับปรุงยำนยนต์ เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งกลดังกล่ำวด้วย

องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลรำษฎร์นิยม

2 ต.ค. 56 1 ต.ค. 57

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (กอ. องค์กำรบริหำรส่วน
2) ประเภทกิจกำรทีเ่ กีย่ วกับยำนยนต์ เครือ่ งจักร หรือ
ตำบลคลองขวำง
เครือ่ งกล ข้อ 7.1 กำรต่อ กำรประกอบ กำรปะผุ กำรพ่นสี
กำรพ่นสำรกันสนิมยำนยนต์ ก. กำรต่อ กำรประกอบยำน
ยนต์ และข้อ 7.3 กำรประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยำนยนต์
เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล ซึง่ มีไว้บริกำรหรือจำหน่ำยและ
ในกำรประกอบธุรกิจนัน้ มีกำรซ่อมหรือปรับปรุงยำนยนต์
เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกลดังกล่ำวด้วย ง. พืน้ ทีก่ ำร

พ.ย. 56 –
พ.ย. 57

บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ า 73

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ใบอนุญาต

ผูอ้ อกใบอนุญาต

ระยะเวลาของ
ใบอนุญาต
(วันที่ออก –
วันหมดอายุ)

หน่ วยงานที่
ได้รบั
อนุญาต

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (อภ.
2) ประเภทผลิต กลัน่ สะสม ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม

องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงกระบือ

5 มี.ค. 57 –
16 มี.ค. 58

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (อภ.
2) ประเภทผลิต บรรจุ สะสม ขนส่งก๊ำซ

องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบำงกระบือ

20 ม.ค. 57 –
19 ม.ค. 58

บริษทั ฯ

ใบทะเบียนเป็นผูค้ ำ้ น้ำมันตำมมำตรำ 10

กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน

ออกให้วนั ที่
7 ส.ค. 57

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตรำย (ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั (Compressed Natural Gas (CNG))(1)

กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน

10 ม.ค. 57 –
16 ก.ย. 57

บริษทั ฯ

ใบทะเบียนเป็นผูค้ ำ้ น้ำมันตำมมำตรำ 11 (สถำนีบริกำร)

กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน

ออกให้วนั ที่
25 พ.ค. 53

บริษทั ฯ

ใบรับแจ้งเป็นผูข้ นส่งน้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 12

กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน

ออกให้วนั ที่
8 มิ.ย. 53

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว

กรมธุรกิจพลังงำน
กระทรวงพลังงำน

25 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 58

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) ประกอบ
กิจกำรผลิตโครงสร้ำงเหล็กสำหรับใช้ก่อสร้ำง และผลิตถัง
บรรจุน้ำ และถังบรรจุน้ำมัน

กระทรวง
อุตสำหกรรม

16 ก.ย. 53 –
31 ธ.ค. 58

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) ประกอบ
กิจกำรประกอบเครือ่ งอัดก๊ำซพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครือ่ งอัดก๊ำซ และสร้ำง
ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกเพือ่ ใช้ขนส่งก๊ำซธรรมชำติ

กระทรวง
อุตสำหกรรม

27 ต.ค. 52 –
1 ม.ค. 58

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) ประกอบ
กิจกำรประกอบเครือ่ งอัดควำมดัน (Compressor)

กระทรวง
อุตสำหกรรม

3 ม.ค. 50 –
31 ธ.ค. 59

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) ประกอบ
กิจกำรแบ่งบรรจุก๊ำซ Natural Gas for Vehicle ( NGV)

กระทรวง
อุตสำหกรรม

8 ม.ค. 57 –
1 ม.ค. 62

บริษทั ฯ

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง. 4) ประเภท
ประกอบกิจกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์
กำลังกำรผลิต 3 เมกะวัตต์(2)

กระทรวง
อุตสำหกรรม

19 ต.ค. 55 –
1 ม.ค. 60

SFEE

ประกอบกำรเกิน 800 ตำรำงเมตร (ประกอบรถขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ก่อสร้ำงสถำนีก๊ำซ)

หมำยเหตุ :
(1) บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรต่ออำยุใบอนุญำตดังกล่ำว
(2) เมือ่ วันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุน้ สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษทั จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ า 74

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)



สาหรับการติ ดตัง้ NGV ในรถบรรทุก
หนังสือให้ความเห็นชอบ

ผูอ้ อกใบอนุญาต

ระยะเวลาของ
หนังสือให้ความ
เห็นชอบ
(วันที่ออก –
วันหมดอายุ)

หน่ วยงานที่
ได้รบั
อนุญาต

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ เครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ใน
กำรขนส่งทีใ่ ช้ในกำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็น
เชือ้ เพลิง ติดตัง้ ให้กบั รถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงดีเซล - สำขำ 1
ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

13 ก.ย. 55 –
12 ก.ย. 58

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบเครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบ
และกำรติดตัง้ เครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 1 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

24 ก.พ. 57 –
23 ก.พ. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ เครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ใน
กำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง ติดตัง้ ให้กบั
รถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงก๊ำซธรรมชำติและดีเซล - สำขำ 1
ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

14 ม.ค. 57 –
13 ม.ค. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบเครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็น
เชือ้ เพลิง - สำขำ 4 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

20 ก.พ. 56 –
19 ก.พ. 59

บริษทั ฯ

ผูอ้ อกใบอนุญาต

ระยะเวลาของ
หนังสือให้ความ
เห็นชอบ
(วันที่ออก –
วันหมดอายุ)

หน่ วยงานที่
ได้รบั
อนุญาต

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้
ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง ติดตัง้ ให้กบั รถทีใ่ ช้
เชือ้ เพลิงเบนซิน – สำขำ 3 ชินเขต

กรมขนส่งทำงบก

18 ก.พ. 57 - 17
ก.พ. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์
และกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 3 ชินเขต

กรมขนส่งทำงบก

24 ก.พ. 57 - 23
ก.พ. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์
ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้ เพลิง – สำขำ 3
ชินเขต

กรมขนส่งทำงบก

11 มี.ค. 55 - 10
มี.ค. 58

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้ เพลิง – สำขำ 2 ชินเขต

กรมขนส่งทำงบก

11 มี.ค. 55 - 10
มี.ค. 58

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์
ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 4

กรมขนส่งทำงบก

22 มี.ค. 2555 21 มี.ค. 58

บริษทั ฯ



สาหรับการติ ดตัง้ NGV และ LPG ในรถยนต์
หนังสือให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ 2 หน้ า 75

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
หนังสือให้ความเห็นชอบ

ผูอ้ อกใบอนุญาต

ระยะเวลาของ
หนังสือให้ความ
เห็นชอบ
(วันที่ออก –
วันหมดอายุ)

หน่ วยงานที่
ได้รบั
อนุญาต

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 3 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

13 ต.ค. 54 - 12
ต.ค. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้
ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง ติดตัง้ ให้กบั รถทีใ่ ช้
เชือ้ เพลิงเบนซิน - สำขำ 3 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

28 ก.ย. 54 - 27
ก.ย. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์
และกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 4 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

22 มี.ค. 55 - 21
มี.ค. 58

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้
ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิงเป็นเชือ้ เพลิง ติดตัง้ ให้กบั
รถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงเบนซิน - สำขำ 3 ชินเขต

กรมขนส่งทำงบก

18 ก.พ. 57 - 17
ก.พ. 60

บริษทั ฯ

กำรเป็นผูต้ รวจและทดสอบเครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบ
และกำรติดตัง้ เครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ก๊ำซ
ธรรมชำติอดั เป็นเชือ้ เพลิง - สำขำ 1 ไทรน้อย

กรมขนส่งทำงบก

24 ก.พ. 57 - 23
ก.พ. 60

บริษทั ฯ

ไทรน้อย

5.6

สัญญาแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ าย

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเพื่อเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยกับคู่คำ้ ของบริษัท ฯ เพื่อเข้ำ
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
คู่สญ
ั ญา

สาระสาคัญของสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

 แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Knox Western
CNG Compressor ให้แก่ ปตท.

ตัง้ แต่ 24 ก.ค. 50

 แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ำยเครือ่ งอัดก๊ำซ CNG รุ่น Knox Western
3000 แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยเฉพำะกำรจำหน่ำยให้แก่ ปตท.

ตัง้ แต่ 11 พ.ย. 56

แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ำยสำหรับผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั RMG
Regel + Messtechmik GmbH ภำยในประเทศไทย

ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 53

บริษทั โฟลว์เซิรฟ์ แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ำยและให้บริกำรหลังกำรขำยสำหรับตรำสินค้ำ
(ประเทศไทย)
“Argus” และ "Nordstrom" รวมถึงอะไหล่สำหรับระบบขนส่งน้ำมันและก๊ำซทำงท่อ
จำกัด
และสถำนีควบคุมแรงดัน (Metering Skids)

ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 53

Knox Western

RMG Regel +
Messtechmik
GmbH

บริษทั แอตลำส
คอปโก้ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นผูป้ ระกอบและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ CNG Filling Station แต่
เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย

Emmegas S.p.A. แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ำย เพือ่ ให้บริกำรด้ำนกำรขำย ติดตัง้ และ
ให้บริกำรหลังกำรขำยสำหรับ CNG และ LPG Conversion System ทีผ่ ลิตโดย
ส่วนที่ 2 หน้ า 76

1 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 60

2 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
คู่สญ
ั ญา

สาระสาคัญของสัญญา

ระยะเวลาสัญญา

Emmegas S.p.A.
EMER S.p.A.

แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ำยและให้บริกำรสำหรับผลิตภัณฑ์ CNG ของ
บริษทั Emer S.p.A. แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

บริษทั ปำร์คเกอร์
ฮันนิฟิน (ประเทศ
ไทย จำกัด)

แต่งตัง้ ให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบและจำหน่ำยสำยแรงดันสูงสำหรับงำน CNG และ NGV 1 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58
ของบริษทั ปำร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ประเทศไทย จำกัด)

5.7

14 ก.พ. 57 – 31 ธ.ค.
57

สัญญาเงิ นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญำกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินในประเทศจำนวน 7 แห่ง วงเงินรวม
1
4,563.64 ล้ำนบำท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกำรลงทุนในอำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง เครื่องจักร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทเงิ นกู้ยืม
สถำบันกำรเงินแห่ง  เงินเบิกเกินบัญชี
ที่ 1 (ภำยหลังกำร  ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
จัดประเภทสัญญำ  เลตเตอร์ออฟเครดิต
สินเชือ่ ใหม่ ณ วันที่
ภำยในประเทศ (Domestic
1 สิงหำคม 2557)(1)
Letter of Credit) เลตเตอร์ออฟ
เครดิต (Letter of Credit)
และทรัสต์รซี ตี (Trust Receipt)

 อำวัลตั ๋วสัญญำใช้เงิน เพือ่ ซื้อ
ทีด่ นิ อำเภอเมืองปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธำนี

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน

28.00
120.00
260.00

MOR
MLR - 1.50%
อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอบำงเขน กรุงเทพฯ
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุร ี
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี
 เครือ่ งจักร
 สิทธิถอนเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ บุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ และ
SVC

51.81

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธำนี(2)
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย

1

สำหรับวงเงินบำงส่วนของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 เป็ นวงเงินตำมสัญญำ ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจัดประเภทสัญญำ
เงินกูใ้ หม่

ส่วนที่ 2 หน้ า 77

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทเงิ นกู้ยืม

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับ
ก่อสร้ำงโครงกำรในอนำคต(3)
 วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน

112.85

MLR - 1.75%

100.00

MOR - 1.50%

 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับ
โครงกำรก๊ำซธรรมชำติ เพือ่
อุตสำหกรรมทีบ่ ำ้ นหมอ
 วงเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำแบบ
ลีสซิง่

108.00

MLR - 1.75%

101.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับ
โครงกำรก๊ำซธรรมชำติ เพือ่
อุตสำหกรรมทีส่ ำมโคก
 วงเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำแบบ
ลีสซิง่

138.00

MLR - 1.75%

101.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

16.50

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน

140.00

MOR - 1.50%

 สิทธิถอนเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

 เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
โครงกำรสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV ซัสโก้(4)

82.00

MLR - (0.50% 1.50%)

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกำรดำเนิน
โครงกำร
 มอบอำนำจกำรรับเงิน
โครงกำรแก่สถำบันกำรเงิน
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

300.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

120.00

MLR - 1.50%

 เครือ่ งจักร
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 เงินกูย้ มื ระยะยำว และ/หรือ

108.00

MLR - 0.75%

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำเภอ

 วงเงินแฟคตอริง่

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 1

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ส่วนที่ 2 หน้ า 78

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัด
สระบุร ี
 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกำรดำเนิน
โครงกำร
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำเภอ
สำมโคก จังหวัดสระบุร ี
 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกำรดำเนิน
โครงกำร
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทเงิ นกู้ยืม

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 2

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน

เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit) สำหรับโครงกำรจัดหำ
และติดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติสำมโคก(5)
 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับ
โครงกำรจัดหำและติดตัง้ สถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติสำมโคก(5)
 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับ
โครงกำรจัดตัง้ สถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
ทีส่ ำมโคก(5)

และอัตรำดอกเบีย้
สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
ตลำดตำมที่
 เครือ่ งจักร
ธนำคำรกำหนด  ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ในแต่ละขณะ
ใหญ่ของบริษทั ฯ
62.00 MLR - 0.75%

36.00

MLR - (0.50% 1.00%)

 เงินกูย้ มื ระยำว เพือ่ กำรชำระ
คืนภำระหนี้ตำมตั ๋วสัญญำใช้
เงิน จำกกำรชำระคืนภำระหนี้
จำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง(6)
 วงเงินเพือ่ ป้องกันควำมเสีย่ ง
ประเภทวงเงินซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 10 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ

43.00

MLR - (0.00% 1.50%)

27.80

-

 เงินเบิกเกินบัญชี

25.00

MOR + (0.00%2.00%)

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี
(กรรมสิทธิของบุ
์ คคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ)
 สิทธิในเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

20.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ
อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุร ี
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี
(กรรมสิทธิของบุ
์ คคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ)
 สิทธิในเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
(Domestic Letter of Credit)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit) และทรัสต์รซี ตี (Trust
Receipt)
 วงเงินเพือ่ ป้องกันควำมเสีย่ ง
ประเภทวงเงินซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
 เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
ก่อสร้ำงโรงงำน

140.00

590.00

-

31.00

MLR - 1.00%

ส่วนที่ 2 หน้ า 79

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 ไม่ม ี

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทเงิ นกู้ยืม

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 3

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน

 เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
โครงกำร LCNG
 เงินกูย้ มื ระยะยำว เลตเตอร์
ออฟเครดิตภำยในประเทศ
(Domestic Letter of Credit)
เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of
Credit) และทรัสต์รซี ตี (Trust
Receipt) สำหรับธุรกิจขนส่ง
ก๊ำซ NGV (TPL)

MLR - (0.75% 1.00%)
240.00 MLR - (0.50% 1.00%) และอัตรำ
ดอกเบีย้ ตลำด
ตำมทีธ่ นำคำร
กำหนดในแต่ละ
ขณะ

 เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
ก่อสร้ำงโรงงำน
 เงินกูย้ มื ระยะยำว ตั ๋วสัญญำใช้
เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภำยในประเทศ (Domestic
Letter of Credit) เลตเตอร์
ออฟเครดิต (Letter of Credit)
และทรัสต์รซี ตี (Trust Receipt)
สำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์
 เงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับหำงตู้
ขนส่งบรรทุกก๊ำซธรรมชำติ

MLR - (0.75% -  ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
1.00%)
อำเภอไทรน้อย จังหวัด
210.00 MLR - (0.50% นนทบุร ี
1.50%) และอัตรำ  ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
ดอกเบีย้ ตลำด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี
ตำมทีธ่ นำคำร
(กรรมสิทธิของบุ
์ คคลที่
กำหนดในแต่ละ
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ)
ขณะ
 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุร ี
 เครือ่ งจักร 12 รำยกำร
50.00 MLR - (0.75% -  สิทธิในเงินฝำก
1.00%)
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

22.50

61.00

 เงินเบิกเกินบัญชี
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
(Domestic Letter of Credit)
และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต
(Letter of Credit) และทรัสต์ร ี
ซีต (Trust Receipt)

20.00
50.00

MOR - 0.40%
อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 สิทธิในเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
(Domestic Letter of Credit)
และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต
(Letter of Credit) และทรัสต์ร ี
ซีต (Trust Receipt)

300.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 มอบอำนำจกำรรับเงิน
โครงกำรแก่สถำบันกำรเงิน
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

65.00

MLR - 1.25%

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

300.00

-

 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย

 เงินกูย้ มื ระยะยำว(7)

 วงเงินเพือ่ ป้องกันควำมเสีย่ ง

ส่วนที่ 2 หน้ า 80

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทเงิ นกู้ยืม

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้

หลักประกัน

ประเภทวงเงินซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

ใหญ่ของบริษทั ฯ

 เงินเบิกเกินบัญชี
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

5.00
150.00

MOR
อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 สิทธิในเงินฝำก
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

100.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 สิทธิในเงินฝำก
 มอบอำนำจกำรรับเงิน
โครงกำรแก่สถำบันกำรเงิน
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ

 วงเงินเพือ่ ป้องกันควำมเสีย่ ง
ประเภทวงเงินซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

16.50

-

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 5

 เงินเบิกเกินบัญชี

10.00 Pledged Deposit  สิทธิในเงินฝำก
Rate + 2.00%  มอบอำนำจกำรรับเงิน
โครงกำรแก่สถำบันกำรเงิน
 ค้ำประกันโดยผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ของบริษทั ฯ และบุคคลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 6

 สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ ำศัย

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 7

 วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน

สถำบันกำรเงินแห่ง
ที่ 4



1.68

MRR + 0.25%

 ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อำเภอบำงบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ี

100.00

อัตรำดอกเบีย้
ตลำดตำมที่
ธนำคำรกำหนด
ในแต่ละขณะ

 หนังสือค้ำประกัน
 ค้ำประกันโดย SVC

หมำยเหตุ :
(1) สัญญำเงินกูย้ มื ได้กำหนดข้อกำหนดบำงประกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำม ได้แก่
กำรดำรงอัตรำส่วนสภำพคล่อง ดังนี้
ปี 2557 ไม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องของผูก้ ใู้ นปี 2557 คำนวณจำกส่วนสินทรัพย์ปจั จุบนั (Current Asset)
หำรด้วย ควำมรับผิดในปจั จุบนั (Current Liabilities) ลบด้วย 300.00 ล้ำนบำท
ปี 2558 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยหำรด้วยกำไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
(Funded Debt/EBITDA) ไม่เกิน 3.5 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ดังนี้
ปี 2557 ไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ ทัง้ นี้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนในปี 2557 คำนวณจำกหนี้สนิ ลบด้วย 300.00 ล้ำนบำท หำรด้วยทุน
ปี 2558 ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ และต้องไม่ต่ำกว่ำ 0
(2) โปรดดูรำยละเอียดใน 8.1.7 เรือ่ ง สัญญำจะซื้อจะขำยทีด่ นิ
(3) โปรดดูรำยละเอียดใน 6.3 เรือ่ ง โครงกำรโชว์รมู และศูนย์บริกำรซ่อมบำรุงมิตซูบชิ ิ สำขำ 2
(4) สัญญำเงินกูย้ มื ได้กำหนดข้อกำหนดบำงประกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำม ได้แก่
ส่วนที่ 2 หน้ า 81

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
-

กำรดำรงอัตรำส่วนสภำพคล่อง ดังนี้
ปี 2556-2557 ไม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ (ทัง้ นี้อตั รำส่วนสภำพคล่องของผูก้ ใู้ นปี 2556-2557 คำนวณจำกส่วนสินทรัพย์ปจั จุบนั
(Current Asset) หำรด้วย ควำมรับผิดในปจั จุบนั (Current Liabilities) ลบด้วย 350.00 ล้ำนบำท)
ปี 2558 เป็นต้นไป ไม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ จ่ำยหำรด้วยกำไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
(Funded Debt/EBITDA) ในปี 2558 เป็นต้นไป ไม่เกิน 3.5 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ดังนี้
ปี 2556-2557 ไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ (ทัง้ นี้อตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนในปี 2556-2557 คำนวณจำกหนี้สนิ ลบด้วย 350.00 ล้ำนบำท
หำรด้วยทุน)
ปี 2558 ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ และต้องไม่ต่ำกว่ำ 0
กำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
(5) สัญญำเงินกูย้ มื ได้กำหนดข้อกำหนดบำงประกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำม ได้แก่
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ และต้องไม่ต่ำกว่ำ 0
กำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
(6) สัญญำเงินกูย้ มื ได้กำหนดข้อกำหนดบำงประกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำม ได้แก่
กำรดำรงอัตรำส่วนสภำพคล่อง ไม่ต่ำกว่ำ 1 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ และต้องไม่ต่ำกว่ำ 0
กำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่ำ 1.5 เท่ำ
(7) สัญญำเงินกูย้ มื ได้กำหนดข้อกำหนดบำงประกำรทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำม ได้แก่
กำรดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ
กำรดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (DSCR: Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ

5.8

สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ฯ ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกกำรอนุ มตั ิของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ดำ้ นต่ำง ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.8.1 การผลิ ตเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ NGV สาหรับสถานี บริการ
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

1892(2)/2551

ผูถ้ อื กรรมสิทธิตำมบั
ตร
์
ส่งเสริม

บริษทั ฯ

วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

10 กันยำยน 2551

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม

ผลิตเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ NGV สำหรับสถำนีบริกำร

สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรสุ ท ธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือ
ของเสียจำกขบวนกำรผลิต
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรสิง่ เสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครือ่ งจักรซึง่ ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวันที่ 10 มีนำคม 2556
ส่วนที่ 2 หน้ า 82

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
 จะต้อ งมีทุ น จดทะเบีย นไม่น้ อ ยกว่ ำ 200 ล้ำ นบำท โดยจะต้อ งช ำระเต็ม มูล ค่ ำ หุ้น ก่ อ นวัน เปิ ด
ดำเนินกำร
 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำร ตำมทีไ่ ด้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 จะต้องดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.8.2 กิ จการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานพาหนะ
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

1394(1)/2552

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตำมบัตร
ส่งเสริม

บริษทั ฯ

วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

26 พฤษภำคม 2552

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม

กำรลงทุนในกิจกำร สำหรับกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนพำหนะ

สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิ ติบุ ค คลส ำหรับ กำไรสุ ท ธิท่ีไ ด้จ ำกกำรประกอบกิจ กำรที่ไ ด้ร ับ กำรส่ ง เสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปีนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรสิ่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครื่องจักรซึ่งได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวันที่ 26 พฤศจิกำยน
2554 โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 350 ล้ำนบำท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่ำหุน้ ก่อนวันเปิดดำเนินกำร
 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำร ตำมทีไ่ ด้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 จะต้องดำเนินกำรให้ไ ด้ร บั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.8.3 การผลิ ตรถโดยสารขนาดตัง้ แต่ 30 ที่นัง่ และรถบรรทุกขนาด 12 ตันขึน้ ไปที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติ
(NGV)
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

1146(1)/2553

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตำมบัตร

บริษทั ฯ
ส่วนที่ 2 หน้ า 83

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ส่งเสริม
วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

10 กุมภำพันธ์ 2553

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม

กำรผลิตรถโดยสำรขนำดตัง้ แต่ 30 ทีน่ งและรถบรรทุ
ั่
กขนำด 12 ตันขึน้ ไปทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติ (NGV)

สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรสุ ท ธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปีนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
 รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือ
ของเสียจำกขบวนกำรผลิต
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรสิง่ เสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครื่องจักรซึ่งได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวัน ที่ 10 สิงหำคม
2556 โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
 จะต้อ งมีทุ น จดทะเบีย นไม่น้ อ ยกว่ ำ 300 ล้ำ นบำท โดยจะต้อ งช ำระเต็ม มูล ค่ ำ หุ้น ก่ อ นวัน เปิ ด
ดำเนินกำร
 จะต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมสำระส ำคัญ ของโครงกำร ตำมที่ไ ด้ข อรับ กำรส่ ง เสริม กำรลงทุ น จะต้อ ง
ดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกล
อื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.8.4 การผลิ ตถังบรรจุกา๊ ซธรรมชาติ เหลว
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

1172(1)/2553

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตำมบัตร
ส่งเสริม

บริษทั ฯ

วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

17 กุมภำพันธ์ 2553

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม

กำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Cylinder)

สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรสุ ท ธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรลงทุ นในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปีนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
 รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือ
ของเสียจำกขบวนกำรผลิต
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรสิง่ เสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครื่องจักรซึ่งได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวันที่ 17 กุมภำพันธ์
ส่วนที่ 2 หน้ า 84

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
2556 โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันทีอ่ อกบัตรฯ
 จะต้อ งมีทุ น จดทะเบีย นไม่น้ อ ยกว่ ำ 300 ล้ำ นบำท โดยจะต้อ งช ำระเต็ม มูล ค่ ำ หุ้น ก่ อ นวัน เปิ ด
ดำเนินกำร
 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำร ตำมทีไ่ ด้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 จะต้องดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.8.5 การผลิ ตถังบรรจุกา๊ ซธรรมชาติ อดั (CNG Cylinder)
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

2238(1)/2554

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตำมบัตร
ส่งเสริม

บริษทั ฯ

วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

10 กุมภำพันธ์ 2554

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม

กำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG Cylinder)

สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรสุ ท ธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปีนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
 รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวให้รวมถึงรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือ
ของเสียจำกขบวนกำรผลิต
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรสิง่ เสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครือ่ งจักรซึง่ ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2557
โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
วันทีอ่ อกบัตรฯ
 จะต้ อ งมีทุ น จดทะเบีย นไม่ น้ อ ยกว่ ำ 300 ล้ำ นบำท โดยจะต้อ งช ำระเต็ม มูล ค่ ำ หุ้น ก่ อ นวัน เปิ ด
ดำเนินกำร
 จะต้องดำเนินกำรตำมสำระสำคัญของโครงกำร ตำมทีไ่ ด้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
 จะต้องดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.8.6 การผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์2

2

บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุน้ SFEE กับบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ ในวันที่ 26
กันยำยน 2557 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมดังกล่ำวอีกต่อไป
ส่วนที่ 2 หน้ า 85

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริม

1910(1)/อ./2557 (SFEE ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั โอนกิจกำรจำกบริษทั ฯ ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่
1198(1)/2554 ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2544)

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตำมบัตร
ส่งเสริม

SFEE

วันทีต่ ำมบัตรส่งเสริม

10 กุมภำพันธ์ 2554
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

ประเภทกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำร
ส่งเสริม
สิทธิและประโยชน์สำคัญที่
ได้รบั กำรส่งเสริม

 ยกเว้น ภำษีเงิน ได้นิติบุค คลส ำหรับกำไรสุ ท ธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไ ด้ร บั กำรส่ งเสริม มี
กำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปีนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรสิง่ เสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำทีผ่ ไู้ ด้รบั กำรส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้

เงือ่ นไขทีส่ ำคัญเฉพำะ
โครงกำร

 เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมต้องเป็นเครือ่ งจักรใหม่
 เครื่องจักรซึ่งได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำนัน้ จะต้องนำเข้ำมำภำยในวันที่ 10 สิงหำคม
2557 โดยจะต้องยืน่ แจ้งก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์
 จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จพร้อมทีจ่ ะเปิดดำเนินกำรได้ภำยในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558
 จะต้องมีขนำดกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท
 จะต้องดำเนิน กำรตำมสำระสำคัญของโครงกำร ตำมที่ไ ด้ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และต้องตัง้
โรงงำนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุร ี
 จะต้องดำเนินกำรให้ได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มำตรฐำนสำกลอื่นทีเ่ ทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิดดำเนินกำร

5.9

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรลงทุนในกิจกำรที่มศี กั ยภำพในกำรเติบโต และสร้ำงผลตอบแทนที่ดจี ำกกำรลงทุน ทัง้ นี้
กำรขออนุมตั กิ ำรลงทุนในบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมจะต้องสอดคล้องเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนัยสำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนใน
กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
บริษัทฯ อำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นที่มใิ ช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในอนำคต ทัง้ นี้ กำรลงทุนจะต้องมีควำม
สอดคล้องเหมำะสมกับสภำพธุรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของบริษทั ฯ
ในกำรตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษทั ฯ จะทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรและพิจำรณำถึงศักยภำพ
รวมทัง้ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุ น และน ำเสนอแผนกำรลงทุน ต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เพื่อ พิจำรณำ รวมถึง ให้
คำแนะนำ เพื่อลดควำมเสีย่ งทำงกำรลงทุนทีอ่ ำจเกิดขึน้
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