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2.2 การประกอบธุรกิจ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ

1.1.1 วิ สยั ทัศน์
ผูน้ ำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงำนในภูมภิ ำคเอเชียแปซิฟิก

1.1.2 พันธกิ จ





วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนทีส่ ะอำดและยังยื
่ น นำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
ให้กบั ธุรกิจ
สร้ำงผลตอบแทนทีพ่ งึ พอใจให้กบั นักลงทุน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงแรงจูงใจและดำรงรักษำไว้ซ่งึ ทีมงำนที่
หลำกหลำยในบรรยำกำศทีเ่ กือ้ กูลกัน
เป็ นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสิง่ แวดล้อมอย่ำงยังยื
่ น

1.1.3 เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ











ค้นหำช่องทำงในกำรวิจยั และพัฒนำธุรกิจพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องและตรงเป้ำหมำย
จัดสรรงบประมำณทีเ่ พียงพอและเหมำะสม ตลอดจนสร้ำงบรรยำกำศทีเ่ กือ้ กูลต่อกำรพัฒนำ
จัดสรรเครื่องจักรทีท่ นั สมัยเพื่อส่งเสริมกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงครบวงจร
สร้ ำ งพัน ธมิต รในกำรวิจ ัย พัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์ ต้ น แบบ พร้ อ มกำรทดสอบและประเมิน ผลสู่
มำตรฐำนสำกล
ใช้กลยุทธ์ดำ้ นสิทธิบตั รเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
นำผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั มำตรฐำนสำกลจำกกำรคิดค้นมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงำน
สร้ำงธุรกิจบริกำรด้ำนพลังงำนอย่ำงครบวงจร
สร้ำงจิตสำนึกและแรงจูงใจให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรวิจยั และพัฒนำ
ลงทุนในธุรกิจพลังงำนทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เป็ นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสังคม - เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั่ น
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1.2

ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการที่สาคัญ

1.2.1 ประวัติความเป็ นมาที่สาคัญ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจเกีย่ วเนื่องแบบครบวงจร ซึง่ รวมถึงธุรกิจต่ำงๆ
เกี่ย วกับ พลังงำนทำงเลือ กและพลังงำนทดแทน โดยบริษัทฯ จดทะเบียนจัด ตัง้ เป็ น บริษัทจ ำกัด ในวันที่ 6
กันยำยน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 5.00 ล้ำนบำท โดยคุณธัญชำติ กิจพิพธิ ซึง่ มีประสบกำรณ์กว่ำ 30 ปี
ในกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงำน ในปี 2532 บริษัทฯ เริ่มต้นประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำ น
ออกแบบวิศวกรรมและให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัง้ งำนโยธำและงำนเครื่องกลสำหรับสถำนีบริกำรน้ ำมัน และมี
กำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2533 บริษทั ฯ มีกำรขยำยธุรกิจโดยเป็ นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงถังเก็บน้ำมัน
และระบบท่อน้ำมันเบนซินให้กบั บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) (“ซัสโก้”) (เดิมชื่อ บริษทั สยำมสหบริกำร จำกัด)
ต่อมำในปี 2536 บริษัทฯ ได้ลงนำมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) (เดิมชื่อ กำรปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย) เป็ นผูร้ บั จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถังน้ ำมัน ณ คลังน้ ำมันของ ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้น
กำรเป็ นคู่ค้ำทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทฯ และ ปตท. นอกจำกนี้ ในปี 2546 บริษัทฯ และ Intermech Co., Ltd.
Consortium ได้รบั งำนเป็ นผูร้ บั จัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ในระยะเริม่ ต้นใน
ประเทศไทยให้แก่ ปตท. จำนวน 17 สถำนีในขณะนัน้
จำกประสบกำรณ์กำรเป็ นผู้รบั เหมำก่อสร้ำงงำนโยธำ งำนเครื่องกล และงำนระบบสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติใ ห้ก ับ ปตท. บริษัท ฯ ได้เ ล็ง เห็น ถึง โอกำสทำงธุ ร กิจ ในธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรขยำยตัว ของ
อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ บริษัทฯ จึงได้ลงนำมในสัญญำเพื่อเป็ นผู้ประกอบและจัดจำหน่ ำยเครื่องอัด ก๊ำซ
ธรรมชำติคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงเป็ นทำงกำร และมุ่งเน้นกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของสินค้ำและ
บริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบและตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงเป็ น
ทำงกำรให้กบั ผลิตภัณฑ์ชนั ้ นำจำกหลำยประเทศ ได้แก่ แบรนด์ Intermech ซึ่งเป็ นแบรนด์ในเครือของ Atlas
Copco ประเทศสวีเดน แบรนด์ Knox Western ประเทศสหรัฐอเมริกำ แบรนด์ Argus และ Nordstrom ซึง่ เป็ น
แบรนด์ในเครือของ Flowserve ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็ นต้น จำกกำรเป็ นพันธมิตรกับบริษทั ดังกล่ำวข้ำงต้น
ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถพัฒนำธุรกิจด้ำนกำรประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติ เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติและบริกำรอื่นๆ อย่ำงครบวงจร อันได้แก่ ออกแบบ ติดตัง้ จัดหำอุปกรณ์เพื่อก่อสร้ำงสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติ และให้บริกำรดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ท่ใี ช้ในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติกบั ลูกค้ำ ได้แก่ ปตท. และ
ลูกค้ำเอกชนรำยอื่นๆ ด้วย
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ เห็นโอกำสของธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
(Mother Station) ธุ ร กิจ ขนส่ ง ก๊ ำ ซธรรมชำติ จ ำกสถำนี บ ริก ำรก๊ ำ ซธรรมชำติ ห ลัก ไปยัง สถำนี บ ริก ำรลู ก
(Daughter Station) ซึง่ อยู่ห่ำงจำกแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงเป็ นหนึ่งในบริษทั เอกชนทีเ่ ข้ำ
ประมูลเพื่อให้บริกำรสถำนี บริก ำรก๊ำ ซธรรมชำติหลัก ที่ให้บริก ำรรับจ้ำ งอัดก๊ ำซธรรมชำติจำกแนวท่อก๊ำซ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 4

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ธรรมชำติ โดยเข้ำทำสัญญำระยะยำวกับ ปตท. และบริษทั ฯ ยังได้เป็ นหนึ่งในผูไ้ ด้รบั กำรประมูลเพื่อให้บริกำร
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติ (TPL) จำก ปตท. จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักซึ่งตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี ไปยังสถำนีบริกำรลูก
บริษทั ฯ ยังเปิ ดให้บริกำรสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ (Conventional Station) ภำยใต้ช่อื “สถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติ สแกน อินเตอร์” โดยให้บริกำรลูกค้ำทัวไปที
่
่ใช้ระบบก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอ
สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี นอกจำกนี้ บริษัทฯ เป็ นผู้ร่วมให้บริกำรในธุรกิจสถำนีบริกำรลูกกับ ซัสโก้ ในระยะ
เริม่ ต้นจำนวน 3 สถำนี ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยให้เช่ำและบำรุงรักษำอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ
ในสถำนีดงั กล่ำว
ในระยะที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ขยำยธุรกิจติดตัง้ และจำหน่ ำยชุดอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติในรถยนต์ โดย
มุ่งเน้นควำมปลอดภัยของระบบ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกรมกำรขนส่งทำงบก บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูเ้ ชีย่ วชำญ
ด้ำนกำรติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติในรถยนต์ โดยได้ลงนำมในสัญญำเพื่อเป็ นตั วแทนจำหน่ ำยชุดอุปกรณ์
ก๊ำซคุณภำพสูงในประเทศไทยภำยใต้แบรนด์ Emmegas จำกประเทศอิตำลี และแบรนด์ EMER ซึง่ เป็ นแบรนด์
ในเครือของ Westport ประเทศอิตำลี เพื่อขยำยสำยผลิตภัณฑ์และขอบเขตกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์แบรนด์ชนั ้ นำเพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจติดตัง้
ชุดอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติในรถยนต์ จึงได้ลงนำมเป็ น ผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์มติ ซูบชิ กิ บั บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด (“มิตซูบชิ ”ิ ) โดยมีโชว์รูมและศูนย์บริกำรตัง้ อยู่ทถ่ี นนติวำนนท์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
เพื่อให้เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะก้ำวสู่กำรเป็ นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีพลังงำนในภูมภิ ำค
บริษทั ฯ จึงมีกำรค้นคว้ำ วิจยั และพัฒนำระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติ และจดสิทธิบตั รระบบลดควำมดันก๊ำซ
ธรรมชำติ (Pressure Reducing System (PRS)) ซึ่งเป็ นเครื่องจักรทีถ่ ูกคิดค้นขึน้ มำเพื่อปรับลดควำมดันก๊ำซ
ธรรมชำติอดั จำกรถขนส่งก๊ำซธรรมชำติอดั ไปสู่โรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อให้โรงงำนอุตสำหกรรมทีต่ งั ้ อยู่นอก
แนวท่อก๊ำซธรรมชำติสำมำรถใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิงในกระบวนกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรใช้น้ ำมันเตำ
และก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ซึ่ง เป็ นพลังงำนที่ลดมลภำวะต่ อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ สำมำรถช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
เชือ้ เพลิงของโรงงำนอุตสำหกรรม อนึ่ง บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติกบั ปตท. เพื่อผลิต
ก๊ ำ ซธรรมชำติอ ัด สำหรับ โรงงำนอุ ตสำหกรรม พร้อ มทัง้ ลงนำมในสัญ ญำขำยก๊ำ ซธรรมชำติอ ัดกับโรงงำน
อุตสำหกรรมชัน้ นำทีม่ ศี กั ยภำพสูงแล้ว เช่น บริษทั สิงห์เบเวอเรช จำกัด บริษทั คิมเบอร์ลย่ี -์ คล๊ำค ประเทศไทย
จำกัด เป็ นต้น
นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น บริษทั ฯ เห็นโอกำสทำงธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน จึงได้
จัดตัง้ โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ขนำด 1.25 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง ทีอ่ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และเปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์และจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำส่ว นภูมิภำคตัง้ แต่ เดือนธันวำคม 2555 ต่ อมำ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั สแกน อินเตอร์ ฟำร์อสี ท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (“SFEE”) ขึน้ ในวันที่ 10 มีนำคม 2557 เพื่อ
รับโอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้

ส่วนที่ 2 หน้ำ 5

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ขำยหุน้ สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็ นบุคคล
เกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ

1.2.2 พัฒนาการที่สาคัญ
ตัง้ แต่ปี 2531 บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน) มีพฒ
ั นำกำรทำงธุรกิจทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้
ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
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บริษัทฯ จดทะเบีย นก่อตัง้ โดยคุณธัญชำติ กิจพิพ ิธ ด้ว ยทุน จดทะเบีย นเริม่ แรก 5.00 ล้ำนบำท
แบ่ ง เป็ น หุ้น สำมัญ จ ำนวน 50,000 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 100.00 บำท เพื่อ ประกอบธุ ร กิจ
ให้บริกำรด้ำนออกแบบวิศวกรรม และให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัง้ งำนโยธำและงำนเครื่อ งกล
สำหรับสถำนีบริกำรน้ำมัน
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บริษทั ฯ ขยำยธุรกิจโดยเป็นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงถังเก็บน้ำมัน และระบบท่อน้ำมันเบนซินให้กบั ซัสโก้
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บริษทั สยำมวำสโก จำกัด (“SVC”) (เดิมชือ่ บริษทั สยำมวำสโกเทรดดิง้ จำกัด) ก่อตัง้ โดยคุณ
ธัญชำติ กิจพิพธิ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 2.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 200,000
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ท่ี เช่น น้ ำมันหล่อ
ลืน่ ยำงรถยนต์ แบตเตอรีร่ ถยนต์ เป็นต้น โดย SVC จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวส่วนใหญ่ให้แก่
ลูกค้ำภำยในประเทศ
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บริษัทฯ เริม่ ต้นกำรเป็ นคู่ค้ำทำงธุรกิจกับ ปตท. โดยเป็ นผู้รบั จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถังน้ ำมัน ณ คลัง
น้ำมันของ ปตท. จังหวัดเชียงใหม่
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บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 15.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนสำหรับโครงกำร
ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลำนัน้
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บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรียกชำระแล้วจำนวน 20.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้นสำมัญ
จำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 35.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
SVC เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 3.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
30,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิม ทำให้ SVC มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็น 5.00 ล้ำนบำท เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั
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SVC เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้ SVC มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 15.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั

ส่วนที่ 2 หน้ำ 6

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
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บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรียกชำระแล้วจำนวน 15.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้นสำมัญ
จำนวน 150,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 50.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนสำรองสำหรับกำร
เข้ำประมูลงำนโครงกำรของบริษทั ฯ ในช่วงเวลำนัน้
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บริษทั ฯ ได้รบั งำนเป็ นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ในระยะเริม่ ต้นใน
ประเทศไทยให้แก่ ปตท. จำนวน 17 สถำนีในขณะนัน้
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บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรียกชำระแล้วจำนวน 30.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 300,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 80.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปีเดียวกัน บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 20.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น
หุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำ
ให้บริษัทฯ มีทุน จดทะเบีย นและเรีย กช ำระแล้ว เพิ่ม ขึ้ น เป็ น 100.00 ล้ำนบำท เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ลงนำมสัญญำเพือ่ เป็นผูป้ ระกอบและจำหน่ ำยเครือ่ งอัดก๊ำซธรรมชำติคุณภำพสูงภำยใต้
แบรนด์ Intermech ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยอะไหล่สำหรับเครื่องอัดก๊ำซอย่ำง
เป็นทำงกำรแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้ลงนำมสัญญำเพื่อเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยชุด อุปกรณ์ก๊ำซประสิทธิภำพสูงภำยใต้แบรนด์
EMER แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย เพือ่ ใช้สำหรับธุรกิจกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
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บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 1,000,000 หุ้น มูล ค่ ำที่ต รำไว้หุ้น ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิม ทำให้
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 200.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนสำหรับ
กำรเข้ำประมูลงำนโครงกำรในอนำคตของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำเพื่อเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยชุด อุปกรณ์ ก๊ำซคุ ณภำพสูงภำยใต้แบรนด์
Emmegas ประเทศอิตำลี
บริษัทฯ เข้ำ ลงนำมในสัญญำเพื่อ เป็ น ตัว แทนจำหน่ ำย และผู้ประกอบเครื่อ งอัดก๊ำซธรรมชำติ
ภำยใต้แบรนด์ Knox Western ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็ นเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ท่ี
เหมำะสมกับกำรใช้งำนในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. เพือ่ ติดตัง้ ระบบอุปกรณ์เติมก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
จำนวน 4 สถำนี
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. เพื่อติดตัง้ ระบบอุปกรณ์เติมก๊ำซธรรมชำติให้แก่สถำนีบริกำรลูก
(Daughter Station) จำนวน 30 สถำนี
บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 100.00 บำทโดยจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ท ำให้
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 300.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนสำหรับ
กำรเข้ำประมูลงำนโครงกำรในอนำคตของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 7

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
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บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 1 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพือ่ ผลิตเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ NGV สำหรับ
สถำนีบริกำร
บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. เพื่อติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ เติมก๊ำซธรรมชำติท่สี ถำนีบริกำรก๊ ำซ
ธรรมชำติหลัก จำนวน 5 สถำนี
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. เพื่อจัดหำและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์เติมก๊ำซธรรมชำติให้แก่สถำนี
บริกำรลูก/ สถำนีบริกำรตำมแนวท่อ (Daughter/Conventional Station) จำนวน 30 สถำนี
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำกับ ปตท. เพื่อจัดหำและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์เติมก๊ำซธรรมชำติให้แก่สถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก จำนวน 6 สถำนี
บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบีย นและเรียกชำระแล้วจำนวน 50.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น หุ้นสำมัญ
จำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 350.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุน หมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำเพื่อเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติคุณภำพสูงภำยใต้
แบรนด์ Ariel ประเทศสหรัฐอเมริกำ เพือ่ จัดจำหน่ำยในทวีปเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SVC เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน
50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทำให้ SVC มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 20.00 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 2 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพื่อกำรลงทุนในกิจกำรสำหรับกิจกำรสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนพำหนะ
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำระยะยำวกับ ปตท. เพื่อดำเนินกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดย
เอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ เข้ำทำสัญญำระยะยำวกับ ปตท. เพื่อให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติหลักซึง่ ตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี (Third Party Logistics (TPL))
บริษทั ฯ เปิดให้บริกำรสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ (Conventional Station) ภำยใต้ช่อื “สถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติ สแกน อินเตอร์” (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 3 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพื่อกำรผลิตรถโดยสำรขนำดตัง้ แต่ 30 ทีน่ งั ่
และรถบรรทุกขนำด 12 ตันขึน้ ไปทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติ
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 4 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์ อ่นื ๆ เพื่อ กำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติเหลว
(LNG Cylinder)
บริษทั คอนโทร์โน จำกัด (“CCL”) ก่อตัง้ โดยคุณธัญชำติ กิจพิพธิ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1.00
ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระจก สแตนเลส ยำงรถยนต์ แบตเตอรีร่ ถยนต์ เป็ นต้น โดย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
CCL จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวส่วนใหญ่ให้แก่ลกู ค้ำในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศลำว ประเทศ
กัมพูชำ เป็นต้น

2554








2555





2556









บริษทั ฯ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ได้เข้ำซื้อหุน้ สำมัญ CCL
จ ำนวน 7,400 หุ้น มูล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 100.00 บำท จำก SVC ส่ ง ผลให้ภ ำยหลัง กำรปรับ
โครงสร้ำงดังกล่ำว กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ถอื หุน้ CCL ร้อยละ 99.99
บริษทั ฯ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เข้ำซื้อหุน้ สำมัญ SVC จำนวน
166,998 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นๆ ส่งผล
ให้ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว บริษทั ฯ ถือหุน้ SVC ร้อยละ 99.99
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 5 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพือ่ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์(1)
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนฉบับที่ 6 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เพื่อ กำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG
Cylinder)
บริษัทฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญ
จำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ทำให้บริษทั ฯ
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็น 450.00 ล้ำนบำท เพือ่ กำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ
พลังแสงอำทิตย์ และธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ
บริษทั ฯ ได้ร่วมลงนำมเป็ นผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์กบั มิตซูบชิ ิ โดยมีโชว์รูมและศูนย์บริกำรตัง้ อยู่ทถ่ี นน
ติวำนนท์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ขนำด 1.25 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โรง ทีอ่ ำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุร ี โรงไฟฟ้ำดังกล่ำวได้เปิดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนธันวำคม
บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำร่วมทุนกับ ซัสโก้ เพื่อจัดตัง้ บริษัทร่วมทุน ภำยใต้ช่อื บริษัท เอส เอ็นจีว ี
จำกัด (“SNGV”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ในประเทศไทย มี
ทุนจดทะเบียนเริม่ แรกจำนวน 20.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุน้ ละ 100 บำท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ทัง้ นี้ บริษทั ร่วมทุนดังกล่ำวมีทุนจด
ทะเบียนชำระแล้วร้อยละ 25.00 คิดเป็ นจำนวน 2.50 ล้ำนบำท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ฯ
แบ่งเป็นหุน้ สำมัญจำนวน 99,998 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท
บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิบตั รระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Pressure Reducing System (PRS)) ใช้
สำหรับลดควำมดันของก๊ำซธรรมชำติและป้องกันกำรแข็งตัวของก๊ำซธรรมชำติเนื่องจำกกำรลด
ควำมดันโดยฉับพลัน ซึง่ ใช้สำหรับกำรปรับลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติอดั จำกรถขนส่งก๊ำซธรรมชำติ
อัดไปสู่โรงงำนอุตสำหกรรม
บริษัทฯ ได้ร บั สิทธิบตั รระบบดักไอน้ ำมัน และสิง่ แปลกปลอมที่ปนมำกับก๊ำซธรรมชำติอ ัด (Oil
Eliminator) ซึ่งใช้สำหรับดักไอน้ ำมันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั ก่อนนำไปใช้
งำน ทำให้ระบบของกำรอัดก๊ำซธรรมชำติไม่เกิดกำรอุดตัน
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยก๊ำซ (สำหรับกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั แรงดันสูงในภำคอุตสำหกร
รม) กับ ปตท. สำหรับโรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติทอ่ี ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
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บริษัทฯ ก่อตัง้ SFEE เพื่อรับโอนกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ ต่อมำเมื่อวันที่ 26 กันยำยน
2557 บริษัทฯ ได้ล งนำมในสัญญำซื้อ ขำยหุ้น สำมัญร้อ ยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่ง
บริษัท ฯ ได้จ ดสิท ธิบ ัต รถัง ที่ช่ ว ยรัก ษำระดับ ควำมดัน ของก๊ ำ ซธรรมชำติใ ห้ค งที่ (Injection ั หำระบบปล่ อ ยก๊ ำ ซที่ ม ีก ำร
NGV Trailer Decanting System (ITDS)) ใช้ ส ำหรับ กำรแก้ ไ ขป ญ
เปลีย่ นแปลงควำมดันจำกควำมดันสูงไปควำมดันต่ำให้รกั ษำค่ำของควำมดันในระดับทีค่ งที่
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำซื้อขำยก๊ำซ (สำหรับกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั แรงดันสูงในภำคอุตสำหกร
รม) กับ ปตท. สำหรับโรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติทอ่ี ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุร ี
บริษทั ฯ ดำเนินกำรปรับโครงกำรของกลุ่มบริษทั ฯ เพือ่ เตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เข้ำซื้อ หุ้น สำมัญ CCL จำกกลุ่ มผู้ถือ หุ้น ใหญ่ เพื่อ ขจัดควำม
ขัดแย้งทำงธุรกิจ เนื่องจำก CCL มีกำรประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกับSVC โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหำคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ซื้อหุน้ สำมัญของ CCL
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ใน CCL (รำยละเอียดกำรปรับโครงสร้ำงทุนเปิดเผยอยู่ใน
ส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14 รำยกำรระหว่ำงกัน)
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้มมี ติดงั นี้

-

อนุ มตั ิกำรแปรสภำพเป็ น บริษัทมหำชน และเปลี่ย นชื่อ เป็ น บริษัท สแกน อิน เตอร์ จำกัด
(มหำชน)

-

เปลี่ยนแปลงมูลค่ ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็ นหุ้นละ
0.50 บำท ส่งผลให้จำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เพิม่ จำกเดิม 4.50 ล้ำนหุน้ เป็น 900 ล้ำนหุน้

-

ออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Initial Public Offering)

หมำยเหตุ:
(1) บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยหุน้ SFEE กับบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
บริษทั ฯ ในวันที่ 26 กันยำยน 2557 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมดังกล่ำวอีกต่อไป
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1.2.3 โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ
โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ ในปจั จุบนั แสดงเป็ นแผนภำพได้ดงั นี้

ครอบครัวกิจพิพิธ

อ่น

98.52%

1.48%
บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด
มหา น

99.99%
บริษัท สยามวาสโก จากัด

99.99%
บริษัท คอนโทร์โน จากัด

49.99%
บริษัท เอส เอ็นจีวี จากัด

หมำยเหตุ:
(1) SNGV ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 49.99 และ ซัสโก้ ร้อยละ 49.99
(2) ในปี 2553 บริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ PT. Scan Inter Indonesia เพื่อศึกษำโอกำสกำรดำเนินธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับ
ก๊ำซธรรมชำติในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
0.97 ล้ำนดอลลำร์ส หรัฐ โดยบริษัทฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 72.00 และต่ อ มำในปี 2556 บริษัทฯ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 97.00
ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม PT. Scan Inter Indonesia ไม่มธี ุรกรรมกำรดำเนินงำนใดๆ ในช่วงเวลำทีผ่ ่ำนมำ และได้
จดทะเบียนเลิกบริษทั เมือ่ วันที่ 8 กันยำยน 2557
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

1.3 โครงสร้างการถอหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ ในปัจจุบนั
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีบริษทั ในกลุ่มจำนวน 3 บริษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
่อบริ ษทั
SVC

SNGV1
CCL

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน
าระแล้ว

สัดส่วนการ
ถอหุ้น (ร้อยละ

ธุรกิจจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันหล่อลืน่ ยำง
รถยนต์ แบตเตอรีร่ ถยนต์ เป็นต้น โดย SVC จัดจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวส่วนใหญ่ให้แก่ลกู ค้ำภำยในประเทศ

20.00 ล้ำนบำท

99.99

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ในประเทศไทย

5.00 ล้ำนบำท

49.99

ธุรกิจจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจก สแตนเลส ยำง
รถยนต์ แบตเตอรีร่ ถยนต์ เป็นต้น โดยCCL จัดจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวส่วนใหญ่ให้แก่ลกู ค้ำในต่ำงประเทศ เช่น
ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ เป็นต้น

1.00 ล้ำนบำท

99.99

ยังมิได้มกี ำรดำเนินกิจกำรใดๆ อย่ำงมีนยั สำคัญ

1
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