
 
 

 
 
 
 
 

     บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
     งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

     ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
     และ 

     รายการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

  



บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 98 อำคำรสำทรสแควร ์ชัน้ 28 ยูนิต 2812 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
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บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทสมำชิกในเครือข่ำยของ พีเคเอฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นอิสระต่อกนัตำมกฎหมำย และไม่
รบัผิดชอบหรือรบัผิดในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของบริษัทสมำชิกอื่นๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ แต่อย่ำงใด 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 งบก ำไรขำดทนุรวมและ
งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำง
กำลแบบย่อ (ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะ
กิจกำรของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดับ ซึ่งผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจัดท ำและ
น ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนีต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้
เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติ งำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน  รหัส  2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบ
ด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น  กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบ 
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องท่ีมีนัยส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ 
ดงันัน้ ขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได ้
 

ข้อสรุป 
 

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับท่ี 34 
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
 
 
 
(ปิตินนัท ์ลีลำเมธวฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  
เลขทะเบียน 11133 
 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
5 พฤษภำคม 2565 
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 มีนำคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 145,381               82,306                 41,722                 48,852                 

เงินลงทนุชั่วคราว 6 67,883                 67,850                 62,319                 62,319                 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 7 9,409                   8,321                   16,839                 12,843                 

งานโครงการระหว่างท า 8 359                      10,943                 937                      657                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน 4 -                      -                      30,354                 30,322                 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 2,999                   4,167                   1,068                   960                      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 226,031            173,587            153,239            155,953            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 9 -                      -                      127,712               123,962               

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 10 82,495                 82,495                 -                      -                      

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 11 111,139               112,188               3,037                   3,204                   

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 12 31,033                 31,956                 9,621                   10,122                 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 52                        55                        48                        51                        

เงินมดัจ าคา่ทีด่ินและอปุกรณ์ 22.1 25,298                 26,832                 -                      -                      

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 529                      410                      386                      299                      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,585                   1,599                   241                      241                      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 252,131            255,535            141,045            137,879            

รวมสินทรัพย์ 478,162            429,122            294,284            293,832            

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 2



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนำคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 13 3,843                   2,384                   2,399                   1,018                   

หนีส้ินทีเ่กิดจากสญัญา 14 26,010                 28,918                 26,010                 26,010                 

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่า

   ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15 3,066                   3,302                   1,708                   1,894                   

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16 11,498                 14,212                 -                      -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 2,134                   1,710                   -                      -                      

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 724                      904                      302                      514                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 47,275              51,430              30,419              29,436              

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนด

   ช  าระภายในหนึง่ปี 15 18,912                 19,965                 6,296                   7,063                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่น

   ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16 47,604                 50,011                 -                      -                      

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 2,307                   1,927                   2,070                   1,678                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 68,823              71,903              8,366               8,741               

รวมหนีสิ้น 116,098            123,333            38,785              38,177              

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 3



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 มีนำคม 2565

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 18

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญั 360,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 180,000               180,000               180,000               180,000               

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้

      หุน้สามญั 300,000,100 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 150,000               150,000               150,000               150,000               

      (2564: หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท)

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 99,419                 99,419                 99,419                 99,419                 

สว่นต า่กว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกัน (577)                    (689)                    -                      -                      

สว่นต า่จากการซือ้สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ (453)                    (453)                    -                      -                      

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 4,258                   4,258                   4,258                   4,258                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 108,160               52,549                 1,784                   1,697                   

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 1,253                   702                      38                        281                      

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 362,060               305,786               255,499               255,655               

สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 4                          3                          -                      -                      

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 362,064            305,789            255,499            255,655            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 478,162            429,122            294,284            293,832            

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 4



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 4,683              4,923              -                  -                    

รายไดจ้ากการบรกิารและเชา่ 16,540            13,731            6,599              2,887                 

รายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 4, 9 -                  -                  -                  3,999                 

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยทางออ้ม 9 51,327            -                  -                  -                    

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ -                  939                 -                  -                    

รายไดอ่ื้น 219                 344                 3,183              3,151                 

รวมรำยได้ 72,769          19,937          9,782            10,037            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 1,525              1,572              -                  -                    

ตน้ทนุบรกิารและเชา่ 4,103              3,139              1,966              1,031                 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 41                   55                   41                   55                      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8,771              4,087              5,241              3,593                 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 1,052              -                  2,347              827                    

รวมค่ำใช้จำ่ย 15,492          8,853            9,595            5,506              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 57,277          11,084          187              4,531              

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (650)                (846)                (82)                  (123)                  

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 56,627          10,238          105              4,408              

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 17 (1,015)             (1,117)             (18)                  (107)                  

ก ำไรส ำหรับงวด 55,612          9,121            87                4,301              

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 55,611            9,122              87                   4,301                 

สว่นทีเ่ป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 1                     (1)                    

55,612          9,121            

ก ำไรตอ่หุน้ 19

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

    ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.1854 0.0304 0.0003 0.0143

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.1839 0.0304 0.0003 0.0143

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 5



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

2565 2564 2565 2564

ก ำไรส ำหรับงวด 55,612          9,121            87                4,301              

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิจากภาษีเงินได้ 893                 (332)                -                  -                    

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   - สทุธิจากภาษีเงินได้ 893                 (332)                -                  -                    

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานทีก่  าหนดใหม่ (283)                -                  (304)                -                    

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 58                   -                  61                   -                    

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

   - สทุธิจากภาษีเงินได้ (225)                -                  (243)                -                    

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 668              (332)             (243)             -                 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 56,280          8,789            (156)             4,301              

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 56,279            8,790              (156)                4,301                 

สว่นทีเ่ป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 1                     (1)                    

56,280          8,789            

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 6



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

ก าไร (ขาดทนุ)

สว่นต า่กวา่ทนุ ผลตา่งจากการ จากการประมาณการ สว่นของผูมี้สว่น
ทนุเรอืนหุน้ จากการรวมธุรกิจ สว่นต า่จากการ จดัสรรแลว้ - แปลงคา่งบการเงินที่ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมสว่นของ ไดเ้สยีทีไ่ม่มี
ทีอ่อกและ สว่นเกินมลูคา่ ภายใตก้าร ซือ้สว่นไดเ้สยี ส  ารองตาม ยงัไม่ได้ เป็นเงินตรา ประกนัภยัส  าหรบัโครงการ ผูถื้อหุน้ของ อ านาจควบคมุ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคมุเดียวกนั ทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ กฎหมาย จดัสรร ตา่งประเทศ ผลประโยชนท์ีก่  าหนดไว้ บรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 150,000       99,419        (689)               -                     3,651         40,454     228                   267                          293,330      (413)             292,917       

ก าไรส  าหรบังวด -                -                -                     -                     -               9,122        -                        -                                 9,122            (1)                    9,121             
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด -                -                -                     -                     -               -            (332)                      -                                 (332)             -                  (332)              
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด -                -                -                     -                     -               9,122        (332)                      -                                 8,790            (1)                    8,789             
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย
   ลดลงจากการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย -                -                -                     -                     -               -            -                        -                                 -               (1)                    (1)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 150,000       99,419        (689)               -                    3,651         49,576     (104)                  267                          302,120      (415)             301,705       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 150,000       99,419        (689)               (453)               4,258         52,549     435                   267                          305,786      3                 305,789       

ก าไรส  าหรบังวด -                -                -                     -                     -               55,611      -                        -                                 55,611          1                     55,612           
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด -                -                -                     -                     -               -            893                       (225)                               668               -                  668                
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด -                -                -                     -                     -               55,611      893                       (225)                               56,279          1                     56,280           
การจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยทางออ้ม 9 -                -                112                     -                     -               -            (117)                      -                                 (5)                 -                  (5)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 150,000       99,419        (577)               (453)               4,258         108,160   1,211                42                           362,060      4                 362,064       

ก าไรสะสม

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ

งบการเงินรวม

(พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 7



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทำนแล้ว)

ก าไร (ขาดทนุ)

 จากการประมาณการ

ทนุเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ตามหลกัคณิตศาสตร์

ที่ออกและ สว่นเกินมลูคา่ ส  ารองตาม ประกนัภยัส  าหรบัโครงการ รวมสว่นของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลประโยชนท์ี่ก  าหนดไว้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 150,000      99,419          3,651           5,161            281                       258,512         

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวด -               -                  -                   4,301               -                               4,301                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 150,000      99,419          3,651           9,462            281                       262,813         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 150,000      99,419          4,258           1,697            281                       255,655         

ก าไรส  าหรบังวด -               -                  -                   87                    -                               87                     

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส  าหรบังวด -               -                  -                   -                       (243)                             (243)                 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวด -               -                  -                   87                    (243)                             (156)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 150,000      99,419          4,258           1,784            38                         255,499         

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษี 56,627            10,238            105                 4,408                

รายการปรบักระทบก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (73)                  (939)                2,347              827                   

   ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมตราสารอนพุนัธ์ -                  (153)                -                  -                    

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 2,481              2,503              736                 765                   

   ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรพัย์ 1,459              -                  4                     -                    

   ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทางออ้ม 9 (51,327)           -                  -                  -                    

   ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึน้ 97                   79                   88                   69                     

   รายไดเ้งินปันผลรบั 4 -                  -                  -                  (3,999)               

   รายไดด้อกเบีย้รบั (96)                  (161)                (181)                (241)                  

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 621                 805                 80                   102                   

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง

   ในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด  าเนินงาน 9,789              12,372            3,179              1,931                

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน (1,042)             (1,257)             (4,490)             (850)                  

   งานโครงการระหวา่งท า -                  -                  (280)                -                    

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 1,278              81                   3                     (3)                      

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 14                   15                   -                  -                    

หนีส้นิด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 1,640              (260)                1,381              (85)                    

   หนีส้นิที่เกิดจากสญัญา (2,883)             -                  -                  -                    

   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (180)                (354)                (212)                (400)                  

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 8,616              10,597            (419)                593                   

   เงินสดรบัจากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ยไดร้บัคนื -                  603                 -                  603                   

   เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (762)                (785)                (154)                (155)                  

กระแสเงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 7,854            10,415          (573)             1,041             

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยช าระคา่อปุกรณ์ (510)                -                  (70)                  -                    

เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  (1,722)             -                    

เงินลงทนุชั่วคราวเพ่ิมขึน้ (33)                  (5,530)             -                  -                    

เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 50                   114                 17                   104                   

เงินสดรบัสทุธิจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทางออ้ม 9 61,636            -                  -                  -                    

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                  -                  (3,750)             -                    

กระแสเงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 61,143          (5,416)           (5,525)           104                

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 15 (1,289)             (1,256)             (953)                (931)                  

เงินสดจา่ยคนืเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 (5,121)             (4,927)             -                  -                    

เงินสดรบัจากการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั 1                     -                  1                     -                    

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (651)                (834)                (80)                  (102)                  

สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย

   ลดลงจากการจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย -                  (1)                    -                  -                    

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (7,060)           (7,018)           (1,032)           (1,033)            

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,138              (32)                  -                  -                    

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 63,075          (2,051)           (7,130)           112                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 82,306            101,097          48,852            68,624              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันปลำยงวด 145,381        99,046          41,722          68,736            

-                      -                      

(พนับาท)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 10



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ อาคารเมเจอร ์ทาวเวอร ์ทองหล่อ หอ้งเลขที่ 2.2 ชัน้ที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสขุุมวิท 63 
(เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์การให้บริการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ าหน่าย การให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงจัดหาสถานท่ีตัง้และให้บริการท่ีเก่ียวข้องภายในโครงการ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวียนและการลงทนุในกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน 

2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษัทฯ
เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครัง้ล่าสุด ดังนั้นงบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณแ์ละสถานการณใ์หม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลที่น าเสนอซ า้ซอ้น  
กบัขอ้มลูที่ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสดุ 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี ้

2.1. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)  
(ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)  และได้
จดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

2.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิด 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สถานการณน์ีไ้ม่ไดก้ระทบ
ต่อกลุ่มบรษิัทอย่างเป็นสาระส าคญั 

 ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ อนึ่ง ระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบขึน้อยู่กับมาตรการควบคมุการแพร่กระจายของภาครฐัและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของ
ไวรสัดงักล่าว 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับ  
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

4. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบรษิัทมีอ านาจควบคมุหรือควบคมุรว่มกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบคุคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบรหิารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ
อยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบักิจการ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ส าหรบัความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารและ
กิจการหรือและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

บคุคล  สญัชาต ิ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ผูบ้รหิารส าคญั 
 

 ไทย  บุคคลที่มีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บรษิัท (ไม่ว่าจะท าหนา้ที่ในระดบับรหิารหรือไม่) 

ในระหว่างงวด กลุ่มบรษิัทมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวเนื่องกบัการบรกิาร
และการกูย้ืมเงิน ซึ่งนโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการคา้ระหว่างกนัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 

1. ค่าบรกิารการจดัการและค่าด าเนินการเรียกเก็บตามราคาที่ระบไุวใ้นสญัญาระหว่างกนั 

2. ดอกเบีย้เงินกูย้ืมระหว่างกนัคิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อปี (2564: รอ้ยละ 1.25 ต่อปี) 

3. เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
 (พนับาท) 
รายการธุรกิจกบับรษิัทย่อย        
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)        
รายไดค้า่บรกิาร -  -  4,461  676 
รายไดค้า่บรกิารการจดัการ -  -  2,880  2,880 
เงินปันผลรบั -  -  -  3,999 
ดอกเบีย้รบั -  -  92  89 
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ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 (พนับาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
   - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 7)  

 
 

 
 

 
 

บรษิัทย่อย -  -  14,652  10,772 
รวม -  -  14,652  10,772 
งำนโครงกำรระหว่ำงท ำ        
บรษิัทย่อย -  -  578  298 
รวม -  -  578  298 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 13)  

 
 

 
 

 
 

บรษิัทย่อย -  -  280  298 
รวม -  -  280  298 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี ้ 

    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 
 

 
 

 
  
ขาดทนุจากอตัรา 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

  ลกัษณะ  31 ธันวาคม  ในระหวา่งปี  แลกเปล่ียน  31 มีนาคม 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้  ความสมัพนัธ ์  2564  เพิ่มขึน้  ลดลง  ที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ  2565 

    (พนับาท) 
บรษิัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ากดั  บรษิัทย่อย  4,500  - 0 -  -  4,500 
SAAM International Limited   บรษิัทย่อย  25,822  -  -  (1,584)  24,238 
SAAM Japan Energy GK  บรษิัทย่อย  -  1,722  -  (106)  1,616 
รวม  30,322  1,722  -  (1,690)  30,354 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานที่ใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564 
 (พนับาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 1,953  1,370 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 56  39 
รวม 2,009  1,409 

สัญญำบริกำรและบริหำรงำน 

บริษัทฯได้ท าสัญญาจ้างการบริหารงานบริการกับบริษัทย่อย  3 แห่ง  ได้แก่  บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จ ากัด 
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จ ากัด และบริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ากัด โดยใหบ้ริการตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 และจนกว่าจะมี 
การบอกเลิกสญัญา ซึ่งบรษิัทย่อยตอ้งช าระค่าบรกิารเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบใุนสญัญา 

บริษัทฯได้ท าสัญญาบริการจัดการงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญ่ีปุ่ นกับ SAAM Japan Energy GK 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สัญญาดังกล่าวเริ่มตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทตอ้งช าระ
ค่าบรกิารเป็นรายไตรมาสตามอตัราที่ระบใุนสญัญาใหแ้ก่บรษิัทย่อย 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 

 (พนับาท) 
เงินสด 83  94  9  15 
เงินฝากธนาคาร 130,260  67,191  26,675  33,816 
เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 15,038  15,021  15,038  15,021 
รวม 145,381  82,306  41,722  48,852 

 ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยม์ีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.05 - 0.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: รอ้ยละ 
0.05 - 0.10 ต่อปี) เงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสงูคือ เงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.40 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2564: เงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน มีอัตราดอกเบี ้ยร้อยละ 0.45 ต่อปี) ซึ่งจะครบก าหนดเดือน
พฤษภาคม 2565 
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6. เงนิลงทุนชั่วครำว 

 งบการเงินรวม 

31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 (อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี)  (พนับาท) 
เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 0.45 - 0.50  0.45 - 0.60  67,883  67,850 
รวม     67,883  67,850 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 (อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี)  (พนับาท) 
เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 0.45 - 0.50  0.45 - 0.50  62,319  62,319 
รวม     62,319  62,319 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 

 (พนับาท) 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหต ุ4) 

 

 
 

 
 

 
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  4,461  162 
   เกินก าหนดช าระ:        
       นอ้ยกว่า 3 เดือน -  -  152  655 
       3 - 6 เดือน -  -  615  689 
       6 - 12 เดือน -  -  1,297  1,397 
       มากกวา่ 12 เดือน -  -  7,645  7,440 
รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  14,170  10,343 
ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั        
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,386  7,601  1,499  1,577 
รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,386  7,601  1,499  1,577 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564  
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 (พนับาท) 
ลกูหนีอ้ื่น        
เงินทดรองจา่ยแก่พนกังาน 22  -  10  - 
รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั - กจิการที่เก่ียวขอ้งกนั   
   (หมายเหต ุ4) - 

 
- 

 
422 

 
353 

รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั - กิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 84  37  83  12 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหต ุ4) - 

 
- 

 
60 

 
76 

ค่าใชจ้า่ยจ่ายลว่งหนา้ 802  586  595  482 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอรบัคืน 115  97  -  - 
รวมลกูหนีอ้ื่น 1,023  720  1,170  923 
รวม  9,409  8,321  16,839  12,843 

8. งำนโครงกำรระหว่ำงท ำ  

 มลูค่าตามบญัชีของงานโครงการระหว่างท า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 แสดงไดด้งันี ้

  งบการเงินรวม 

 
 

ราคาทนุ 
 ผลต่างจากการแปลงค่า 

งบการเงิน 

 งานโครงการ 
ระหว่างท า-สทุธิ 

  31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

 31 มีนาคม 
2565 

 31 ธันวาคม 
2564 

  (พนับาท) 
ค่าค าขอเชื่อมตอ่ 
  ระบบไฟฟ้าแรงสงู 

 
- 

 
121 

 
- 

 
5 

  
- 

  
126 

ค่าใชจ้า่ยในการเชื่อมต่อ 
  ระบบไฟฟ้าแรงสงู 

 
- 

 
8,451 

 
- 

 
(70) 

  
- 

  
8,381 

ค่าที่ปรกึษา  359  1,942  -  (14)  359  1,928 
อื่น ๆ  -  510  -  (2)  -  508 
รวม  359  11,024  -  (81)  359  10,943 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
 (พนับาท) 
ค่าที่ปรกึษา 937  657 
รวม 937  657 

 รายการเปล่ียนแปลงของงานโครงการระหว่างท า ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 10,943  657 
เพิ่มขึน้ระหว่างงวด -  280 
การจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยทางออ้ม (หมายเหต ุ9) (10,314)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (270)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 359  937 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท 

 

ทนุเรียกช าระแลว้ 

 

สดัสว่นเงินลงทนุ 

  

 
ราคาทนุ 

 เงินปันผลทีบ่ริษัทฯรบั
ระหว่างงวดสามเดือน

สิน้สดุวนัที่  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (พนับาท)  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บจก. เอสเอเอเอ็ม วนั  4,000  4,000  100  100  4,000  4,000  -  2,200 
บจก. เอสเอเอเอ็ม ทู  1,500  1,500  100  100  1,500  1,500  -  1,799 
บจก. เอสเอเอเอ็ม ทรี  30,000  30,000  100  100  30,000  30,000  -  - 
บจก. เอสเอเอเอ็ม โซลชูนั   6,000  2,250  100  100  6,000  2,250  -  - 
บจก. เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์วนั  40,000  40,000  100  100  39,999  39,999  -  - 
บจก. เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์ทู  40,000  40,000  100  100  39,999  39,999  -  - 
SAAM International Limited   1.5 ลา้นเหรียญ

ดอลลารฮ์่องกง 
 1.5 ลา้นเหรียญ
ดอลลารฮ์่องกง 

 100  100  5,912  5,912  -  - 

SAAM Japan Energy GK  1 ลา้นเยน  1 ลา้นเยน  100  100  302  302  -  - 
รวม          127,712  123,962  -  3,999 
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9.1  บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลชูัน จ ำกัด 

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2565 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้น เพิ่มจ านวน 3.75 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการช าระค่าหุน้เพิ่มจากหุน้ละ 25 บาทเป็นหุน้ละ 100 บาท จ านวน 50,000 หุน้ โดยบรษิัทฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักลา่ว 
ทัง้จ านวนเมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 

9.2  Biomass Power Three GK (BMP-3) และ Biomass Power Four GK (BMP-4) 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจ้ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน 
BMP-3 และBMP-4 ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนรอ้ยละ 100 เป็นมูลค่ารวม 218.8 ล้านเยนหรือเทียบเท่า  
61.6 ลา้นบาท ทัง้นีผ้ลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน BMP-3 และ BMP-4 ต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่
กลุ่มบรษิัทสิน้สดุการควบคมุใน BMP-3 และ BMP-4 แสดงดงันี ้
    (พนับาท) 
งานโครงการระหว่างท า    10,314 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิ    10,314 
หกั การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ    (117) 
บวก ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั    112 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อยทำงอ้อม    10,309 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทย่อยทางออ้มซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

   (พนับาท) 
ผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ   61,636 
หกั มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบรษิัทย่อยทางออ้ม   (10,309) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบริษทัย่อยทำงออ้ม   51,327 

10. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทย่อยคือที่ดินซึ่งมีมูลค่าราคาทุนจ านวนประมาณ  82.5 ลา้นบาท เป็นที่ดินใน
จงัหวดัเพชรบุรีและประจวบคีรีขนัธ ์โดยส่วนใหญ่ของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นที่ดินใหเ้ช่าด าเนินงานโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นระยะเวลา 25 ปี และบางส่วนเป็นท่ีดินรอการพฒันา 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากสญัญาเช่าดงักล่าวดงันี ้
 

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม 
 2565  2564 
 (พนับาท) 
รายไดค้่าเช่า 3,288  3,288 
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยไดน้ าที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 82.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2564: 82.5 ลา้นบาท) ไปค า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งตามหมายเหตุประกอบการเงิน  
ขอ้ 16 

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 112,188  3,204 
ซือ้เพิ่มระหว่างงวด - ราคาทนุ 510  70 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (4)  (4) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบังวด (1,555)  (233) 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 111,139  3,037 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของ สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  7.6 ล้านบาท 
และ 4.6 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2564: 7.5 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 บรษิัทย่อยไดน้ าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งมลูค่าสทุธิตามบญัชจี านวนประมาณ 106.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 107.2
ลา้นบาท) ไปค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 

12. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสนิทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 31,956  10,122 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (923)  (501) 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 31,033  9,621 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 

 (พนับาท) 
เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

   (หมายเหต ุ4) - 

 

- 

 

280 

 

298 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,466  473  1,094  82 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 889  1,048  444  409 
เจา้หนีอ้ื่น 839  206  477  140 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 339  369  -  - 
ภาษีมลูค่าเพิ่มรอจ่าย 310  288  104  89 
รวม 3,843  2,384  2,399  1,018 

14. หนีส้ินทีเ่กิดจำกสัญญำ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 

 (พนับาท) 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ส าหรบัค่าบริการ

พฒันาโครงการ 26,010  28,918  26,010  26,010 

รายการเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 28,918  26,010 
หกั การรบัรูร้ายไดค้่าบรกิารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
       ในประเทศญ่ีปุ่ นระหว่างงวด (2,883) 

 
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 26,010  26,010 
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15. หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 

 (พนับาท) 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 25,963  27,469  9,233  10,266 
หกั ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (3,985)  (4,202)  (1,229)  (1,309) 
รวม 21,978  23,267  8,004  8,957 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,066)  (3,302)  (1,708)  (1,894) 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สทุธิจาก 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18,912 

 
19,965 

 
6,296 

 
7,063 

กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าพืน้ที่ในอาคารและที่ดิน เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อายุของสัญญา 
มีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 25 ปี 

กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเชา่ขัน้ต ่าตามสญัญาเชา่ดงันี ้

  งบการเงินรวม 
  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
  ไม่เกิน 

1 ปี 
 

1 - 5 ปี 
 เกินกว่า 

5 ปี 
 

รวม 
 ไม่เกิน 

1 ปี 
 

1 - 5 ปี 
 เกินกว่า 

5 ปี 
 

รวม 
  (พนับาท) 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่า 
   ที่ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ตาม 
   สญัญาเช่า 

 

3,872 

 

12,139 

 

9,952 

 

25,963 

 

4,136 

 

12,074 

 

11,259 

 

27,469 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า 
   รอการตดับญัช ี

 
(806) 

 
(2,337) 

 
(842) 

 
(3,985) 

 
(834) 

 
(2,426) 

 
(942) 

 
(4,202) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวน 
   เงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ยทัง้สิน้ 
   ตามสญัญาเช่า 

 

3,066 

 

9,802 

 

9,110 

 

21,978 

 

3,302 

 

9,648 

 

10,317 

 

23,267 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
  ไม่เกิน 

1 ปี 
 

1 - 5 ปี 
 เกินกว่า 

5 ปี 
 

รวม 
 ไม่เกิน 

1 ปี 
 

1 - 5 ปี 
 เกินกว่า 

5 ปี 
 

รวม 
  (พนับาท) 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่า 
   ที่ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ตาม 
   สญัญาเช่า 

 

2,000 

 

5,305 

 

1,928 

 

9,233 

 

2,201 

 

5,263 

 

2,802 

 

10,266 
ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่า 
   รอการตดับญัช ี

 
(292) 

 
(772) 

 
(165) 

 
(1,229) 

 
(307) 

 
(810) 

 
(192) 

 
(1,309) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวน 
   เงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ยทัง้สิน้ 
   ตามสญัญาเช่า 

 

1,708 

 

4,533 

 

1,763 

 

8,004 

 

1,894 

 

4,453 

 

2,610 

 

8,957 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสญัญาเช่าส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่31 มีนาคม      
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่  217  251  80  102 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวกบัสญัญาเชา่สินทรพัย ์
    ที่มีมลูค่าต ่า 11  11  11  11 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบั  
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 1.29 ลา้นบาท และ 0.95 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 มีนาคม 2564 : 1.26 
ลา้นบาท และ 0.93 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564  มีรายละเอียดดงันี ้

      เงื่อนไขที่ส  าคญัของสญัญาเงินกูย้ืม    งบการเงินรวม 
ล าดบัท่ี  ผูใ้หกู้ ้  วงเงินกูย้ืม  การจา่ยช าระคืนเงินกูย้ืม  ค า้ประกนัโดย  อตัราดอกเบีย้  31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 

    (ลา้นบาท)      (รอ้ยละต่อปี)  (พนับาท) 
บรษิัทย่อย         

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ำกัด         
1  ธนาคาร  70  จ่ายช าระเป็นรายเดือน ซึง่ตอ้งจา่ยช าระ 

งวดแรกในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 
รวมทัง้หมด 76 งวด 

 ที่ดินที่จดัประเภทเป็น
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ 
การลงทนุของบรษิัทย่อย 

 MLR ลบ 1.5  3,750  6,531 

บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลำร ์พำวเวอร ์วัน จ ำกัด         
2  ธนาคาร  95.2  ช าระคืนเป็นรายไตรมาส และมีก าหนด 

ช าระงวดแรกในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 
รวมทัง้หมด 51 งวด 

 จดจ านองหุน้สามญัและ
ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง
ทัง้หมดของบรษิัทย่อย 

 

 BIBOR 3 เดือน 
        บวก 2 

 

 55,352  57,692 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว      59,102  64,223 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      (11,498)  (14,212) 
เงินกูย้ืมระยะยาว – สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      47,604  50,011 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี ้

   งบการเงินรวม 
   (พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564   64,223 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้   (5,121) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565   59,102 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนีใ้หเ้ป็นตามสญัญา เป็นตน้ 

17. ภำษีเงนิได้  

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึน้จากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรบังวดคณูดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทัง้ปีที่ประมาณไว้
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:        
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาล 1,076  1,023  44  - 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี:         
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 
   และการกลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราว 

 
(61) 

  
94 

  
(26) 

  
107 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 1,015  1,117  18  107 
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18. ทุนเรือนหุ้น 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตามรายละเอียดดงันี ้ 

      อตัราการใชสิ้ทธิ  
      ซือ้หุน้สามญัต่อ  
   ก าหนดวนัท่ีใชสิ้ทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาในการใช ้

ออกโดย จดัสรรใหแ้ก ่ วนัท่ีออก ครัง้แรก ครัง้สดุทา้ย จ านวน 1 หน่วย สิทธิซือ้หุน้สามญั 
     (ลา้นหน่วย)  (บาท) 

บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้เดิม 
(SAAM-W1) 

20 ตลุาคม 
2564 

17 มกราคม 
2565 

19 ตลุาคม 
2565 

30 
 

1:1 7.5 

บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้เดิม 
(SAAM-W2) 

20 ตลุาคม 
2564 

17 มกราคม 
2565 

19 ตลุาคม 
2567 

30 1:1 11 

 รวมการออกโดยบรษิัทฯ   60   

เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2565 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SAAM-W1 ไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯตามใบส าคญั
แสดงสิทธิจ านวน 100 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 100 หน่วย มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ใน
ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 7.5 บาท และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อ  
วนัท่ี 20 มกราคม 2565 

19. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

 ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยหารก าไรส าหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ย
ผลรวมของจ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัที่
บริษัทฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลดทั้งสิน้ใหเ้ป็นหุน้สามัญ โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุ้น
สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
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 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม 

   จ านวนหุน้สามญั   
 ก าไรส าหรบังวด  ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั   ก าไรต่อหุน้ 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พนับาท)  (พนัหุน้)  (บาทต่อหุน้) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 55,611  9,122  300,000  300,000  0.1854  0.0304 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (SAAM-W1) -  -  2,391  -     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามี            

 การแปลงเป็นหุน้สามญั 55,611  9,122  302,391  300,000  0.1839  0.0304 

 

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   จ านวนหุน้สามญั   
 ก าไรส าหรบังวด  ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  ก าไรต่อหุน้ 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พนับาท)  (พนัหุน้)  (บาทต่อหุน้) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน            
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 87  4,301  300,000  300,000  0.0003  0.0143 
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด            
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (SAAM-W1) -  -  2,391  -     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามี            

 การแปลงเป็นหุน้สามญั 87  4,301  302,391  300,000  0.0003  0.0143 
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20. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษัท 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปนี ้

  ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
  ส่วนงาน 

การใหบ้ริการ 
 ส่วนงาน 

การขายไฟฟ้า 
 รายการปรบัปรุงและ 
ตดัรายการระหวา่งกนั 

 
งบการเงินรวม 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (พนับาท) 
รายไดจ้ากการขาย การบริการและเช่า                    21,002  14,407  4,683  4,923  (4,462)  (676)  21,223  18,654 
ตน้ทนุขาย บริการและเช่า  (4,262)  (3,815)  (1,525)  (1,572)  159  676  (5,628)  (4,711) 
ก าไรขัน้ตน้  16,740  10,592  3,158  3,351  (4,303)  -  15,595  13,943 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางออ้ม          51,327  - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ            (1,052)  939 
รายไดอ่ื้น            219  344 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ              (41)  (55) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร              (8,771)  (4,087) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน              (650)  (846) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้              (1,015)  (1,117) 
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย        (1)  1 
ก าไรส าหรบังวด              55,611  9,122 

21. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

21.1. ความเสี่ยงจำกอัตราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน  และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบีย้ 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คยีง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

21.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการบริการ  การกู้ยืมและการซือ้อุปกรณเ์ป็น
เงินตราต่างประเทศ 
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 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยท์างการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี ้

สกลุเงิน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 

 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มีนาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
  (ลา้น)  (บาทต่อหนว่ยเงนิตรา 
          ต่างประเทศ) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ             
เหรียญสหรฐัอเมรกิา  0.7  0.7  -  -  33.1393  33.2469 
เยน  -  -  150  127.2  0.2693  0.2869 
             
หนีส้นิทำงกำรเงนิ             
เยน  -  -  1  1  0.2764  0.2944 

21.3. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบรษิัทจึงประมาณมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงนิส่วนใหญ่ใกลเ้คยีงกบั
มลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

22. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ 

กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้ นอกเหนือจากที่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตอุื่นดงันี  ้

22.1. ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2558 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์ทู จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดิน โดยมีจดุรบัซือ้ไฟฟ้าดงักล่าวอยู่ที่อ  าเภอดีลงั จงัหวดัลพบุรี และมีก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายใน
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ไดเ้กิดเหตกุารณท์ี่เป็นเหตสุดุวิสยัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า บรษิัทย่อยจึงขอยา้ยที่ตัง้
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ปยงัสถานที่ตัง้ใหม่ในจงัหวดัเพชรบุรีอนัเนื่องจากเหตุสดุวิสยั ซึ่งคณะกรรมการ
ของหน่วยราชการดงักล่าวเห็นพอ้งว่าเหตุการณด์งักล่าวเป็นเหตุสดุวิสยั แต่ยงัไม่พิจารณาอนุมตัิการยา้ยที่ตัง้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ันที ส่งผลใหบ้ริษัทย่อยไม่สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไดท้ันภายในก าหนด 
หน่วยงานราชการดังกล่าวจึงมีหนังสือแจง้บอกเลิกสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2558 
บรษิัทย่อยไดล้งนามในสญัญาสั่งซือ้ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ก) สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

บริษัทย่อยไดท้ าสญัญาว่าจา้งบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหเ้ป็นไป
ตามข้อก าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  มูลค่าค่าก่อสรา้งทั้งหมดตามสัญญาจ านวน 27.6 ลา้นบาท ณ วันที่  
31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยไดช้ าระค่าก่อสรา้งบางส่วนใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน  4.8 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2564: 4.8 ลา้นบาท) รายการค่าก่อสรา้งดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวภ้ายใตห้วัขอ้งานระหว่างก่อสรา้ง  
จ านวน 3.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 3.5 ล้านบาท) และเงินมัดจ าค่าอุปกรณ์จ านวน 1.3 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 1.3 ลา้นบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาดงักล่าว บริษัท
ย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่ายช าระค่าด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ีกเป็นจ านวน 22.8 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 22.8 ลา้นบาท)  

ข) สญัญาซือ้ขายอปุกรณ ์

บริษัทย่อยไดท้ าสญัญาซือ้ขายอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ับบริษัทแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีมลูค่าตามสญัญาทัง้หมด 2.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทย่อยไดช้ าระ
เงินมัดจ าตามสัญญาให้แก่บริษัทดังกล่าวแล้วจ านวน  0.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 24 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2564: 24.1 ลา้นบาท) รายการเงินมดัจ าดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวภ้ายใตห้วัขอ้เงินมดัจ าค่าอุปกรณ์ 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาดงักล่าว บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่าย
ช าระค่าอปุกรณอ์ีกเป็นจ านวน 2.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (31 ธันวาคม 2564: 2.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

จากเหตุการณแ์ละภาระผูกพันที่เก่ียวขอ้งกับสัญญาขา้งตน้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องรอ้ง
หน่วยงานราชการดังกล่าวและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอีก 2 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกรอ้ง 
ใหบ้รษิัทย่อยสามารถด าเนินการตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใหแ้ลว้เสรจ็ หรือใหห้น่วยงานราชการดงักล่าวชดใชค้่าเสียหาย
ที่เกิดขึน้ตามสญัญาต่างๆที่บรษิัทย่อยไดล้งนามไว ้ 

ต่อมาเมื่อวันที่  25 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางได้มีค  าพิพากษายกฟ้องคดีความดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารของ  
กลุ่มบริษัทมีความเห็นว่าคดีความดงักล่าวยงัไม่ถึงที่สดุ และบริษัทย่อยยงัมีสิทธิอุทธรณค์ าพิพากษาศาลปกครองกลาง
ต่อศาลปกครองสงูสดุต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  ซึ่งเมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์
ค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

อย่างไรก็ตามในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้า
ระหว่างก่อสรา้งทัง้จ านวนรวม 4.6 ลา้นบาท ที่ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ ์
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ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดทั้งนีผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษัท ไดพ้ิจารณา
ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทย่อยเก่ียวกับคดีความดงักล่าว ขอ้ก าหนดตามสญัญาที่ก่อใหเ้กิดภาระ
ผูกพนัต่างๆ และผลของสญัญาจากการเลิกสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ามลูค่าของเงินมดัจ าค่า
อุปกรณต์ามสญัญาที่บริษัทย่อยไดช้ าระไปแลว้นัน้ ยงัคงมีมลูค่าอยู่จนกระบวนการฟ้องรอ้งคดีจะเป็นท่ีสิน้สดุ เนื่องจาก
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาซือ้ขายอุปกรณ ์บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินมัดจ าค่าอุปกรณด์ังกล่าวคืนทั้งจ านวน
ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทจึงไม่ไดต้ัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวในงบการเงินรวม 

22.2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจะซือ้จะขายทีด่ิน 

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดท้ าสัญญาจะซือ้จะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจา้ของที่ดิน  
เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์ทู จ ากัด จ ากัด ซึ่งขณะนี ้
คดีความยงัไม่ถึงที่สิน้สดุตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ 22.1 จึงเป็นเหตุใหส้ญัญาจะซือ้จะขายที่ดินถกูเล่ือนออกไป 
ทั้งนีเ้พื่อรกัษาสิทธิตามสัญญาจะซือ้จะขายเดิม บริษัทย่อยไดต้กลงว่าจะช าระเป็นค่าเช่าแก่เจา้ของที่ดินในอัตราปีละ
ประมาณ 0.3 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนจนกว่าคดีความจะถึงที่สดุ (31 ธันวาคม 2564: 0.3 ลา้นบาท) ทัง้นี ้ภายใต้
เงื่อนไขของสญัญาจะซือ้จะขาย บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือที่ตอ้งช าระค่าซือ้ที่ดินตามที่ระบใุนสญัญาจ านวน 14.6 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 14.6 ลา้นบาท) 

22.3. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษัทฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และบริการบ ารุงรกัษาอุปกรณด์งักล่าว
เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท สญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุในเดือนมกราคม 2566 โดยบริษัทฯตอ้ง
ช าระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 3,500 บาท (31 ธันวาคม 2564: 3,500 บาท)  

22.4. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

บริษัทฯไดท้ าสญัญาว่าจา้งระยะยาวกบับุคคลภายนอกในการใหบ้ริการดา้นการจดัการที่ดิน และดูแลความเรียบรอ้ยใน
โครงการพลังงานแสงอาทิตยท์ี่จงัหวดัเพชรบุรี สัญญาดังกล่าวจะสิน้สุดในปี 2573 โดยบริษัทฯตอ้งช าระค่าบริการเป็น 
รายปีในอตัราปีละประมาณ 0.17 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 0.17 ลา้นบาท) 

บริษัทฯไดท้ าสัญญาว่าจา้งบริษัทย่อยในการใหบ้ริการดา้นการจัดการงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญ่ีปุ่ น  
สัญญาดังกล่าวจะสิน้สุดเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา โดยบริษัทฯตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายไตรมาสในอัตราไตรมาสละ 
0.13 ลา้นเยนต่อโครงการท่ีเริ่มด าเนินการ 
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22.5. ภาระผูกพันอื่น ๆ 

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
 (ลา้นบาท) 
หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคาร -  1,500 
รวม -  1,500 

23. กำรอนุมัติงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 


