
 
 
 
 
 

     บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย่ี์ 
     ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 
     งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

     ส  าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 
     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  
โทรศพัท ์02 108 1591-6 โทรสำร 02 108 1599 อีเมล:์ info@pkfthailand.asia เวบไซต:์ www.pkfthailand.asia                      

 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทสมำชิกในเครือข่ำยของ พีเคเอฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นอิสระต่อกนัตำมกฎหมำย และไม่
รบัผิดชอบหรือรบัผิดในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของบริษัทสมำชิกอื่นๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ แต่อย่ำงใด 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอต่อ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบรษิัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2564 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่   
30 มิถุนำยน 2564 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบขอ้มลู
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล) ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด 
(มหำชน) และบรษิัทย่อย และของเฉพำะกิจกำรของบรษิัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั 
ซึ่งผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนีต้ำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกับขอ้มลูทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ยกำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผิดชอบดำ้นกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะหเ์ปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น  กำรสอบทำนนีม้ีขอบเขตจ ำกัดกว่ำ 
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมั่นว่ำจะพบเรื่องที่มีนยัส ำคญัทัง้หมดซึ่งอำจ
พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันัน้ ขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำนได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบับที่ 34 
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
 
 
 

(ปิตินนัท ์ลีลำเมธวฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  
เลขทะเบียน 11133 
 

บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
4 สิงหำคม 2564 
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

หมายเหตุ

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 120,393               101,097               94,469                 68,624                 

เงินลงทนุชั่วคราว 6 5,531                   21,651                 -                       21,651                 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 7 36,948                 8,089                   39,697                 10,390                 

งานโครงการระหวา่งท า 8 10,501                 10,586                 -                       -                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       29,785                 29,384                 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 3,678                   4,294                   478                      1,084                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 177,051            145,717            164,429            131,133            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 9 -                       -                       123,660               123,660               

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 10 82,495                 82,495                 -                       -                       

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 115,356               118,470               3,655                   4,130                   

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 12 34,574                 36,472                 11,893                 12,946                 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 60                        68                        56                        63                        

เงินมดัจ าคา่อปุกรณ์ 21.1 25,845                 24,382                 -                       -                       

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 342                      477                      251                      409                      

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 1,628                   1,657                   241                      241                      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 260,300            264,021            139,756            141,449            

รวมสินทรัพย์ 437,351            409,738            304,185            272,582            

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 2



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

หมายเหตุ

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 13 1,981                   2,611                   510                      673                      

รายไดร้บัลว่งหนา้ 14 26,010                 -                       26,010                 -                       

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 3,303                   3,242                   1,940                   1,908                   

สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 18,614                 18,226                 -                       -                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 1,523                   1,695                   211                      -                       

หนีส้นิสญัญาอนพุนัธ์ 21 144                      442                  -                       -                       

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 2,429                   938                      1,977                   564                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 54,004              27,154              30,648              3,145               

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นที่ถงึก าหนด

   ช  าระภายในหนึ่งปี 15 22,029                 23,832                 8,418                   9,522                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิจากสว่น

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 54,557                 64,223                 -                       -                       

ประมาณการหนีส้นิไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นักงาน 1,769                   1,612                   1,541                   1,403                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 78,355              89,667              9,959               10,925              

รวมหนีสิ้น 132,359            116,821            40,607              14,070              

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 3



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564

30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

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

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แลว้

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

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

สว่นต า่กวา่ทนุจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (689)                     (689)                     -                       -                       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 3,651                   3,651                   3,651                   3,651                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 52,623                 40,454                 10,227                 5,161                   

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 412                      495                      281                      281                      

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 305,416               293,330               263,578               258,512               

สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (424)                     (413)                     -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 304,992            292,917            263,578            258,512            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 437,351            409,738            304,185            272,582            

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 4



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 4,445              4,659              -                  -                    

รายไดจ้ากการบรกิารและเชา่ 13,731            13,731            2,898              2,857                 

รายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 4 -                  -                  3,500              3,500                 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 600                 -                  804                 -                    

รายไดอ่ื้น 354                 405                 3,135              3,365                 

รวมรำยได้ 19,130          18,795          10,337          9,722             

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 1,530              1,524              -                  -                    

ตน้ทนุบรกิารและเชา่ 3,122              3,258              965                 905                    

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 56                   55                   55                   55                      

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 5,017              4,080              3,968              3,487                 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ -                  1,489              -                  1,699                 

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,725            10,406          4,988            6,146             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 9,405            8,389            5,349            3,576             

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (792)                (927)                (112)                (44)                    

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 8,613            7,462            5,237            3,532             

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 17 (1,675)             (1,056)             (572)                (21)                    

ก ำไรส ำหรับงวด 6,938            6,406            4,665            3,511             

กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 6,947              6,409              4,665              3,511                 

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (9)                    (3)                    

6,938            6,406            

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 18

ก าไรสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.023 0.021 0.016 0.012

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนัก (พนัหุน้) 300,000 300,000 300,000 300,000

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 5



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 6,938            6,406            4,665            3,511             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิจากภาษีเงินได้ 249                 (891)                -                  -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 249              (891)             -               -                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 7,187            5,515            4,665            3,511             

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 7,196              5,518              4,665              3,511                 

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (9)                    (3)                    

7,187            5,515            

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 6



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 9,368              9,433              -                  -                    

รายไดจ้ากการบรกิารและเชา่ 27,462            27,462            5,785              5,801                 

รายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 4, 9 -                  -                  7,499              10,899               

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 1,539              349                 -                  1,316                 

รายไดอ่ื้น 698                 658                 6,286              6,600                 

รวมรำยได้ 39,067          37,902          19,570          24,616            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 3,102              3,082              -                  -                    

ตน้ทนุบรกิารและเชา่ 6,261              6,575              1,996              1,815                 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 111                 109                 110                 109                    

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 9,104              9,545              7,561              7,176                 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ -                  -                  23                   -                    

รวมค่ำใช้จ่ำย 18,578          19,311          9,690            9,100             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 20,489          18,591          9,880            15,516            

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (1,638)             (1,962)             (235)                (77)                    

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 18,851          16,629          9,645            15,439            

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 17 (2,792)             (2,895)             (679)                (934)                  

ก ำไรส ำหรับงวด 16,059          13,734          8,966            14,505            

กำรแบ่งปันก ำไร

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 16,069            13,763            8,966              14,505               

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (10)                  (29)                  

16,059          13,734          

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 18

ก าไรสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 0.054 0.046 0.030 0.048

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนัก (พนัหุน้) 300,000 300,000 300,000 300,000

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 7



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

2564 2563 2564 2563

ก ำไรส ำหรับงวด 16,059          13,734          8,966            14,505            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิจากภาษีเงินได้ (83)                  935                 -                  -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (83)               935              -               -                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 15,976          14,669          8,966            14,505            

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 15,986            14,698            8,966              14,505               

สว่นที่เป็นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (10)                  (29)                  

15,976          14,669          

(พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 8



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี ่ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

ก าไร (ขาดทนุ)
สว่นต า่กวา่ทนุ จากการประมาณการ สว่นของผูมี้สว่น

ทนุเรอืนหุน้ จากการรวมธุรกิจ จดัสรรแลว้ - ผลตา่งจากการแปลงคา่ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมสว่นของ ไดเ้สยีทีไ่มมี่
ทีอ่อกและ สว่นเกินมลูคา่ ภายใตก้าร ส  ารองตาม งบการเงินทีเ่ป็น ประกนัภยัส  าหรบัโครงการ ผูถื้อหุน้ของ อ านาจควบคมุ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคมุเดียวกนั กฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ผลประโยชนท์ีก่  าหนดไว้ บรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 150,000           99,419             (689)                2,551              40,373             (1,524)                      267                             290,397           (360)                290,037           

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี -                     -                     -                     -                     (591)                   -                                -                                    (591)                   -                     (591)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 150,000           99,419             (689)                2,551              39,782             (1,524)                      267                             289,806           (360)                289,446           

ก าไรส  าหรบังวด -                     -                     -                     -                     13,763               -                                -                                    13,763               (29)                     13,734               
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     935                               -                                    935                    -                     935                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                     -                     -                     -                     13,763               935                               -                                    14,698               (29)                     14,669               
เงินปันผลจา่ย 20 -                     -                     -                     -                     (7,500)                -                                -                                    (7,500)                -                     (7,500)                
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ยลดลง
   จากการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                                -                                    -                     (1)                       (1)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 150,000           99,419             (689)                2,551              46,045             (589)                         267                             297,004           (390)                296,614           

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

ก าไรส  าหรบังวด -                     -                     -                     -                     16,069               -                                -                                    16,069               (10)                     16,059               
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส  าหรบังวด -                     -                     -                     -                     -                     (83)                                -                                    (83)                     -                     (83)                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                     -                     -                     -                     16,069               (83)                                -                                    15,986               (10)                     15,976               
เงินปันผลจา่ย 20 -                     -                     -                     -                     (3,900)                -                                -                                    (3,900)                -                         (3,900)                
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ยลดลง
   จากการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     -                     -                     -                                -                                    -                     (1)                       (1)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 150,000           99,419             (689)                3,651              52,623             145                          267                             305,416           (424)                304,992           

ก าไรสะสม

สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ
งบกำรเงินรวม

(พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 9



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี ่ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

ก าไร (ขาดทนุ) 

จากการประมาณการ

ทนุเรอืนหุน้ จดัสรรแลว้ - ตามหลกัคณิตศาสตร์

ทีอ่อกและ สว่นเกินมลูคา่ ส  ารองตาม ประกนัภยัส  าหรบัโครงการ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผลประโยชนท์ีก่  าหนดไว้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 150,000           99,419             2,551              7,425              281                        259,676           

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                      -                      -                      14,505                -                               14,505                

เงินปันผลจา่ย 20 -                      -                      -                      (7,500)                 -                               (7,500)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 150,000           99,419             2,551              14,430             281                        266,681           

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

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                      -                      -                      8,966                  -                               8,966                  

เงินปันผลจา่ย 20 -                      -                      -                      (3,900)                 -                               (3,900)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 150,000           99,419             3,651              10,227             281                        263,578           

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ (ต่อ)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 10



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษี 18,851            16,629            9,645              15,439               

รายการปรบักระทบก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (1,539)             (409)                23                   (1,376)               

   (ก าไร) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรมตราสารอนพุนัธ์ (298)                133                 -                  -                    

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 5,027              4,756              1,535              1,259                 

   คา่ตดัจ าหน่ายงานโครงการระหวา่งท า 8 -                  131                 -                  -                    

   ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึน้ 157                 152                 138                 133                    

   รายไดเ้งินปันผลรบั 4 -                  -                  (7,499)             (10,899)             

   รายไดด้อกเบีย้รบั (296)                (598)                (453)                (780)                  

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 1,574              1,921              203                 65                      

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง

   ในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด  าเนินงาน 23,476            22,715            3,592              3,841                 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน (28,951)           (676)                (29,236)           (1,354)               

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13                   (166)                2                     2                        

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 29                   29                   -                  -                    

หนีส้นิด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน (511)                (1,055)             (163)                (324)                  

   รายไดร้บัลว่งหนา้ 26,010            -                  26,010            -                    

   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 1,491              (726)                1,413              (759)                  

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 21,557            20,121            1,618              1,406                 

   เงินสดรบัจากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ยไดร้บัคืน 603                 308                 603                 308                    

   เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (2,829)             (1,670)             (311)                (237)                  

กระแสเงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 19,331          18,759          1,910            1,477             

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พนับาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 11



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยช าระคา่ยานพาหนะ อปุกรณแ์ละซอฟแวรค์อมพิวเตอร์ (8)                    (2,565)             -                  (2,552)               

เงินสดรบัจากการรบัคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้

   แกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  1,500              6,180                 

เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  (1,930)             (1,500)               

เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 9 -                  -                  7,499              10,899               

เงินลงทนุชั่วคราว (เพ่ิมขึน้) ลดลง 16,120            (6,073)             21,651            (573)                  

เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 388                 609                 391                 705                    

กระแสเงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,500          (8,029)           29,111          13,159            

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 15 (1,742)             (1,796)             (1,072)             (1,214)               

เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้มืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  (5,500)               

เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 (9,278)             (8,924)             -                  -                    

เงินปันผลจา่ย 20 (3,900)             (7,500)             (3,900)             (7,500)               

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (1,616)             (2,102)             (203)                (240)                  

สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย

   ลดลงจากการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทยอ่ย (1)                    (1)                    -                  -                    

กระแสเงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (16,537)         (20,323)         (5,175)           (14,454)           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2                     532                 -                  -                    

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 19,296          (9,061)           25,846          182                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 101,097          51,894            68,624            17,845               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 120,393        42,833          94,470          18,027            

-                      1                     

(พนับาท)

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 12



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 

 

13 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดัตัง้และมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนเพื่อจ าหน่าย  รวมถึง
จัดหาสถานที่ตัง้และใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งภายในโครงการและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ที่อยู่ตามที่จด
ทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร ์ทองหล่อ หอ้งเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษัทฯ
เลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั
งบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอครัง้ล่าสุด ดังนั้นงบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณแ์ละสถานการณใ์หม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูที่น าเสนอซ า้ซอ้นกบั
ขอ้มลูที่ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสดุ 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี ้

2.1. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่  ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบรษิัท”)
และได้จัดท าขึน้โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรา้งเก่ียวกบับรษิัทย่อยในระหว่างงวดปัจจบุนั 

2.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สถานการณน์ีไ้ม่ไดก้ระทบต่อ
กลุ่มบรษิัทอย่างเป็นสาระส าคญั 

 ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกับมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ อนึ่ง ระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบขึน้อยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครฐัและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัส
ดงักล่าว 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ัดท าขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใชใ้นงบการเงินส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

4. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บคุคลหรือกิจการเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบรษิัทหากกลุ่มบริษัท
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพล
อย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบักิจการ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ส าหรบัความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารและ
กิจการหรือและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ประเทศที่จดัตัง้/ 
สญัชาต ิ

  
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ผูบ้รหิารส าคญั 
 

 ไทย  บุคคลที่ มีอ  านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคมุกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหนา้ที่ใน
ระดบับรหิารหรือไม่) 

ในระหว่างงวด กลุ่มบรษิัทมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวเนื่องกบัการบรกิาร
และการกูย้ืมเงิน ซึ่งนโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการคา้ระหว่างกนัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 

1. ค่าบรกิารการจดัการและค่าด าเนินการเรียกเก็บตามราคาที่ระบไุวใ้นสญัญาระหว่างกนั 

2. ดอกเบีย้เงินกูย้ืมระหว่างกันคิดดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 1.25 ต่อปี (2563: รอ้ยละ 0.05 - 1.25 ต่อปี และ MLR – 
0.40 ต่อปี) 

3. เงินปันผลรบัถือเป็นรายไดเ้มื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) 
รายการธุรกิจกบับรษิัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้า่บรกิาร - - 688 646 
รายไดค้า่บรกิารการจดัการ - - 2,880 2,880 
เงินปันผลรบั - - 3,500 3,500 
ดอกเบีย้รบั - - 92 100 
ดอกเบีย้จ่าย - - - 14 
     
รายการธุรกิจกบัผูบ้รหิารส าคญั     
เงินปันผลจ่าย - 1 - - 

  
 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) 
รายการธุรกิจกบับรษิัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้า่บรกิาร - - 1,364 1,379 
รายไดค้า่บรกิารการจดัการ - - 5,760 5,760 
เงินปันผลรบั (หมายเหต ุ9) - - 7,499 10,899 
ดอกเบีย้รบั - - 181 202 
ดอกเบีย้จ่าย - - - 31 
     
รายการธุรกิจกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลจ่าย - 1 - - 

 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด
ดงันี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พนับาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)     
บรษิัทย่อย - - 9,799 8,430 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,799 8,430 

     

รำยได้ดอกเบีย้ค้ำงรับ - กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั
(หมำยเหตุ 7) 

    

บรษิัทย่อย - - 205 40 

รวมรายไดด้อกเบีย้คา้งรบั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 205 40 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระหว่างบรษิัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว มีรายละเอียดดงันี ้ 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม ในระหวา่งงวด 
ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุายน 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ ความสมัพนัธ ์ 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง ที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 2564 

  (พนับาท) 
SAAM International Limited  บรษิัทย่อย 24,384 1,430 - (29) 25,785 

บรษิัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ากดั บรษิัทย่อย 5,000 500 (1,500) - 4,000 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  29,384 1,930 (1,500) (29) 29,785 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรบังวดสามเดือน  
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรบังวดหกเดอืน  
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 1,170 1,230 2,540 2,574 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 39 39 78 78 

รวม 1,209 1,269 2,618 2,652 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พนับาท) 
เงินสด 99 89 20 11 
เงินฝากธนาคาร 43,114 35,322 17,269 8,448 
เงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู 77,180 65,686 77,180 60,165 

รวม 120,393 101,097 94,469 68,624 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.05 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: รอ้ยละ 0.05 ต่อปี) 
เงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสูงคือ เงินฝากประจ าประเภท  1 เดือน และ 3 เดือน มีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.3 และ 
0.45 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: เงินฝากประจ าประเภท 3 เดือน มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.7 ต่อปี) ซึ่งจะครบก าหนดวนัท่ี 
30 กรกฎาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2564 ตามล าดบั 

6. เงนิลงทุนชั่วครำว 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจ ากับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งโดยมีอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.6 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: รอ้ยละ 0.9 ต่อปี) ซึ่งจะครบก าหนดภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565  

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถนุายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 มิถนุายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 

 (พนับาท) 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ4)     
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 9,799 8,430 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,799 8,430 
ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุนีค้งคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,613 7,589 1,577 1,577 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,613 7,589 1,577 1,577 
ลกูหนีอ้ื่น      
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ (หมายเหต ุ14) 27,864 - 27,831 - 
เงินทดรองจา่ยแก่พนกังาน 10 - 10 - 
รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมายเหต ุ4) - - 205 40 
รายไดด้อกเบีย้คา้งรบั – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8 100 - 100 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 404 351 275 243 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอรบัคืน 49 49 - - 
รวมลกูหนีอ้ื่น  28,335 500 28,321 383 
รวม  36,948 8,089 39,697 10,390 

 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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8. งำนโครงกำรระหว่ำงท ำ  

 มลูค่าตามบญัชีของงานโครงการระหว่างท า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แสดงไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ 
ผลต่างจากการแปลงค่า 

งบการเงิน 
งานโครงการ 

ระหว่างท า-สทุธิ 

 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พนับาท) 
ค่าค าขอเชื่อมตอ่ 
ระบบไฟฟ้าแรงสงู 121 121 4 4 125 125 
ค่าใชจ้า่ยในการเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้าแรงสงู 8,451 8,451 (81) (89) 8,370 8,362 
ค่าที่ปรกึษา 1,583 1,583 (16) (17) 1,567 1,566 
อื่น ๆ 510 510 (71) 23 439 533 

รวม 10,665 10,665 (164) (79) 10,501 10,586 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยไม่มีค่าตดัจ าหน่ายโครงการระหว่างท า (31 ธันวาคม 2563: 0.13 ลา้นบาท) โดยแสดง
เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุรวม เนื่องจากบรษิัทย่อยพิจารณาว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตแลว้ 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท ทนุเรียกช าระแลว้ สดัสว่นเงินลงทนุ ราคาทนุ 

เงินปันผลทีบ่ริษัทฯรบั
ระหว่างงวดหกเดือน

สิน้สดุวนัที ่
 30 มิถนุายน 31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  31 ธันวาคม  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (รอ้ยละ) (พนับาท) 
บจก. เอสเอเอเอ็ม วนั 4,000 4,000 100 100 4,000 4,000 2,200 2,600 
บจก. เอสเอเอเอ็ม ทู 1,500 1,500 100 100 1,500 1,500 1,799 1,799 
บจก. เอสเอเอเอ็ม ทรี 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 - 3,000 
บจก. เอสเอเอเอ็ม เซอรว์ิส 2,250 2,250 100 100 2,250 2,250 - - 
บจก. เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์วนั 40,000 40,000 100 100 39,999 39,999 3,500   3,500 
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 - - 

รวม     123,660 123,660 7,499 10,899 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยทำงอ้อม 

เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหก้ารปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อย
ภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความชัดเจนส าหรบัในการประกอบธุรกิจ โดยการปรับ
โครงสรา้งการถือหุน้ มีดงันี ้

ก) บริษัทฯ ซือ้หุ้นทั้งหมดของ SAAM Japan Energy GK ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จาก SAAM 
International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท าให้ SAAM Japan Energy GK กลายเป็นบริษัทย่อยของ
บรษิัทฯ 

ข) SAAM International Limited ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ซือ้หุน้ทัง้หมดของ Biomass Power One GK (BMP1), 
Biomass Power Two GK (BMP2), Biomass Power Six GK (BMP6) และ  Biomass Power Seven GK (BMP7) 
ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SAAM Internaltional Limited จาก SAAM Japan Energy GK ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ SAAM International Limited และผูถื้อหุน้อื่น ท าให ้BMP1, BMP2, BMP6 และ BMP7 กลายเป็นบริษัท
ย่อยทางออ้มของบรษิัทฯ 

ค) SAAM International Limited ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื ้อหุ้นทั้งหมดของ Biomass Power Three GK 
(BMP3), Biomass Power Four GK (BMP4), Biomass Power Five GK (BMP5) และ Biomass Power Eight GK 
(BMP8) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อยทางออ้มของ SAAM Internaltional Limited จาก SAAM Japan Energy GK ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ SAAM International Limited ท าให้ BMP3, BMP4, BMP5 และ BMP8 กลายเป็นบริษัทย่อย
ทางออ้มของบรษิัทฯ 

 ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนการโอนหุน้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าการ
ซือ้ขายหุน้ดงักล่าวจะด าเนินการเสรจ็สิน้ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 

10. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบริษัทย่อยคือที่ดินซึ่งมีมูลค่าราคาทุนจ านวนประมาณ  82.5 ลา้นบาท เป็นที่ดินใน
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เช่าด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 25 ปี และบางส่วนเป็นท่ีดินรอการพฒันา 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีรายไดจ้ากสัญญาเช่า
ดงักล่าวดงันี ้

 งบการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ส าหรบังวดหกเดอืน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 

รายไดค้า่เชา่ 3,288 3,288 6,576 6,576 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยไดน้ าที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ านวนประมาณ 82.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 82.5 ลา้นบาท) ไปค า้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งตามหมายเหตุประกอบการเงิน  
ขอ้ 16 

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีที่ดิน อาคารและอปุกรณส์ าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2564 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 118,470 4,130 
ซือ้เพิ่มระหว่างงวด - ราคาทนุ 8 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบังวด (3,122) (475) 

มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 115,356 3,655 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยังใชง้านอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 7.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 7.5 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 4.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4.5 ลา้นบาท) 

 บรษิัทย่อยไดน้ าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งมลูค่าสทุธิตามบญัชจี านวนประมาณ 109.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 112.3 
ลา้นบาท) ไปค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยต์ามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 

12. สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 36,472  12,946 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,898)  (1,053) 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 34,574  11,893 

 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พนับาท) 
เจา้หนีก้ารคา้  458 536 78 78 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 713 1,054 333 334 
เจา้หนีอ้ื่น 143 304 11 159 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย  398 439 - - 

ภาษีมลูค่าเพิ่มรอจ่าย 269 278 88 102 

รวม 1,981 2,611 510 673 

14. รำยได้รับล่วงหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯมีรายไดร้บัล่วงหนา้เป็นเชค็ลงวนัท่ีล่วงหนา้จ านวน 26 ลา้นบาท ส าหรบัเป็นค่าบรกิาร
ตามสญัญาบริการพฒันาโครงการ โดยสญัญาบริการดงักล่าวลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ระหว่างบริษัทฯ (ผูใ้หบ้ริการ) 
และบริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันในประเทศไทยแห่งหนึ่ง (ผูร้บับริการ) เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีก าลงัการผลิต
รวม 100 เมกะวตัต ์ในประเทศญ่ีปุ่ น  

15. หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 (พนับาท) 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 30,102 32,341 11,952 13,226 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (4,770) (5,267) (1,594) (1,796) 

รวม 25,332 27,074 10,358 11,430 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (3,303) (3,242) (1,940) (1,908) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ – สทุธิจาก 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 22,029 23,832 8,418 9,522 

กลุ่มบริษัทได้เข้าท าสัญญาเช่าพืน้ที่ในอาคารและที่ดิน เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อายุของสัญญา 
มีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 25 ปี 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเชา่ขัน้ต ่าตามสญัญาเชา่ดงันี ้

 งบการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 (พนับาท) 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายทัง้สิน้  
ตามสญัญาเชา่ 4,218 13,024 12,860 30,102 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (915) (2,618) (1,237) (4,770) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ย 
ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 3,303 10,406 11,623 25,332 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถนุายน 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 (พนับาท) 
ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 
ตามสญัญาเชา่ 2,302 6,115 3,535 11,952 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี  (362) (903) (329) (1,594) 

มลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจา่ย 
ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 1,940 5,212 3,206 10,358 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสญัญาเช่าส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 สรุปไดด้งันี ้

 งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (พนับาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่  246  101 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวกบัสญัญาเชา่สินทรพัยท์ี่มีมลูค่าต ่า 10  10 

 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (พนับาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่  497  203 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวกบัสญัญาเชา่สินทรพัยท์ี่มีมลูค่าต ่า 21  21 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีจ านวน 1,742 พนับาท และ 1,072 พนับาท ตามล าดบั 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563  มีรายละเอียดดงันี ้

   เงื่อนไขที่ส  าคญัของสญัญาเงินกูย้ืม งบการเงินรวม 

ล าดบัท่ี ผูใ้หกู้ ้ วงเงินกูย้ืม การจา่ยช าระคืนเงินกูย้ืม ค า้ประกนัโดย อตัราดอกเบีย้ 

30 มิถนุายน 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

  (ลา้นบาท)   (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 
บรษิัทย่อย       
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ ำกัด      
1. ธนาคาร 70 จ่ายช าระเป็นรายเดือน ซึง่ตอ้งจา่ยช าระ 

งวดแรกในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 
รวมทัง้หมด 76 งวด 
 

ที่ดินที่จดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทนุของบรษิัทย่อย 

 

MLR ลบ 1.5 12,004 17,343 

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

ช าระงวดแรกในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 
รวมทัง้หมด 51 งวด 

จดจ านองหุน้สามญัและที่ดิน 
พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งทัง้หมดของ 
บรษิัทย่อย 

BIBOR 3 เดือน บวก 2 
 

61,167 65,106 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   73,171 82,449 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (18,614) (18,226) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   54,557 64,223 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 สรุปไดด้งันี ้

    งบการเงินรวม 

    (พนับาท) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563    82,449 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้    (9,278) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2564    73,171 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น  
การด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนีใ้หเ้ป็นตามสญัญา เป็นตน้ 

ในระหว่างปี 2559 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบีย้กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศมีระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัท
ย่อยตกลงที่จะเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมระยะยาวจากอตัราดอกเบีย้ BIBOR 3 เดือนต่อปีเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่
รอ้ยละ 2.41 ต่อปี ส าหรบัยอดคงเหลือกึ่งหน่ึงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารดงักล่าว  

17. ภำษีเงนิได้  

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาลค านวณขึน้จากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรบังวดคณูดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทัง้ปีที่ประมาณไว้
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาล 1,634 1,047 522 - 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 41 9 50 21 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 1,675 1,056 572 21 

 

 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลระหว่างกาล 2,657 1,980 522 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชจีากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราว 135 915 157 934 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 2,792 2,895 679 934 

18. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

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

19. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษัทจดัโครงสรา้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษัท 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน 

 ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบรษิัทส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 และ 
2563 มดีงัต่อไปนี ้

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 

ส่วนงาน 
การใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน 
การขายไฟฟ้า 

รายการปรบัปรุงและ
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 
รายไดจ้ากการขาย การบรกิารและเช่า  14,419 14,377 4,445 4,659 (688) (646) 18,176 18,390 

ตน้ทนุขาย บรกิารและเช่า (3,890) (3,918) (1,530) (1,524) 768 660 (4,652) (4,782) 

ก าไรขัน้ตน้ 10,529 10,459 2,915 3,135 80 14 13,524 13,608 

รายไดอ้ื่น       354 405 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน       600 (1,489) 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร       (56) (55) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร       (5,017) (4,080) 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน       (792) (927) 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้       (1,675) (1,056) 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย      9 3 

ก าไรส าหรบังวด       6,947 6,409 

  

 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

 

ส่วนงาน                          
การใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน                                
การขายไฟฟ้า 

รายการปรบัปรุงและ            
ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) 
รายไดจ้ากการขาย การบรกิารและเช่า  28,826 28,841 9,368 9,433 (1,364) (1,379) 36,830 36,895 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (7,705) (7,970) (3,102) (3,082) 1,444 1,395 (9,363) (9,657) 

ก าไรขัน้ตน้ 21,121 20,871 6,266 6,351 80 16 27,467 27,238 

รายไดอ้ื่น       698 658 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน       1,539 349 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร       (111) (109) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร       (9,104) (9,545) 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน       (1,638) (1,962) 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้       (2,792) (2,895) 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทย่อย      10 29 

ก าไรส าหรบังวด       16,069 13,763 



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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20. เงนิปันผล  

ปี 2564 บรษิัทฯ ไดม้ีการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เป็นจ านวนดงันี ้

  เงินปันผล  

 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2564 

    

เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย
จากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

ที่ ประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้น 
เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

3.9 0.013 14 พฤษภาคม 2564 
รวมเงนิปันผลจ่ำยส ำหรับ 
งวดหกเดอืนสิน้สุด 
วันที ่30 มิถุนำยน 2564  3.9 0.013 

 

ปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เป็นจ านวนดงันี ้

  เงินปันผล  

 อนมุตัิโดย จ านวนเงิน ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2563 

    

เงินปันผลระหว่างกาลจ่าย
จากผลการด าเนินงาน
ส าหรบัรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และ
ก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2563 

7.5 0.025 24 เมษายน 2563 
รวมเงนิปันผลจ่ำยส ำหรับ 
งวดหกเดอืนสิน้สุด 
วันที ่30 มิถุนำยน 2563  7.5 0.025 

 

 

  



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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21. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

21.1. ความเสี่ยงจำกอัตราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน  และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบีย้ 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกลเ้คยีง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

 บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ของยอดคงเหลือ 
กึ่งหน่ึงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 16 เพื่อลดความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบีย้ ดงันี ้

งบการเงินรวม 

สกลุเงิน 

จ านวนเงิน
กูย้ืม อตัราดอกเบีย้ วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้นบาท) (รอ้ยละต่อปี)  
ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564    
บาท 32 เปล่ียนอตัราดอกเบีย้ BIBOR 3 เดือนต่อปี 

เป็นอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.41 ตอ่ปี 
7 กรกฎาคม 2564 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563    
บาท 34 เปล่ียนอตัราดอกเบีย้ BIBOR 3 เดือนต่อปี 

เป็นอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.41 ตอ่ปี 
7 มกราคม 2564 

21.2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่ส  าคัญอันเก่ียวเนื่องจากการบริการ  การกู้ยืมและการซือ้อุปกรณเ์ป็น
เงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรพัยท์างการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี ้

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 

 
30 มิถนุายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 มิถนุายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
30 มิถนุายน 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 

 
(ลา้นบาท) (บาทต่อหนว่ยเงนิตรา

ต่างประเทศ) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ       
เหรียญสหรฐัอเมรกิา 0.7 0.7 - - 31.8847 29.8674 
เยน - - 124.8 114.4 0.2865 0.2869 
       



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทำนแล้ว) 
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21.3. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เนื่องจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียง
กับอตัราดอกเบีย้ในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินส่วนใหญ่ใกลเ้คียง
กบัมลูค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

มลูค่าตามบญัชีและมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีดงัต่อไปนี ้ 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 มลูค่าตามบญัช ี มลูค่ายตุิธรรม 

 

มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ  

 (พนับาท) 

หนีส้นิทำงกำรเงนิ   

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 144 144 

กลุ่มบรษิัทมีการประมาณการมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี ้

ก) สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสัน้ ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 

ลกูหนี ้เจา้หนี ้เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน แสดงมลูค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม

บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ แสดงมลูค่ายตุิธรรมซึ่งค านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมลูค่า  ซึ่งขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการประเมินมลูค่าเป็นขอ้มลูที่

สามารถสงัเกตไดใ้นตลาดที่เก่ียวขอ้ง 

ในระหวา่งงวดปัจจบุนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรม 

22. ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ 

กลุ่มบรษิัทมีภาระผกูพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหนา้ นอกเหนือจากที่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตอุื่นดงันี  ้

22.1. ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 บรษิัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร ์พาวเวอร ์ท ูจ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตัง้บน
พืน้ดิน โดยมีจดุรบัซือ้ไฟฟ้าดงักล่าวอยู่ที่อ  าเภอดีลงั จงัหวดัลพบุรี และมีก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายใน
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ไดเ้กิดเหตกุารณท์ี่เป็นเหตสุดุวิสยัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า บรษิัทย่อยจึงขอยา้ยที่ตัง้
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ปยงัสถานที่ตัง้ใหม่ในจงัหวดัเพชรบุรีอนัเนื่องจากเหตุสดุวิสยั ซึ่งคณะกรรมการ



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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ของหน่วยราชการดงักล่าวเห็นพอ้งว่าเหตุการณด์งักล่าวเป็นเหตุสดุวิสยั แต่ยงัไม่พิจารณาอนุมตัิการยา้ยที่ตัง้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ันที ส่งผลใหบ้ริษัทย่อยไม่สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบไดท้ันภายในก าหนด 
หน่วยงานราชการดังกล่าวจึงมีหนังสือแจง้บอกเลิกสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2558 
บรษิัทย่อยไดล้งนามในสญัญาสั่งซือ้ต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก) สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

บริษัทย่อยไดท้ าสญัญาว่าจา้งบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหเ้ป็นไป
ตามข้อก าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  มูลค่าค่าก่อสรา้งทั้งหมดตามสัญญาจ านวน 27.6 ลา้นบาท ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยไดช้ าระค่าก่อสรา้งบางส่วนใหแ้ก่บริษัทดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงิน 4.8 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 4.8 ลา้นบาท) รายการค่าก่อสรา้งดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวภ้ายใตห้วัขอ้งานระหว่างก่อสรา้ง  
จ านวน 3.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 3.5 ล้านบาท) และเงินมัดจ าค่าอุปกรณ์จ านวน 1.3 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 1.3 ลา้นบาท) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาดงักล่าว บรษิัทย่อย
มีภาระผกูพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่ายช าระค่าด าเนินการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์ีกเป็นจ านวน 22.8 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2563: 22.8 ลา้นบาท)  

ข) สญัญาซือ้ขายอปุกรณ ์

บริษัทย่อยไดท้ าสญัญาซือ้ขายอุปกรณเ์พื่อใชใ้นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยก์ับบริษัทแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีมลูค่าตามสญัญาทัง้หมด 2.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทย่อยไดช้ าระ
เงินมัดจ าตามสัญญาให้แก่บริษัทดังกล่าวแลว้จ านวน  0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 23.1 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 21.6 ลา้นบาท) รายการเงินมดัจ าดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวภ้ายใตห้วัขอ้เงินมดัจ าค่าอุปกรณ์ 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาดงักล่าว บรษิัทย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือที่ตอ้งจ่ายช าระ
ค่าอปุกรณอ์ีกเป็นจ านวน 2.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (31 ธันวาคม 2563: 2.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 

จากเหตุการณแ์ละภาระผูกพันที่เก่ียวขอ้งกับสัญญาขา้งตน้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยไดย้ื่นฟ้องรอ้ง
หน่วยงานราชการดังกล่าวและหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอีก 2 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกรอ้งให้ 
บริษัทย่อยสามารถด าเนินการตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าใหแ้ลว้เสร็จ หรือใหห้น่วยงานราชการดงักล่าวชดใชค้่าเสียหายที่
เกิดขึน้ตามสญัญาต่างๆที่บรษิัทย่อยไดล้งนามไว ้ 

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 และผลของสญัญาจากการเลิกสญัญาที่เก่ียวข้อง ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ามลูค่าของเงินมดัจ าค่า
อุปกรณต์ามสญัญาที่บริษัทย่อยไดช้ าระไปแลว้นัน้ ยงัคงมีมลูค่าอยู่จนกระบวนการฟ้องรอ้งคดีจะเป็นท่ีสิน้สดุ เนื่องจาก
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาซือ้ขายอุปกรณ ์บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินมัดจ าค่าอุปกรณด์ังกล่าวคืนทั้งจ านวน
ดงันัน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจึงไม่ไดต้ัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวในงบการเงิน
รวม 

22.2. ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำจะซือ้จะขำยทีด่ิน 

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 2563: 0.3 ลา้นบาท) ทัง้นี ้ภายใต้
เงื่อนไขของสญัญาจะซือ้จะขาย บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัคงเหลือที่ตอ้งช าระค่าซือ้ที่ดินตามที่ระบใุนสญัญาจ านวน 14.6 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 14.6 ลา้นบาท) 

22.3. ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษัทฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และบริการบ ารุงรกัษาอุปกรณด์งักล่าว
เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท สญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุในเดือนมกราคม 2565 โดยบริษัทฯตอ้ง
ช าระค่าเช่าและค่าบรกิารเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 3,500 บาท (31 ธันวาคม 2563: 3,500 บาท)  

22.4. ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

บริษัทฯไดท้ าสญัญาว่าจา้งระยะยาวกบับุคคลภายนอกในการใหบ้ริการดา้นการจดัการที่ดิน และดูแลความเรียบรอ้ยใน
โครงการพลงังานแสงอาทิตยท์ี่จงัหวดัเพชรบุรี สญัญาดงักล่าวจะสิน้สดุในปี 2573 โดยบรษิัทฯตอ้งช าระค่าบรกิารเป็นรายปี
ในอตัราปีละประมาณ 0.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 0.2 ลา้นบาท) 

บริษัทฯไดท้ าสัญญาว่าจา้งระยะยาวกับบุคคลภายนอกในการใหบ้ริการดา้นการจัดการสถานที่เช่า  สัญญาดังกล่าวจะ
สิน้สุดในปี 2565 โดยบริษัทฯตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละประมาณ 0.05 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2563: 0.05 ลา้นบาท) 
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23. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท เอสเอเอ
เอ็ม เอ็นเนอรย์ี่ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)” และแกไ้ข
เพิ่มเติมในส่วนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท 
(จ านวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจ านวน 180,000,000 บาท (จ านวน 360,000,000 หุ้น มูลค่า 
หุน้ละ 0.50 บาท) โดยการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม ดงันี ้

1) ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“SAAM-W1”) อาย ุ1 ปี โดยไม่คิดมลูค่า จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วยต่อผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม คือ จ านวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย SAAM-W1 1 หน่วยมี
สิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัท (มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิที่ 7.50 บาทต่อหุน้ 
(เวน้แต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ) 

2) ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“SAAM-W2”) อาย ุ3 ปี โดยไม่คิดมลูค่า จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ต่อผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม คือ จ านวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย SAAM-W2 1 หน่วยมี
สิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัทได ้(มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิที่ 11 บาทต่อหุน้ 
(เวน้แต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ) 

ทั้งนี ้การให้สิทธ์ิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้  
ครัง้ที่ 01/2564 

24. กำรอนุมัติงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 


