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วนัที ่9 สงิหาคม 2564 

 

เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บรษิทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอร์ยี ่ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอน าส่งค าอธบิายและวเิคราะห์
ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

(1) ผลกำรด ำเนินงำน 

งบก ำไรขำดทุน 

งบกำรเงินรวมส ำหรบั 
งวด 6 เดือน ส้ินสุด  
30 มิถนุำยน 2564 

งวด 6 เดือน ส้ินสุด  
30 มิถนุำยน 2563 

เปล่ียนแปลง 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทำนแล้ว) 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทำนแล้ว)  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยได ้ 

  
  

  

รายไดจ้ากการบรกิารและเช่า 27.46 70.29% 27.46 72.46% - - 
รายไดจ้ากการขาย 9.37 23.98% 9.43 24.89% (0.07) (0.69%) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.54 3.94% 0.35 0.92% 1.19 340.97% 
รายไดอ้ื่น 0.70 1.79% 0.66 1.74% 0.04 6.08% 
รวมรำยได้ 39.07 100.00% 37.90 100.00% 1.17 3.07% 
ค่ำใช้จ่ำย       
ตน้ทุนบรกิารและเช่า 6.26 16.03% 6.58 17.35% (0.31) (4.78%) 
ตน้ทุนการขาย  3.10 7.94% 3.08 8.13% 0.02 0.65% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 0.11 0.28% 0.11 0.29% - - 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 9.10 23.30% 9.55 25.18% (0.44) (4.62%) 
รวมค่ำใช้จ่ำย 18.58 47.55% 19.31 50.95% (0.73) (3.80%) 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 20.49 52.45% 18.59 49.05% 1.90 10.21% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1.64 4.19% 1.96 5.18% (0.32) (16.51%) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 18.85 48.25% 16.63 43.87% 2.22 13.36% 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 2.79 7.15% 2.90 7.64% (0.10) (3.56%) 
ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 16.06 41.11% 13.73 36.24% 2.33 16.93% 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 16.07 41.13% 13.76 36.31% 2.31 16.76% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

(0.01) (0.03%) (0.03) (0.08%) 0.02 65.52% 

 

 



บริษทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย่ี์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 2 - 

รำยได้ 

รายไดร้วมจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย (1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึ่งรวมถงึการจดัหา
สถานทีต่ัง้และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้
ซึ่งมฐีานะเป็นผู้ด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าจ านวน 17 โครงการ และ (2) รายได้จากการขาย มาจากการขายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ีบ่รษิทัย่อยเป็นเจา้ของโครงการ 

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 39.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.17 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
3.07 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ในไตรมาส 2 ปี 2563: 37.90 ล้านบาท) เป็นผลจากก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยเ์งนิมดัจ า
ค่าอุปกรณ์ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั และรายไดอ้ื่นทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย  

•  รายไดจ้ากการบรกิารและเช่า 

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากการบรกิารและเช่าซึ่งเป็นรายได้ที่มกีารคดิค่าตอบแทนคงที่
ตลอดอายุสญัญาจากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยภายใต้สญัญาระยะ
ยาว เท่ากบั 27.46 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.29 ของรายไดร้วม (ไตรมาส 2 ปี 2563: 27.46 ลา้นบาท) 

•  รายไดจ้ากการขาย 

กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย ซึ่งมกี าลงั
การผลติตดิตัง้จ านวน 2.0 เมกะวตัต ์ทีด่ าเนินการภายใต ้SAAM-SP1 โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้
จากการขายไฟฟ้าเท่ากบั 9.37 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.98 ของรายไดร้วม ลดลง 0.07 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.69 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 9.43 ล้านบาท) เนื่องจากมปีรมิาณฝน ส่งผลใหค้่าแสง
ในไตรมาสน้อยกว่าปี 2563 เลก็น้อย  

•  ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน เท่ากบั 1.54 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.94 
ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้ 1.19 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 340.97 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 
2563: 0.35 ล้านบาท) อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์เงนิมดั
จ าค่าอุปกรณ์ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 

• รายไดอ้ื่น 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 0.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของรายได้รวม 
เพิม่ขึน้ 0.04 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.08 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 0.66 ล้าน
บาท) ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั และรายไดค้่าทีป่รกึษา โดยมสีาเหตุหลกัทีเ่พิม่ขึน้มาจากการทีก่ลุ่มบรษิทั
ฯ มกี าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากตราสารอนุพนัธ ์ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 
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ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนขำยและบริกำร 

ต้นทุนขายและบรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนขายจากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีน และต้นทุนบรกิารและเช่าจากธุรกิจจดัหาสถานที่ตัง้และให้บรกิารที่เกี่ยวเนื่องภายในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีน รวมถงึธุรกจิพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเพื่อจ าหน่าย ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่ม
บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายและบรกิารรวมเท่ากบั 9.36 ลา้นบาท ลดลง 0.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.04 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2562: 9.66 ลา้นบาท) 

งบกำรเงินรวม 
ต้นทุนขำยและบริกำร 

งวด 6 เดือน ส้ินสุด  
30 มิถนุำยน 2564  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทำนแล้ว) 

งวด 6 เดือน ส้ินสุด  
30 มิถนุำยน 25643  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่
สอบทำนแล้ว) 

เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ตน้ทุนบรกิารและเช่ารวม – การใหบ้รกิารและ
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 

6.26 66.87% 6.58 68.09% (0.31) (4.78%) 

ตน้ทุนขายรวม – ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 3.10 33.13% 3.08 31.91% 0.02 0.65% 

รวม 9.36 100.00% 9.66 100.00% (0.29) (3.04%) 

• ตน้ทุนบรกิารและเช่า 

ต้นทุนบรกิารและเช่า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย (1) ต้นทุนในการดแูลใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวเนื่องภายในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยให้แก่ลูกค้า และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีนในต่างประเทศ (2) ค่าเช่าทีด่นิส าหรบัการใหบ้รกิารจดัหาสถานทีต่ัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ภายใต ้SAAM SAAM-1 SAAM-2 และ SAAM-3 และ (3) ค่าเสื่อมราคาของสิง่ปลูกสรา้งบนพืน้ทีโ่ครงการ
โรงไฟฟ้าและเครื่องมอืทีเ่กี่ยวขอ้ง ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนบรกิารและเช่าเท่ากบั 6.26 ล้านบาท 
ลดลง 0.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.78 (ไตรมาส 2 ปี 2563: 6.58 ลา้นบาท) เน่ืองจากบรษิทัฯ มตีน้ทุนค่าบรกิาร
ดแูลความปลอดภยัทีล่ดลงจากงวดปีก่อน จ านวน 0.52 ลา้นบาท 

• ตน้ทุนการขาย 

 ต้นทุนการขาย ประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ SAAM-SP1 ซึ่งได้แก่ (1) ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้า (2) ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า และ (3) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าเบีย้ประกนัภยั และค่ากองทุนพฒันาไฟฟ้า เป็นตน้ ใน
ไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขายเท่ากบั 3.10 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.02 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.65 
เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 3.08 ลา้นบาท)  

 ทัง้นี้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้นเท่ากบั 27.47 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
เท่ากบั รอ้ยละ 74.58 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน เพิม่ขึน้ 0.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.84 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 27.24 ลา้นบาท) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนบรกิารและเช่าทีล่ดลง 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรกิารเท่ากบั 0.11 ล้านบาท ใกล้เคยีงกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 0.11 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรบัค่านายหน้าในการติดต่อ 
จดัหาทีด่นิ ประสานงานโครงการส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทยทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้ และค่าใชจ้่ายในการรบัรองลูกคา้เพื่อการสนับสนุนการขายโครงการทีพ่ฒันาในต่างประเทศ  

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 9.10 ล้านบาท ลดลง 0.44 ล้านบาท หรอื
คดิเป็นร้อยละ 4.62 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 9.55 ล้านบาท) โดยค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารหลกัประกอบดว้ย เงนิเดอืน ผลประโยชน์ของพนักงานและผูบ้รหิาร ค่าเช่าส านักงาน ค่าเดนิทาง และค่าบรกิาร
วชิาชพี เป็นตน้ และมสีาเหตุหลกัทีล่ดลงมาจากค่าใชจ้่ายในการจดัท าบญัชแีละค่าตรวจสอบบญัช ีลดลง 0.41 ลา้นบาท 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 1.64 ล้านบาท ลดลง 0.32 ล้านบาท หรอื
รอ้ยละ 16.51 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 1.96 ล้านบาท) เน่ืองจากบรษิทัฯ ทยอยช าระ
คนืเงนิกูย้มืธนาคาร  

ก ำไรสุทธิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 16.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 
16.93 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน (ไตรมาส 2 ปี 2563: 13.73 ล้านบาท) ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้น
ของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยเ์งนิมดัจ าค่าอุปกรณ์ จ านวน 1.19 ลา้นบาท นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทั
ฯ มตีน้ทุนบรกิารและเช่าลดลงจากตน้ทุนค่าบรกิารดแูลความปลอดภยั จ านวน 0.52 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารลดลงจากค่าใชจ้่ายในการจดัท าบญัชแีละค่าตรวจสอบบญัช ีจ านวน 0.41 ลา้นบาท 
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(2) ฐำนะทำงกำรเงิน 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวม 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่

สอบทำนแล้ว) 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
(ตรวจสอบ) 

เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 437.35 100.00% 409.74 100.00% 27.61 6.74% 
หนี้สนิรวม 132.36 30.26% 116.82 28.51% 15.54 13.30% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 304.99 69.74% 292.92 71.49% 12.08 4.12% 

สินทรพัย ์

ณ สิ้นงวดไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 437.35 ล้านบาท โดยมสีนิทรพัย์หลกัคือ 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์และทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ัง้โครงการดงักล่าว
ของบรษิทัย่อย และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ซึ่งเป็นทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าของลูกคา้ทีก่ลุ่ม
บริษัทฯ ให้บริการ โดยสินทรพัย์รวมเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปีก่อน 27.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.74 (ณ สิ้นปี 2563: 
409.74 ลา้นบาท) ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้อื่นจากเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้าจ านวน 26.01 ลา้นบาท ซึง่
เป็นมูลค่าเงินมัดจ า (Non-Refundable Advance Payment) ส าหรับการพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ภายใต้สัญญา
ใหบ้รกิารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลในประเทศญีปุ่่ น ขนาดรวม 100 เมกะวตัต ์ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามกบัลูกคา้
เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นงวดไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ากบั 132.36 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ SAAM-SP1 และการจดัซื้อทีด่นิ
ภายใต้ SAAM-3 เจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น เป็นต้น โดยหนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จาก ณ สิ้นปีก่อน 15.54 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 13.30 (ณ สิ้นปี 2563: 116.82 ล้านบาท) ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รบัล่วงหน้าจ านวน 
26.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเงนิมดัจ า (Non-Refundable Advance Payment) ส าหรบัการพฒันาโครงการระยะที่ 1 
ภายใต้สญัญาใหบ้รกิารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลในประเทศญีปุ่่ น ขนาดรวม 100 เมกะวตัต์ ซึ่งบรษิทัฯ ไดเ้ขา้
ลงนามกบัลูกคา้เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นงวดไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มส่ีวนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 304.99 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุน้
เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปีก่อน 12.08 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.12 (ณ สิน้ปี 2563: 292.92 ลา้นบาท) โดยมสีาเหตุหลกัจากผล
การด าเนินงานซึง่มกี าไรสุทธ ิ 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสเอเอเอม็ เอน็เนอรย่ี์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 6 - 

(3) พฒันำกำรท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกิจ 

กำรส่งมอบโครงกำร SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power 

SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยน
ขอบเขตเพื่อลดขัน้ตอนการด าเนินการใหส้ามารถส่งมอบโครงการไดเ้รว็ขึน้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากบัลูกคา้เป้าหมาย 
โดย ณ สิน้งวดไตรมาส 2 ปี 2564 ยงัไม่มกีารรบัรูร้ายได ้และยงัไม่มกีารส่งมอบโครงการดงักล่าว 

 
กำรให้บริกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลในประเทศญ่ีปุ่ น ขนำดรวม 100 เมกะวตัต์ 
จากทีเ่มื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาใหบ้รกิารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล

ในประเทศญีปุ่่ น ขนาดรวม 100 เมกะวตัต ์กบัลูกคา้ เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัช าระเงนิมดัจ า (Non-
Refundable Advance Payment) ส าหรบัการพฒันาโครงการระยะที่ 1 มูลค่า 26.01 ล้านบาท (90 ล้านเยน) เป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยบนัทกึเป็นรายไดร้บัล่วงหน้า และอยู่ระหว่างด าเนินการในกระบวนการของการหาทีด่นิทีเ่หมาะสม 
การตรวจสอบคุณสมบตัขิองทีด่นิ และการตรวจสอบสายส่งไฟฟ้า รวมถงึการเขา้เจรจากบัเจา้ของทีด่นิ โดย ณ สิน้งวด
ไตรมาส 2 ปี 2564 ยงัไม่มกีารรบัรูร้ายได ้

 
กำรเข้ำด ำเนินธุรกิจปรบัปรุงประสิทธิภำพระบบบริหำรจดักำรงำนเฉพำะทำง ด้วยเทคโนโลยี ผ่ำน
โซลูชัน่วิเครำะห์และติดตำมข้อมูลบ๊ิกดำต้ำ 
จากทีเ่มื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาอนุญาตใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการ

ใช้ซอฟต์แวร์วเิคราะห์และติดตามขอ้มูลบิ๊กดาต้า เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการงานเฉพาะทาง กบั
บริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นผู้พฒันาซอฟต์แวร์ และในเวลาต่อมา กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นกับกลุ่มลูกค้า
โรงพยาบาล ทัง้โรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อ เสนอให้โรงพยาบาลที่สนใจได้ลองทดสอบระบบและ
อุปกรณ์กบัการใชง้านจรงิ ณ สิน้งวดไตรมาส 2 ปี 2564 ยงัไม่มกีารเขา้ลงนามในสญัญากบัลูกคา้และยงัไม่มกีารรบัรู้
รายได ้ 

 
 
 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
  นายพดดว้ง คงคาม ี

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


