


เรียนท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	 2564	ยังคงเป็นปีแห่งความท้าทายท่ัวโลกจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ียืดเยื้อ	
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ	 ถึงแม้ว่า
รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศต่างๆ	 เห็นถึงความจ�าเป็นใน
การเปิดชายแดนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 กลุ่มบริษัทฯ	 
ยังพบข้อจ�ากัดในการเดินทางและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 
และหน่วยงานต่างประเทศ	 ส่งผลให้การด�าเนินงานซึ่งเกี่ยวเน่ือง 
กบัโครงการทีพ่ฒันาในประเทศญีปุ่น่ใช้เวลามากขึน้กว่าปกต	ิอย่างไรกต็าม	 
การเดนิหน้าสูเ่ป้าหมายของแต่ละประเทศในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง	 ซึ่งเป็นโอกาส 
ในการขยายธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ	โดยบริษทัฯ	ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ 
บนพื้นฐานการจัดการองค์กรอย่างสมดุล	 การสร้างความเข้มแข็ง
และเติบโตอย่างยั่งยืน	ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการแบบครบวงจร	 โดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 บริษัทฯ	 จึงได้
ทบทวนนโยบาย	กลยุทธ์	 และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะ
สัน้และระยะยาว	เพือ่เพิม่โอกาสทางธรุกิจ	รวมถงึก�าหนดทศิทางและ
แนวทางการประกอบธรุกจิอย่างต่อเน่ืองไปในอนาคตให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงคณะกรรมการได้ติดตาม
การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้การปฏิบัติงาน

สารจากประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์

ประธานกรรมการ

นายพดด้วง		คงคามี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของฝ่ายจดัการและพนกังานเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ทีว่างไว้ 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 อีกท้ัง	 ได้ประเมินความเสี่ยง 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่	รวมถงึก�าหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนนโยบายทั้งหมด
	 บรษิทั	เอสเอเอเอม็	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ยงัคงมุง่มัน่ 
ด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	มคุีณธรรม	และโปร่งใส	 
โดยเชือ่มัน่ว่าการก�ากับดูแลกิจการทีดี่จะสร้างมลูค่าเพิม่และความเช่ือมัน่ 
ให้กับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ	 ได้ใน
ระยะยาว	โดยในปีนี้	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
ประจ�าปี	2564	ในระดับ	“ยอดเยี่ยม - 5 ดาว”	เป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงาน	และบริษัท 
ในเครือ	 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 
รวมทั้งผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ที่มอบความไว้วางใจและให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วยดีตลอดมา	รวมถึงขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงาน	ที่ทุ่มเทให้บริษัทฯ	ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายโดยขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ	 
จะยึดมั่นในวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และมุ่งมั่นบริหารงานด้วยจริยธรรม
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อก้าวสู่ความส�าเร็จอย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป
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	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	 
3	ท่าน	โดยมนีางสาวเสาวณย์ี	คงสกลุ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี	 โกศลบุญ	และนายธีรพงษ์	สืบวัฒนะ	
เป็นกรรมการตรวจสอบ	 โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 ความเพียงพอ	 ประสิทธิภาพ	 
และประสิทธิผลของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร	 เพื่อให้บริษัทฯ	 
มกีารด�าเนนิงานทีม่คีวามโปร่งใส	สจุรติ	ปราศจากการทจุรติคอร์รปัชัน่	 
และเท่ียงธรรม	 เ พ่ือพัฒนาและสร ้างมูลค ่าเพิ่มอย ่างยั่ งยืน	 
อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
	 ในป ี 	 2564	 คณะกรรมการตรวจสอบได ้จัดการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบรวม	4	คร้ัง	 ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่าน 
เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้	และเชญิผูบ้รหิาร	ผูส้อบบญัช	ีและผูต้รวจสอบ 
ภายในเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เก่ียวข้อง	 โดยสรุปสาระส�าคัญของ
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. งบการเงิน: สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
และประจ�าปี	 2564	 เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ	 
และบริษัทย่อย	ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	
ตลอดจนมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ	 
เพือ่รับทราบถงึประเดน็ท่ีส�าคญัของการสอบทานและตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงิน	 รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	 มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินอย่างครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	น่าเชื่อถือ	และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานทางการเงิน

2. การบรหิารความเสีย่ง:	รบัทราบการรายงานผลการบรหิาร
ความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหาร	 และการตอบสนอง 
ต่อความเส่ียงใหม่ของฝ่ายจัดการ	 พร้อมทั้งสอบทาน 
ความเสี่ยงส�าคัญต่างๆ	 และมาตรการในการจัดการกับ 
ความเส่ียงอย ่างสม�่า เสมอ	 รวมถึงให ้ข ้อเสนอแนะ 
เพือ่ปรบัปรงุพฒันากระบวนการท�างาน	โดยเหน็ว่าการบริหาร 
ความเสีย่งของบรษิทัฯ	มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอส�าหรบั
สภาพการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3. การควบคมุภายใน:	สอบทานความมปีระสิทธผิลของระบบ
การควบคุมภายใน	 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั 
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 	 ซึ่ งจัดประเมินโดย 
ผู้ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบของ 
ผูต้รวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ	ในเรือ่งของระบบงานต่างๆ	 
รวมท้ังติดตามผลการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ	เพือ่ให้ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ	 
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นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	โดยเหน็ว่าการควบคมุภายในของ 
บริษัทฯ	มีความเหมาะสม	 เพียงพอ	และมีการปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง

4. งานตรวจสอบภายใน:	พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้
ผูต้รวจสอบภายใน	รวมถงึแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ	 โดยพิจารณาก�าหนดขอบเขตการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานในเรื่อง
ต่างๆ	ของกลุม่บรษิทัฯ	ให้ทนัต่อสภาพแวดล้อมและลกัษณะ
การด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ตลอดจนสอบ
ทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	 โดยเห็นว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีความเป็นอิสระ

5. การก�ากับดูแลกิจการ: สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลอดจน 
กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	 โดยรับทราบ
ผลการตรวจสอบจากผู ้ตรวจสอบภายใน	 และรับทราบ 
การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริตของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งนี้	ในปี	2564	บริษัทฯ	
ไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนแต่อย่างใด	นอกจากนี	้ได้ให้ความส�าคญั 
ต่อการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	พร้อมทัง้สอบทานนโยบาย 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ	 ในเรื่อง 
ดังกล่าว	

6. ผู ้สอบบัญชี: พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบริษัท	 
พีเคเอฟ	ออดิท	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ	 ประจ�าปี	 2565	 โดยพิจารณาจากทักษะความรู้	 
ความสามารถ	ความเช่ียวชาญ	ประสบการณ์	และความเป็น

อิสระในการสอบบัญชี	รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่มีความสมเหตุ
สมผล	จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี

7. รายการที่เกี่ยวโยงกัน:	 สอบทานความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมทั้งให้มี
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ตามที่กฏ
หมายก�าหนด	 โดยในปี	 2564	กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีการเข้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

8. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ:	 พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุก
ปี	 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนี	้ได้ประเมนิผลการปฏิบตัิ
งานคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะและรายบคุคล	
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน	 โดยใช้ความรู้ความสามารถ	ความ
ระมัดระวัง	ความรอบคอบ	และความเป็นอิสระ	คณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่าบริษัทฯ	 มีการจัดท�างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�าคญั	มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอและเชือ่ถอืได้	การ
ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัมคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัฯ	ตลอดจนมรีะบบการควบคมุภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	โดยไม่มีข้อบกพร่องที่ส�าคัญตลอดปีที่ผ่านมา
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร	ซึง่ประกอบ
ด้วยกรรมการบริหารจ�านวน	4	ท่าน	ดังนี้
	 1.	 นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 2.	 นายพดด้วง	คงคามี		 รองประธานกรรมการบริหาร
	 3.	 นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ		 กรรมการบริหาร
	 4.	 นายมนูกิตติ	นิตยสุทธิ		 กรรมการบริหาร		
	 คณะกรรมการบรหิารท�าหน้าทีห่ลกัในการก�ากบัดแูลการบรหิาร
จัดการในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้สามารถด�าเนินงาน 
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	 โดยในปี	 2564	 คณะกรรมการบริหาร 
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม	 13	 คร้ัง	 สามารถสรุป 
สาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมาย: พจิารณาก�าหนดเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่ 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 ตลอดจนรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของบริษัทฯ	 โดยติดตามการด�าเนินงาน 
ในภาพรวมเป็นประจ�าทุกเดือน	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการ
ขยายการเติบโตในอนาคตและพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันในระยะยาว

2. การอนุมัติงบประมาณ:	พิจารณากลั่นกรอง	 ให้ความเห็น	 
และอนุมัติการเข้าพัฒนาหรือลงทุนในโครงการ	 รวมถึง 

การเข้าท�ารายการต่างๆ	 ด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 
ตามกรอบอ�านาจการอนมุตัซิึง่คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด

3. การบริหารความเส่ียง:	 พิจารณาและจัดท�ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	 2564	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท	

4. การรกัษาคณุภาพคณะกรรมการบรหิาร:	พจิารณาทบทวน
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารเป็นประจ�าทุกปี	เพ่ือให้มคีวาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการบริหาร	นอกจากนี้	 ได้ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบรหิารโดยรวมทัง้คณะและรายบุคคล	
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารเป็น
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยผลการประเมนิ
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 คณะกรรมการบรหิารได้ปฏบิตัหิน้าท่ีตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั	โดยใช้ความรู	้ความสามารถ	ในการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	สมเหตุสมผล	เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าหมายของบริษัทฯ	ได้
อย่างเต็มความสามารถ	โดยค�านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษัิทฯ	ผูถ้อื
หุน้	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ในการสร้างความเชือ่มัน่ต่อการด�าเนนิ
งานและก�ากบัดแูลการบรหิารกจิการเพือ่น�าพาองค์กรสูค่วามก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
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เป้าหมายระยะยาว
 ให้บริการพัฒนาโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตาม
ความต้องการของลูกค้า	 ใน
รูปแบบพลังงานแสงอาทิตย	์
พลังงานชีวมวล	 พลังงาน
ความร้อนใต้พภิพ	พลงังานน�า้	
หรอืพลงังานลม	ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	 จ�านวนรวม
ท้ังส้ิน	100	เมกะวัตต์	ภายใน
ปี	2566

 เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่เก่ียว
เนื่องกับการด�าเนินงานโรง
ไฟฟ ้ าพลั ง ง านหมุ น เ วี ยน	
ภายในปี	2567

 พัฒนาโครงการ โ รง ไฟฟ ้ า
พลงังานหมุนเวยีนเพือ่จ�าหน่าย	
ในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย	์
พลังงานชีวมวล	พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ	พลังงานน�้า	 หรือ
พลังงานลม	ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	
60	เมกะวัตต์	ภายในปี	2565

 เข ้าร ่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม ่
เก่ียวเน่ืองกับพลังงาน	ภายใน
ปี	2565

โครงสร้างและ 
การด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท

เป้าหมายระยะสั้น

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

 วิสัยทัศน์
	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”	 หรือ	 “SAAM”)	 
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจท่ีสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองด้วยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ	 เสริมสร้างคุณค่า
องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	บนพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
บนเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อให้ทันต่อแนวโน้มและโอกาสในปัจจุบัน	ภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างมีจริยธรรม	โปร่งใส	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 พันธกิจ
	 มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ด�าเนินธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึง
ด�าเนนิธรุกจิอืน่	โดยมุง่เน้นความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสร้างผลตอบแทนทีด่มีเีสถยีรภาพ
อย่างต่อเนื่อง	ควบคู่กับการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 เป้าหมาย
	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายหลักในการด�าเนินธุรกิจ	แบ่งออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว	ดังนี้	
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พฒันาทรพัยากรบุคคล	เสรมิสร้างประสทิธภิาพ 
และขยายอัตราก�าลัง	โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
องค์ความรู ้และความเชี่ยวชาญทางด้าน 
การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน	 
การปลูกไม้พลังงาน	(Plantation)	และธุรกิจ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด	(Wood	Pellet)	 
รวมถึงการด�าเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับ
พลังงาน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศึกษาเพื่อเข ้าร ่วมลงทุนกับบริษัทอื่น	 
ซึ่งเป ็นผู ้ด�าเนินธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับ 
การด�าเนนิงานโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	 
เช่น	ผูด้�าเนนิธุรกจิปลูกไม้พลงังาน	(Plantation)	 
และผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด	 (Wood	Pellet)	 และกะลาปาล์ม	
(PKS)	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับ 
ห ่วงโซ ่คุณค ่าของผู ้ มีส ่วนได ้ เสียใน 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทีก่ลุม่บรษัิทฯ	
ได้พัฒนามา

ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ศึกษาเพื่อเข ้าร ่วมลงทุนกับบริษัทอ่ืน	
ในการด�าเนินธุรกิจที่ไม ่เกี่ยวเนื่องกับ
พลังงาน	 เพื่อเสริมสร้างรายได้และก�าไร
อย่างสม�่าเสมอในระยะยาว	 รองรับการ
เติบโตของกลุ่มบริษัทฯ

พฒันา	รกัษาความสมัพนัธ์	และขยายฐาน 
ลูกค้า	 เพ่ือจ�าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า 
พลงังานหมนุเวยีนท่ีกลุม่บรษิทัฯ	ได้พฒันามา

เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
และข่าวสาร	เพือ่เพิม่โอกาสในการท�าธรุกจิ	 
โดยไม่จ�ากัดกลุ่มธุรกิจ

 กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ	ก�าหนดกลยุทธ์ที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ดังนี้

10



การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญ
	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 ดีเวลลอปเมนท์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 เดิมช่ือ	 บริษัท	 บริหาร
สินทรัพย์	 สยามแอดวานซ์	 จ�ากัด	 ก่อตั้ง 
เมื่อวันที่	7	กันยายน	2550	เริ่มประกอบธุรกิจ
จัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
กับลูกค ้า 	 ซึ่ ง เป ็นผู ้ด� า เนินกิจการผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
บริษัทฯ	 โดยนายพดด้วง	 คงคามี 	 และ 
นางสาวกฤตยิา	หงส์หิรญั	ซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่
และกรรมการของบริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นโอกาส
ทางธุรกิจและเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย ์ร ่วมกับกลุ ่มลูกค ้า	 
โดยกลุ ่มบริษัทฯ	 เป ็นผู ้ลงทุนจัดหาเพื่อ 
ให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ที่ดิน	 ไม่ว่าสิทธ ิ
การเช่า	 หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน	 
เพื่อให ้กลุ ่มลูกค้า	 ใช ้เป ็นที่ตั้งโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง 
บนพื้นดิน	 รวมถึงให้บริการที่ เกี่ยวเนื่อง 
ตามอายุสัญญา	 โดยมีโครงการที่ด�าเนินการ
ร่วมกับกลุ่มลูกค้า	จ�านวนรวม	17	 โครงการ	
ขนาดก�าลงัการผลติตามสญัญารวมประมาณ	
41.1	 เมกะวัตต์	 บนพื้นที่โครงการรวม	728-
1-97.6	ไร่	

	 ในอดีตนายพดด้วง	คงคามี	เคยท�างาน
ในฐานะพนักงานต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท	 บางกอกโซลาร์	 
พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (“BSP”)	 ตั้งแต่ปี	 2550	
และได้ลาออกจากบริษัทดังกล่าวในเดือน
กันยายน	2559	ทั้งนี้	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	 BSP	 ไม่ได้เป็น 
ผู ้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งกบัคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
แต่อย่างใด				

	 ในปี 	 2558	 บริษัทฯ	 ได ้ขยายฐาน
รายได้ในธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยบริษัท	 
เอสเอเอเอ็ม	 โซลาร์	 พาวเวอร์	 วัน	 จ�ากัด	

(“SAAM-SP1”)	 และบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 
โซลาร์	 พาวเวอร์	 ทู	 จ�ากัด	 (“SAAM-SP2”)	
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้ลงนาม 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 (Power	 Purchase	
Agreement	 หรือ	 “PPA”)	 กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	 (“กฟภ.”)	 จ�านวน	 2	 โครงการ	
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา
และก�าลังการผลิตติดตั้งโครงการละ	 2.0	 
เมกะวัตต ์ 	 ระบบการรับซื้อไฟฟ ้าแบบ	 
Feed-in-Tariff	 (“FIT”)	 ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า	
5.66	 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 ระยะเวลา 
เสนอขายตามสญัญาจ�านวน	25	ปี	และได้เริม่ 
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (“COD”)	 แล้ว	
จ�านวน	1	โครงการ	เมือ่วนัที	่30	ธนัวาคม	2558	
ซ่ึงเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่ต�าบลพัฒนานิคม	
อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 ปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและ
ก�าลงัการผลติตดิตัง้	2.0	เมกะวตัต์	ด�าเนนิการ
โดย	SAAM-SP1	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	
ถือหุ้นร้อยละ	100

	 ทั้ ง น้ี 	 โครงการของ 	 SAAM-SP2	 
ยังอยู่ระหว่างหยุดพักการก่อสร้าง	 เน่ืองจาก	
SAAM-SP2	ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	
(PPA)	 กับ	 กฟภ.	 เมื่อวันที่	 12	พฤษภาคม	
2558	 โดยก�าหนดจุดรับซื้อไฟฟ้าท่ีต�าบลดี
ลัง	 อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	 และมี
ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย	์
(“SCOD”)	ภายในวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	
ต่อมาเมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2558	SAAM-
SP2	ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	ปรากฏ
ว่าเกดิเหตสุดุวสิยัมปีระชาชนในพืน้ทีปิ่ดล้อม
เพื่อประท้วงและต่อต้านการด�าเนินโครงการ
ดังกล่าวในพื้นที่	 จึงส่งผลให้	 SAAM-SP2	 
ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิตย ์ต ่ อ ได ้ 	 เมื่ อวันที่	
3	 มิถุนายน	 2558	 SAAM-SP2	 จึงได้มี
หนังสือขอย้ายสถานท่ีต้ังโครงการต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง	 โดยต่อมาปรากฏปัญหา
ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องท�าให้	SAAM-SP2	ไม่สามารถย้าย
ที่ต้ังตามที่ประสงค์เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ทันเวลาตามที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	
ก�าหนดภายในวันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนั้น	
เม่ือวันท่ี	 28	 กรกฎาคม	 2559	 SAAM-SP2	

จึงด�าเนินการยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
กลาง	กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท�าทาง
ปกครองที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ละเลยล่าช้า	ท�าให้	 SAAM-SP2	 ได้รับความ
เสียหายและไม่สามารถด�าเนินโครงการบน
สถานท่ีต้ังเดิมได้ทันเวลา	 โดยเม่ือวันที่	 25	 
กันยายน	 2562	 ศาลปกครองกลางได้ม ี
ค�าพิพากษายกฟ้อง	และต่อมาเม่ือวันท่ี	 25	
ตุลาคม	2562	SAAM-SP2	ได้ยื่นอุทธรณ์ค�า
พิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง
สูงสุด	 ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู ่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 11



สรุปล�าดับ
เหตุการณ์ที่
ส�าคัญ
ของกลุ่มบริษัท เอสเอเอเอ็ม  
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

	 วันท่ี	 7	 กันยายน	 2550	 จดทะเบียน 
จดัตัง้	บรษิทั	บรหิารสนิทรัพย์	สยามแอดวานซ์	
จ�ากดั	ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก	1,000,000	
บาท	โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จ�านวน	10,000	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	และเรียก
ช�าระเตม็จ�านวน	มสี�านักงานใหญ่ต้ังอยูเ่ลขท่ี	 
17	 ซอยรามค�าแหง	 22	 ถนนรามค�าแหง	 
แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพมหานคร	
เร่ิมด�าเนินธุรกิจจัดหาสถานท่ีต้ังและให้
บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

	 เดือนกันยายน	 2550	 บริษัทฯ	 ได้เริ่ม 
ด�าเนินโครงการร ่วมกับลูกค ้า 	 จ�านวน	 
2	 โครงการ	 ได้แก	่ โครงการอ่างทอง	 ต้ังอยู่ท่ี 
อ�า เภอเมืองอ ่างทอง	 จั งหวัดอ ่างทอง	 
ขนาดก�าลงัการผลติตามสญัญา	1.3	เมกะวตัต์	 
บนพื้นที่รวม	 27-3-4.1	 ไร่	 และโครงการ
เพชรบุรี	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	
ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญา	 2.7	 เมกะ
วัตต์	บนพื้นที่รวม	53-0-67.0	ไร่

	 วันที่ 	 20	 เมษายน	 2553	 บริ ษัทฯ	 
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	1,000,000	บาท	เป็น	
5,000,000	บาท	โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ	จ�านวน	40,000	หุน้	 
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	และเรยีกช�าระ 
เต็มจ�านวน	 เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุน 
หมุนเวียนในการขยายกิจการ

	 ด�าเนินโครงการร่วมกบัลูกค้า	เพิม่เตมิอกี	
4	โครงการ	ได้แก่	โครงการลพบุรี	1	โครงการ
ลพบรุ	ี4	โครงการลพบรุ	ี5	และโครงการลพบรุี	
6	 ในบริเวณพื้นท่ีอ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัด
ลพบุรี	 ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญารวม	
12.1	เมกะวัตต์	บนพื้นที่รวม	334-1-39.1	ไร่

2550
2007

2553
2010
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2554
2011

2558
2015

	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ร ่ ว ม กั บ ลู ก ค ้ า	 
เพิ่มเติมอีก	1	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการอุบล	 
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสิรินธร	 จังหวัดอุบลราชธาน	ี
ขนาดก�าลงัการผลติตามสญัญา	5.0	เมกะวตัต์	 
บนพื้นที่รวม	114-3-78.0	ไร่

	 วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2558	 ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2558	มีมติอนุมัติ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	 5,000,000	 บาท	
เป็น	 110,000,000	บาท	 โดยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	 จ�านวน	
1,050,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	
เพื่อใช้ในการขยายกิจการ

	 ด�าเนินโครงการร ่วมกับกลุ ่มลูกค ้า	 
เพิ่มเติมอีก	10	โครงการ	ได้แก่
 บริเวณพืน้ท่ีอ�าเภอเขาย้อย	จงัหวดัเพชรบรีุ	
รวม	 5	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการ	BSP-4	
โครงการ	BSP-5	โครงการ	BSP-6	โครงการ	
BSP-7	(1)	และ	โครงการ	BSP-7	(2)	ขนาด
ก�าลงัการผลติตามสญัญารวม	10.0	เมกะวตัต์	 
บนพื้นที่รวม	102-2-21.0	ไร่
 บริ เ วณพื้ น ที่ อ� า เ ภอกุ ยบุ รี 	 จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์	 รวม	 5	 โครงการ	 ได้แก่	
โครงการ	AOSP	 (3)	 โครงการ	SPV-1	 (1)	
โครงการ	SPV-1	 (2)	 โครงการ	SPV-1	 (3)	
และ	โครงการ	SPV-2	ขนาดก�าลังการผลิต
ตามสัญญารวม	10.0	 เมกะวัตต์	บนพื้นท่ี
รวม	95-2-88.3	ไร่		

	 บริษัทฯ	 ได้ขยายฐานรายได้ในธุรกิจ
ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	 โดย	SAAM-SP1	และ	SAAM-
SP2	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้ลง

นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	กับ	กฟภ.	
จ�านวน	2	โครงการ	ระบบการรบัซือ้ไฟฟ้าแบบ	
FiT	 ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญาจ�านวน	
25	ปี	 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตาม
สัญญาและก�าลังการผลิตติดตั้งโครงการละ	
2.0	เมกะวัตต์	และได้เริ่ม	COD	แล้วจ�านวน	 
1	 โครงการ	 เมื่อวันที่	 30	 ธันวาคม	 2558	 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้ังอยู่ท่ีอ�าเภอพัฒนานิคม	
จังหวัดลพบุรี	 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอ
ขายตามสัญญาและก�าลังการผลิตติดต้ัง	 
2.0	 เมกะวัตต์	 ด�าเนินการโดย	SAAM-SP1	 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้ร้อยละ	100	

	 ส�าหรับโครงการของ	 SAAM-SP2	 
ยังอยู่ระหว่างหยุดพักการก่อสร้าง	 เน่ืองจาก
เกิดเหตุสุดวิสัยมีประชาชนในพื้นที่ปิดล้อม 
เพื่อประท้วงและต่อต้านการด�าเนินโครงการ
ดังกล่าวในพื้นที่	 จึงส่งผลให้	 SAAM-SP2	 
ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จุดรับซื้อไฟฟ้า 
ท่ีต�าบลดีลัง	อ�าเภอพฒันานิคม	จงัหวดัลพบรุี	
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	ซึ่งมีก�าหนด
วัน	SCOD	ภายในวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2558	
SAAM-SP2	จึงได้ขอย้ายสถานที่ตั้งโครงการ
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยต่อมาปรากฏ
ปัญหาในกระบวนการพิจารณาของหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องท�าให้ไม่สามารถย้ายทีต่ัง้ตาม
ทีป่ระสงค์ได้	โดยขณะน้ีโครงการของ	SAAM-
SP2	ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
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 วันที่ 	 1 	 มกราคม	 2560	 บริษัทฯ	 
ย้ายส�านักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่	อาคารเมเจอร์	
ทาวเวอร์	ทองหล่อ	ห้องเลขที่	2.2	ชั้น	10	141	
ซอยสุขุมวิท	63	(เอกมัย)	ถนนสุขุมวิท	แขวง
คลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	
เพื่อรองรับการขยายกิจการ

	 บริษัทฯ	 ขยายขอบเขตการด�าเนินธุรกิจ 
ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
ในประเทศญีปุ่น่เพือ่จ�าหน่าย	และได้ปรบัโครงสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ	ดังนี้

 วันที่	 4	 มกราคม	 2560	 บริษัทฯ	 เข้าซื้อหุ้น
เพิ่มทุนใน	Solar	 Investment	 International	
Limited	 ซึ่งจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (“เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง”)	 จ�านวน	 99,998	หุ้น	 คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	 100	 ในราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	
รวมเป็นเงิน	0.10	ล้านเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง	
หรือเทียบเท่ากับ	 0.47	 ล้านบาท	 ตามมติ 
ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น	 ครั้งท่ี	 4/2559	 
เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2559	เพ่ือประกอบธรุกจิ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศเพ่ือจ�าหน่าย	ลงทุนในกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัท
เป็น	SAAM	International	Limited	(“SAAM-
INTER”)	 ทั้งนี้ 	 SAAM-INTER	 จัดตั้งขึ้น 
เมือ่วนัที	่17	กรกฎาคม	2558	โดยมนีายพดด้วง	
คงคามี	และนางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ	ถือหุ้น
คนละ	1	หุน้	และม	ีSAAM		Japan	Energy	GK	
(“SAAM-JAPAN”)	เป็นบริษัทย่อยซึ่ง	SAAM-
INTER	 ถือเงินลงทุนร้อยละ	 100	 ซ่ึงจัดตั้ง 

ในประเทศญีปุ่น่เมือ่ปี	2559	เพือ่ประกอบธรุกจิ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อจ�าหน่าย	 และธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง

 วนัท่ี	10	สงิหาคม	2560	ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัท	มีมติอนุมัติให้	 SAAM-JAPAN	 เข้าซื้อ
เงนิลงทนุใน	4	บรษัิทซึง่จัดตัง้ในประเทศญีปุ่น่	
ได้แก่	Biomass	Power	One	GK	(“BMP-1”)	 
Biomass	 Power	 Two	 GK	 (“BMP-2”)	
Biomass	 Power	 Three	 GK	 (“BMP-3”)	 
และ	Biomass	Power	Four	GK	 (“BMP-4”)	
จากผู้ถือเงินลงทุนเดิม	 ได้แก่	 นายพดด้วง	
คงคามี 	 และนางสาวกฤติยา	 หงส ์ หิ รัญ	 
ในราคาตามมูลค่าเงินลงทุนเร่ิมแรก	 โดย	
SAAM-JAPAN	ถอืเงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าว
ในสัดส่วนร้อยละ	90	90	100	และ	100	ตาม
ล�าดับ	ภายหลังการเข้าซื้อเงินลงทุนดังกล่าว	 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัได้มมีติอนมุตัใิห้	
SAAM-JAPAN	 จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ
ญี่ปุ่นอีก	 4	 บริษัท	 ได้แก่	 Biomass	 Power	
Five	GK	 (“BMP-5”)	 Biomass	 Power	 Six	
GK	(“BMP-6”)	Biomass	Power	Seven	GK	
(“BMP-7”)	และ	Biomass	Power	Eight	GK	
(“BMP-8”)	โดย	SAAM-JAPAN	ถือเงินลงทุน
ในบรษิทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ	100	90	90	
และ	 100	ตามล�าดับ	 เพ่ือด�าเนินธุรกิจลงทุน
ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศ
ญี่ปุ่น	ทั้งนี้	 ผู้ถือเงินลงทุนส่วนท่ีเหลืออีกร้อย
ละ	 10	 ในบริษัทข้างต้นเป็น	 Local	 Partner	 
ซึง่บคุคลดงักล่าวไม่ได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง	หรอื
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	 และ
บริษัทย่อยแต่อย่างใด

	 วนัที	่1	ธนัวาคม	2559	ทีป่ระชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	3/2559	มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน
ชื่อบริษัทจากเดิมชื่อบริษัท	บริหารสินทรัพย	์
สยามแอดวานซ์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัท	 เอสเอ
เอเอ็ม	 เอ็นเนอร์ย่ี	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 
เพื่อรองรับธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย
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	 วนัที	่4	สงิหาคม	2561	ทีป่ระชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติอนุมัติเรื่อง
ส�าคัญ	ดังนี้

 ด�าเนินการแปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็น
บริษัทมหาชนจ�ากัด	 และเปลี่ยนแปลง
ชื่อเป็นบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 เอ็นเนอร์ย่ี	 ดี
เวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก	 100	
บาทต่อหุ้น	เป็น	0.50	บาทต่อหุ้น

 เพิ่มทุนจดทะเบียน	40,000,000	บาท	จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม	 110,000,000	 บาท	
เป็นทุนจดทะเบียน	 150,000,000	 บาท	
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	
80,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	0.50	บาท
ต่อหุ้น	 และเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นเพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	(Initial	
Public	Offering:	 IPO)	เป็นจ�านวนไม่เกิน	
80,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	0.50	บาท
ต่อหุ้น

 ให ้น�าหุ ้นสามัญของบริษัทฯ	 เข ้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

	 วันที่	 24	 -	27	ธันวาคม	2561	ได้เสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก

	 วันที่	 7	มกราคม	2562	บริษัทฯ	 เข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	เป็นวนัแรก

	 วันที่	15	กรกฎาคม	2562	บริษัทฯ	ได้รับ
คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ในโครงการประเมนิ
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2562	จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย

	 วันท่ี	 12	 กันยายน	 2562	 บริษัทฯ	 
เข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนใน	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	
เซอร์วิส	 จ�ากัด	จ�านวน	12,500	หุ้น	คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ	 100	 ในราคา 
ตามมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	100	บาท	รวมเป็นเงนิ	 
1.25	ล้านบาท	ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทั	ครัง้ที	่3/2562	เมือ่วนัที	่9	สงิหาคม	2562	
เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนและศึกษาโอกาส
ทางธุรกิจในการด�าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 วันท่ี	 25	กันยายน	2562	ศาลปกครอง
กลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง	 กรณี	 SAAM-
SP2	 ยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อหา
กระท�าการทางปกครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	ละเมดิ	และผิดสัญญาทางปกครอง	
พร้อมเรียกค่าเสียหาย

	 วันท่ี	 25	 ตุลาคม	 2562	 SAAM-SP2	 
ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลปกครองกลาง
ต่อศาลปกครองสูงสุด	 โดยขณะนี้โครงการ
ของ	SAAM-SP2	ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาลปกครองสูงสุด

	 วันท่ี	 28	 ตุลาคม	2562	บริษัทฯ	 ได้รับ
การประเมินผลส�ารวจโครงการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	 2562	
ในระดบัดมีาก	(4	ดาว)	จากสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย

	 วันท่ี	 28	 พฤศจิกายน	 2562	 บริษัทฯ	
เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน	 SAAM	 International	
Limited	 ซึ่งจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	
จ�านวน	 1,400,000	 หุ ้น	 คิดเป็นสัดส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ	 100	 ในราคาตามมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ ้นละ	 1	 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	 
รวมเป็นเงนิ	1.40	ล้านเหรยีญดอลล่าร์ฮ่องกง	
หรือเทียบเท่ากับ	 5.45	 ล้านบาท	 ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2562	
เมื่อวันท่ี	 7	 พฤศจิกายน	 2562	 เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	ลงทุนในกิจการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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	 วันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2564	 ท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	 มีมติอนุมัติให้ปรับ
โครงสร้างการถือหุ ้นในบริษัทย่อยภายใน
กลุม่บริษัทฯ	โดยบรษิทัฯ	ซือ้เงนิลงทนุทัง้หมด 
ใน	SAAM-JAPAN	จาก	SAAM-INTER	ส่ง
ผลให้บรษิทัฯ	ถอืเงนิลงทนุใน	SAAM-JAPAN	 
ในสัดส่วนร้อยละ	100	และ	SAAM-INTER	 
ซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดใน	 BMP-1,	 BMP-2,	
BMP-3,	BMP-4,	BMP-5,	BMP-6,	BMP-7	และ	
BMP-8	จาก	SAAM-JAPAN	และจาก	Local	
Partner	 ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	หรือ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบัคณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	
ส่งผลให้	 SAAM-INTER	 ถือเงินลงทุนในท้ัง	
8	บริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ	100	 โดย
การจดทะเบียนการโอนหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่	
31	สิงหาคม	2564

	 วันที่	26	เมษายน	2564	บริษัทฯ	ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ชนะในรางวัล	 International	
Finance	Awards	สาขา	Fastest	Growing	
Renewable	Energy	Project	Development	
Company	-	Thailand	2021	โดย	International	
Finance	Magazine

	 วันท่ี	 4	มิถุนายน	2564	บริษัทฯ	 ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู ้ชนะในรางวัล	 The	 Global	
Economics	Awards	สาขา	Fastest	Growing	
Renewable	Energy	Project	Developer	 -	
Thailand	2021	โดย	The	Global	Economics

	 วันที่	6	กรกฎาคม	2564	บริษัทฯ	ได้รับ	
98	 คะแนน	 จาก	 100	คะแนน	 ในโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2564	 จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย

	 วนัที	่7	กนัยายน	2564	ทีป่ระชมุวสิามญั 
ผู ้ถือหุ ้น	 ครั้ งที่ 	 1/2564	 ได ้ มีมติอนุมัต ิ
เรื่องส�าคัญ	ดังนี้

 เปล่ียนช่ือบริษัทจากเดิมช่ือบริษัท	 เอสเอ
เอเอ็ม	 เอ็นเนอร์ย่ี	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นบรษัิท	เอสเอเอเอม็	ดเีวลลอป
เมนท์	จ�ากัด	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจซึ่งไม่จ�ากัดเฉพาะการ
ให้บริการด้านพลังงาน	 แต่ครอบคลุมถึง
ประเภทและอุตสาหกรรมอื่นด้วย

 ออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ครั้งที่	 1	
(“SAAM-W1”)	จ�านวนไม่เกิน	30,000,000	
หน่วย	 และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	 ครั้งที่ 	 2	
(“SAAM-W2”)	จ�านวนไม่เกิน	30,000,000	
หน่วย	 ให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทฯ	 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

 เพิม่ทุนจดทะเบยีน	30,000,000	บาท	จากทนุ
จดทะเบียนเดิม	150,000,000	บาท	เป็นทุน
จดทะเบยีน	180,000,000	บาท	โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	60,000,000	หุ้น	 
มู ลค ่ าที่ ต ร า ไ ว ้ 	 0 . 50 	 บาทต ่ อหุ ้ น	 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม	 SAAM-W1	 
และ	SAAM-W2

 วันที	่21	มกราคม	2563	บรษิทั	เอสเอเอเอ็ม	 
โซลาร์	พาวเวอร์	วัน	จ�ากัด	ได้ผ่านการรับรอง 
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ	 ISO	
9001:2015

 วันที่	18	สิงหาคม	2563	บริษัทฯ	ได้รับ
คะแนนเต็ม	100	คะแนน	ในโครงการประเมนิ
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�าปี	 2563	 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

 วันที่	19	พฤศจิกายน	2563	บริษัทฯ	ได้
รับการประเมินผลส�ารวจโครงการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	 2563	
ในระดับดีเลิศ	(5	ดาว)	จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

2564
2021

2563
2020
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	 วันท่ี	 20	 ตุลาคม	 2564	 ได้ออกและ
จัดสรร	SAAM-W1	และ	SAAM-W2	 ให้แก่ 
ผู้ที่ได้รับสิทธิ

	 วันที่	 26	ตุลาคม	2564	บริษัทฯ	 ได้รับ
การประเมินผลส�ารวจโครงการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	 2564	
ในระดับดีเลิศ	(5	ดาว)	จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

	 วันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2564	 ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	มีมติอนุมัติการเปลี่ยน
ชื่อของบริษัทย่อยจ�านวน	 1	 บริษัท	 จาก
บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	เซอร์วิส	จ�ากัด	เป็นบริษัท	 
เอสเอเอเอ็ม	โซลูชัน	จ�ากัด	โดยบริษัทย่อยดัง
กล่าวได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
เม่ือวันที่	 11	 พฤศจิกายน	 2564	 และการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	
2564	เพือ่อนมุตักิารเปลีย่นแปลงช่ือดังกล่าว

การใช้เงินที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	 จ�านวน	
80,000,000	 หุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 ในราคาเสนอขายหุ้นละ	 1.80	 บาท	 
ซึ่งมีการจองซื้อและช�าระเงินระหว่างวันที่	24	-	27	ธันวาคม	2561	นั้น	บริษัทฯ	ได้รับเงินจาก
การเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	132.46	ล้านบาท	
โดยสามารถสรปุรายงานการใช้เงนิท่ีได้รบัจากการเพิม่ทนุจ�านวนดงักล่าว	สิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2564	ดังนี้

วัตถุประสงค์

แผนการ
ใช้เงิน
เพิ่มทุน 

(ล้าน
บาท)

จำานวนเงินที่
ใช้ไป 

ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 
2564

(ล้านบาท)

จำานวนเงิน
คงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2564

(ล้านบาท)

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงิน

โดย
ประมาณ

ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบ
ให้ลูกค้า	ได้แก่
-	 โครงการ	 SAAM	Oita	 01	
Biomass	Power

-	 โครงการ	 SAAM	Oita	 02	
Biomass	Power

-

-

-

-

-

-

-

-

ใช้เป็นเงนิทุนเพือ่เข้าร่วมลงทุน
ในบริษัทอื่น	 ซึ่งเป็นผู้ด�าเนิน
ธุ รกิ จที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ งกับการ
ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

- - - -

ใช้ช�าระคืนเงนิกูย้มืของบรษิทัฯ	 13.54 13.54 - -

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

118.92 35.18 83.74 ภายในปี	
2565

รวม 132.46 48.72 83.74

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 01/2563	 และครั้งที่	 05/2563	 ได้มีมติอนุมัติ 
การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงนิเพิม่ทนุจากการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก	อย่างไม่เป็นนยัส�าคญัตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ท่ี	 สจ.	 63/2561	 จากเดิมท่ีระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน	 และได้แจ้งต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี	2563	และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2564	เพื่อพิจารณารับทราบตามล�าดับ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

 ทั้งนี้	โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมสำาหรับปี

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการบริการ
และเช่า	

54.92 74.75 54.92 76.56 54.92 74.90 54.92 74.86 54.92 72.81

รายได้จากการขายไฟฟ้า	 16.94 23.05 16.60 23.14 16.89 23.03 17.04 23.23 16.88 22.38

รวมรายได้จากการ
ด�าเนินงาน

71.86 97.80 71.52 99.70 71.81 97.94 71.96 98.09 71.80 95.19

รายได้อื่น1 1.62 2.20 0.21 0.30 1.51 2.06 1.40 1.91 3.63 4.81

รายได้รวม 73.48 100.00 71.73 100.00 73.33 100.00 73.36 100.00 75.43 100.00

หมายเหตุ:	 1	 รายได้อื่น	ได้แก่	ดอกเบี้ยรับ	และรายได้จากค่าที่ปรึกษา	เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการ
	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพื่อจ�าหน่าย	 รวมถึงธุรกิจจัดหาสถาน
ที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายใน
โครงการ	 และธุรกิจลงทุนในกิจการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 โดยธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกออก
เป็น	6	ธุรกิจ	ภายใต้	2	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้

กลุ ่มธุรกิจ 1 กลุ่มธุรกิจพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ ต้ังและให ้

บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดิน	 ไม่ว่าสิทธิการเช่า	 หรือ
การรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน	 เพื่อให้กลุ่มลูกค้า	 
ใช้เป็นทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน	รวมถึงให้บริการดูแลความ
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและ
อุปกรณ์บริเวณโครงการตามระยะเวลาของ
สัญญา	ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	มีการจัดหาสถาน
ที่ตั้งและให้บริการท่ีเกี่ยวข้องภายในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ที่ด�าเนินการร่วมกับกลุ่มลูกค้า	 ซึ่งเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์แล้ว	 จ�านวนรวม	 17	 โครงการ	 

บนพื้นที่รวม	728-1-97.6	ไร่	ขนาดก�าลังการผลิต 
ตามสัญญารวม	41.1	เมกะวตัต์	แบ่งเป็นโครงการ 
ที่ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	 จ�านวน	 3	 โครงการ	
พื้นที่	 145-2-20.0	 ไร่	 ขนาดก�าลังการผลิตตาม
สัญญา	6.1	เมกะวัตต์	และโครงการที่ด�าเนินการ 
โดยบริษัทย่อย	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้นร้อยละ	 100	
ได้แก่	SAAM-1	SAAM-2	และ	SAAM-3	จ�านวน	
14	 โครงการ	พื้นที่	 582-3-77.6	 ไร่	 ขนาดก�าลัง
การผลิตตามสัญญา	 35.0	 เมกะวัตต์	 โดยกลุ่ม
บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่มลูกค้า	
จ�านวน	 7	 สัญญา	 และสัญญาความร่วมมือ
จ�านวน	 10	 สัญญา	 โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
การให้บริการโครงการดังกล่าวเป็นรายเดือน
ตลอดอายุสัญญา	 20	 ปี	 หรือ	 25	 ปี	 (แล้วแต่
กรณี)	 ทั้งนี้ 	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดินในประเทศไทย	 
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ร่วมพัฒนากับกลุ่มลูกค้า	
ที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	 จ�านวน	 17	
โครงการ	มีรายละเอียด	ดังนี้

กำาลังการผลิต

35.0
เมกะวัตต์

กำาลังการผลิต

6.1
เมกะวัตต์

กำาลังการผลิต

41.1
เมกะวัตต์

ดำาเนินการ
โดยบริษัทย่อย

14
โครงการ

บนพื้นที่รวมกว่า

582
ไร่

ดำาเนินการ
โดยบริษัทฯ

3
โครงการ

บนพื้นที่รวมกว่า

145
ไร่

ปัจจุบัน
มีจำานวน

17
โครงการ

บนพื้นที่รวมกว่า

728
ไร่

โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการให้บริการ

แบ่งเป็น
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ลำาดับ โครงการ
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการ

(ไร่-งาน-
ตารางวา)

ขนาดกำาลังการ
ผลิตตามสัญญา 

(เมกะวัตต์)

ดำาเนินการ
โดย

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ประเภท
สัญญา คู่สัญญา อายุสัญญา

อำาเภอ จังหวัด

1 โครงการ
อ่างทอง

เมือง
อ่างทอง

อ่างทอง 27-3-4.1 1.3 บริษัทฯ - สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
10/2/2572

2 โครงการ
เพชรบุรี

ชะอ�า เพชรบุรี 53-0-67.0 2.7 บริษัทฯ - สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
9/2/2572

3 โครงการ
ลพบุรี	1

พฒันานคิม ลพบุรี 64-2-48.9 2.1 บริษัทฯ - สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
24/5/2573

4 โครงการ
ลพบุรี	4

พฒันานคิม ลพบุรี 55-3-74.4 2.0 SAAM-1 100 สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
3/4/2575

5 โครงการ
ลพบุรี	5

พฒันานคิม ลพบุรี 113-3-89.2	 4.0 SAAM-1 100 สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
4/10/2574

6 โครงการ
ลพบุรี	6

พฒันานคิม ลพบุรี 99-3-26.6 4.0 SAAM-1 100 สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
21/2/2576

7 โครงการ 
อุบล

สิรินธร อุบลราชธานี 114-3-78.0 5.0 SAAM-2 100 สัญญาร่วม
ลงทุน

BSP 20	ปี	สิ้นสุด	
19/3/2575

8 โครงการ	
BSP-4

เขาย้อย เพชรบุรี 25-0-97.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

BSP-4 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

9 โครงการ	
BSP-5

เขาย้อย เพชรบุรี 19-0-11.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

BSP-5 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

10 โครงการ	
BSP-6

เขาย้อย เพชรบุรี 19-1-35.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

BSP-6 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

11 โครงการ	
BSP-7	(1)

เขาย้อย เพชรบุรี 19-3-58.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

BSP-7 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

12 โครงการ	
BSP-7	(2)

เขาย้อย เพชรบุรี 19-0-20.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

BSP-7 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

13 โครงการ	
AOSP	(3)

กุยบุรี ประจวบครีขัีนธ์ 20-0-88.5 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

AOSP 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

14 โครงการ	
SPV-1	(1)

กุยบุรี ประจวบครีขัีนธ์ 18-0-50.8 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

SPV-1 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

15 โครงการ	
SPV-1	(2)

กุยบุรี ประจวบครีขัีนธ์ 18-0-93.8 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

SPV-1 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

16 โครงการ	
SPV-1	(3)

กุยบุรี ประจวบครีขัีนธ์ 20-0-54.0 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

SPV-1 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583

17 โครงการ	
SPV-2

กุยบุรี ประจวบครีขัีนธ์ 19-0-1.3 2.0 SAAM-3 100 สัญญา 
ความร่วมมือ

SPV-2 25	ปี	สิ้นสุด	
29/12/2583
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โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการให้บริการ
จำานวนรวม 17 โครงการ

โครงการอ่างทอง	อ�าเภอเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง

โครงการลพบุรี 1 อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

โครงการลพบุรี 5 อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

โครงการเพชรบุรี อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการลพบุรี 4	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

โครงการลพบุรี 6 อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี
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โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการให้บริการ
จำานวนรวม 17 โครงการ

โครงการอุบล อ�าเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ BSP-5 อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ BSP-7 (1) อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ BSP-4	อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	

โครงการ BSP-6 อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ BSP-7 (2) อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี
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โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการให้บริการ
จำานวนรวม 17 โครงการ

โครงการ AOSP (3) อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการ SPV-1 (2) อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการ SPV-2 อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการ SPV-1 (1) อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการ SPV-1 (3) อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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(ก) กระบวนการจัดหาสถานที่ตั้ง

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดินที่กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนิน
การร่วมกับกลุ่มลูกค้า	 เร่ิมตั้งแต่เม่ือลูกค้า
ก�าหนดคุณสมบัติของผู ้เข ้าร่วมโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละโครงการ	
โดยระบุหลักเกณฑ์ 	 ขนาดพื้นที่ ในการ 
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 เง่ือนไขในการ
พิจารณาที่ดินเพื่อเป็นท่ีตั้งโครงการ	 และ 
ผลตอบแทนที่ผู ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ	 
กลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นผู้ด�าเนินการสรรหาท่ีดิน
ตามข้อก�าหนดดังกล่าวเพื่อให้กลุ่มลูกค้าใช้
เป็นท่ีตั้งโครงการ	 โดยเป็นการส�ารวจสภาพ
พื้นที่และมีจุดเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายที่
เหมาะสม	และการจดัหาทีด่นิให้ได้ตามขนาด
พื้นที่ตามก�าลังผลิตติดตั้งของแต่ละโครงการ	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้ติดต่อกับเจ้าของที่ดิน	
หรือผ่านนายหน้าค้าที่ดินแต่ละราย	 และ
เจรจาเช่าที่ดิน	หรือซื้อที่ดิน	แล้วแต่กรณีตาม
ความเหมาะสม

(ข) กระบวนการให้บริการดูแล

ความปลอดภยัและรกัษาความ

สะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์

	 ภายหลังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	
กลุ ่มบริษัทฯ	 จะด�าเนินงานให้บริการด้าน
การดูแลความปลอดภัยและรักษาความ
สะอาดทรพัย์สินและอปุกรณ์บริเวณโครงการ 
โ รง ไฟฟ ้ าพ ลังงานแสงอาทิตย ์ ท่ี ก ลุ ่ ม
บริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการร่วมกับกลุ่มลูกค้า	 
ตามขอบเขตงานให้บริการตามที่ตกลงกัน
ตามสัญญา	โดยกลุ่มบริษัทฯ	และกลุ่มลูกค้า	
จะร่วมกันก�าหนดแผนการด�าเนินงานประจ�า
เดือน	 และปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน 
ร่วมกันทุกปี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนนิงาน	ทัง้น้ี	กลุม่บรษิทัฯ	มกีารด�าเนนิงาน 
แบ่งเป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้

	 1)	 การบริหารจัดการการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณโครงการตลอดอายุของ
สัญญา	 ในการด�าเนินงานในแต ่ละวัน	
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยเป็นการว่า
จ้างพนักงานประจ�า	 หรือพนักงานรายวัน	
หรือผู้รับเหมาช่วง	 แล้วแต่ความเหมาะสม	
จะดูแลความปลอดภัยบริเวณโครงการ	 รวม
ถึงติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้า	 ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	 2)	 การให้บริการรักษาความสะอาด
ทรัพย์สินและอุปกรณ์บริเวณโครงการตลอด
อายุของสัญญา	 ในการด�าเนินงานในแต่ละ
วัน	พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	โดยเป็นการว่า
จ้างพนกังานประจ�า	หรอืพนักงานรายวนั	หรอื
ผูร้บัเหมาช่วง	แล้วแต่ความเหมาะสม	จะล้าง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์	 รวมถึงดูแลตัดหญ้า
บริเวณใต้แผงและบริเวณโดยรอบโครงการ
เป็นประจ�าทุกเดือน
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(ค) กร ะบวนการติดตามการ

ดำาเนินงาน

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ติดตามผลการด�าเนิน
งานผ่านรายงานผลปฏิบัติงานเป็นประจ�า	 
ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดท�าโดยแผนกปฏิบัติ
การและซ่อมบ�ารุงของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยจะ
มีวิศวกรจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงาน
ผลการด�าเนินงานเป็นรายเดือน	 (Monthly	
Report)	 น�าเสนอผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานให้บริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน	 ด�าเนินการได้ต่อเนื่อง	 และมี
ประสิทธิภาพ

(ง) การกำาหนดราคา

	 การก�าหนดราคาค ่าตอบแทนตาม
สัญญาให้บริการแก่โครงการโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มลูกค้า	 มีการคิดอัตราค่าตอบแทนตาม
สัญญาซึ่งก�าหนดโดยลูกค ้าในลักษณะ
ของค่าตอบแทนรายเดือนคงที่ตลอดอายุ
สัญญาซึ่งสอดคล้องกับขนาดก�าลังการผลิต
เสนอขายไฟฟ้าของโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	
ให้บริการ	 โดยอายุสัญญาด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าวเท่ากับ	20	หรือ	25	ปี	(แล้วแต่กรณี)	
นบัจากวันท่ีโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่ลกูค้า
เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	ทั้งนี้	

กลุ ่มบริษัทฯ	 ในฐานะผู ้เข ้าร่วมโครงการ
มีการพิจารณาตามความเหมาะสมกับ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีกลุ ่มบริษัทฯ	 
ได ้รับเป ็นรายโครงการ	 อ ้างอิงจากการ
ประมาณการต้นทุนเฉล่ียตลอดอายุโครงการ	
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการจัดหาที่ดิน	 และ
ต ้นทุนการให ้บริการที่ เกี่ยวข ้องภายใน
โครงการ	เป็นต้น	

กระบวนการให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์

การรักษาความปลอดภัยบริเวณโครงการ

ดูแลรักษาความสะอาดใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดูแลตัดหญ้าบริเวณโครงการ
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1.2 ธรุกจิพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำาหน่าย

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจเป ็นผู ้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
จ�าหน่าย	 ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนิน
การพัฒนาและอยู่ระหว่างศึกษา	 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

(1) โครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนิน

การพัฒนาและรอส่งมอบให้

แก่ลูกค้า

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 อยู ่ระหว่างด�าเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศ	 โดย	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	
2564	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศ
ญี่ปุ่น	 จ�านวน	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการ	
SAAM	 Oita	 01	 Biomass	 Power	 และ
โครงการ	SAAM	Oita	 02	Biomass	Power	

ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง	 19.9	 เมกะวัตต	์
และ	 19.9	 เมกะวัตต์	 ตามล�าดับ	 ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ	 พัฒนาโครงการผ่านบริษัทย่อย
ที่ถือเงินลงทุนโดย	 SAAM-INTER	 ได้แก่	
BMP-3	 และ	 BMP-4	 ตามล�าดับ	 ซึ่งจัดตั้ง
ในประเทศญี่ปุ่น	 โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการพัฒนาจน
ได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	
(Grid	 Interconnection	Approval)	 ซึ่งออก
โดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละ
ภูมิภาค	 และใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	
(METI	Certification)	 ซึ่งออกโดยกระทรวง
เศรษฐกจิ	การค้า	และอตุสาหกรรม	(Ministry	
of	Economy,	Trade	and	Industry	(“METI”))	
ประเทศญี่ปุ่น	 ท้ังน้ี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ลงนาม
ในสัญญาเพื่อก�าหนดกรอบข้อตกลงในการ
พฒันาและส่งมอบโครงการดงักล่าวกบัลกูค้า
แล้ว	จ�านวน	2	โครงการ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
อยูร่ะหว่างด�าเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย	
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 โดย	 SAAM-INTER	 ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้ลงนามในสัญญา
เพื่อก�าหนดกรอบข้อตกลงในการพัฒนาและ
ส่งมอบโครงการดงักล่าวกบัลกูค้าแล้ว	จ�านวน	
2	 โครงการ	 จากท้ังส้ิน	 2	 โครงการ	กล่าวคือ	
โครงการ	 SAAM	Oita	 01	Biomass	 Power	
และโครงการ	SAAM	Oita	02	Biomass	Power	
ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้	19.9	เมกะวัตต์	และ	
19.9	 เมกะวัตต์	 ตามล�าดับ	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	
พัฒนาโครงการผ่านบริษัทย่อยท่ีถือเงินลงทุน
โดย	SAAM-	INTER	ได้แก่	BMP-3	และ	BMP-
4	ตามล�าดับ	 ซึ่งจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น	และ
เป็นบริษัทจีเค	 (GK)	 ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ด�าเนิน
กิจการ	 (Operator)	 เพื่อรองรับโครงสร้างการ

โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการพัฒนาและรอส่งมอบให้กับลูกค้า

กำาลัง
การผลิตติดตั้ง

19.9
เมกะวัตต์

กำาลัง
การผลิตติดตั้ง

19.9
เมกะวัตต์

SAAM Oita 01
Biomass Power

พื้นที่ประมาณ

70,000
ตารางเมตร

ชนิดเชื้อเพลิง

ชีวมวลอัดเม็ดและ
กะลาปาล์ม

SAAM Oita 02
Biomass Power

พื้นที่ประมาณ

70,000
ตารางเมตร

ชนิดเชื้อเพลิง

ชีวมวลอัดเม็ดและ
กะลาปาล์ม
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ลงทุนแบบ	ทีเค-จีเค	ของลูกค้า	 โดยเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนตามขั้นความส�าเร็จของงานตาม
เงื่อนไขของสัญญากับลูกค้า
	 โดยที่ผ่านมากลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ด�าเนิน
การพัฒนาโครงการดังกล่าวจนได้รับใบ
อนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	
Interconnection	Approval)	จากผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาค	และใบ
อนมุติัสนบัสนนุค่าไฟฟ้า	(METI	Certification)	
จาก	METI	แล้ว	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561	
ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
อยู ่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาโครงการดัง
กล่าวเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตาม
เงื่อนไขของสัญญา	 โดยจัดเตรียมเอกสารที่
จ�าเป็นเพือ่ให้ได้มาซึง่ใบอนญุาตพฒันาทีด่นิ
เขตป่าไม้	และจะท�าการโอนขายเงนิลงทนุใน
บรษิทัดงักล่าวให้แก่ลกูค้าเพือ่เข้าด�าเนนิการ

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเข้าท�าสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน
ในแต่ละภูมิภาคภายใต้บริษัทดังกล่าวต่อไป	
	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 คาดว่าจะใช้ระยะ
เวลาในการด�าเนินงานพัฒนาโครงการตาม
เง่ือนไขของสัญญาให้แก่ลูกค้า	 และคาดว่า
จะสามารถส่งมอบโครงการดังกล่าวให้แก่
ลูกค้าได้ภายในไตรมาสที่	2	ของปี	2565	โดย
ประมาณการระยะเวลาด�าเนินการพัฒนา
และส่งมอบโครงการ	และความส�าเรจ็ของการ
พฒันาโครงการดงักล่าวขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั	
ซึ่งรวมถึงผลการพิจารณาอนุมัติและระยะ
เวลาท่ีใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศญี่ปุ ่น	
และขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบสถานะ
โครงการของลูกค้า	 (ถ้ามี)	 รวมถึงสถานกา
รณ์อื่นๆ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและ

ติดต่อประสานงาน	 เช่นการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	ยังมุ่งแสวงหา
ลูกค้าท่ีสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลดังกล่าว	ณ	สถานะปัจจุบัน
ซึ่งได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
แรงสูง	 (Grid	 Interconnection	Approval)	
และใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	
Certification)	 โดยไม่ต้องด�าเนินการพัฒนา
โครงการเพิ่มเติม	เพื่อลดระยะเวลาในการส่ง
มอบโครงการลง	 ท้ังน้ี	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	
2564	ยังไม่มีความคืบหน้าในการด�าเนินการ
ใดๆ	ในเรื่องดังกล่าว	

ลำาดับ
ที่

โครงการ ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่
โครงการ
(ตาราง
เมตร)

ดำาเนินการ
โดย

สัดส่วน
การถือ

เงินลงทุน1

(ร้อยละ)

ปริมาณ
กำาลังการ
ผลิตติดตั้ง
(เมกะวัตต์)

อัตรารับซื้อ 
FiT

(เยนต่อกิโล
วัตต์-ชั่วโมง)

ผู้รับซื้อ
ไฟฟ้า

ชนิดเชื้อเพลิง

โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาและรอส่งมอบให้กับลูกค้า

1. SAAM	Oita	
01	Biomass	
Power

Oita	City,	 
Oita	

Prefecture

ประมาณ	
70,000	

BMP-3 100 19.9 24 Kyushu	
Electric	
Power	

ชีวมวลอัดเม็ด	

(Wood	Pellet)	 
และกะลา
ปาล์ม	(PKS)

2. SAAM	Oita	
02	Biomass	
Power

Oita	City,	 
Oita	

Prefecture

ประมาณ	
70,000

BMP-4 100 19.9 24 Kyushu	
Electric	
Power

ชีวมวลอัดเม็ด	

(Wood	Pellet)	 
และกะลา
ปาล์ม	(PKS)

หมายเหตุ:  1	อัตราร้อยละของการถือเงินลงทุนโดยทางอ้อมที่ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สรุปรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นและรอส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนี้
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(2) โครงการที่อยู่ระหว่างศึกษา

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
จ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง	 โดย	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	อยู่ระหว่างการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ ่น	 ซึ่งกลุ ่ม
บริษัทฯ	พัฒนาโครงการผ่านบริษัทย่อยที่ถือ
เงินลงทุนโดย	SAAM-	INTER	ได้แก่	BMP-1	
BMP-2	BMP-5	BMP-6	BMP-7	และ	BMP-8	
ซึ่งจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น
	 ทั้ งนี้ 	 ความส�าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย	 ขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 การจัดหาที่ดิน
ที่เหมาะสมส�าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ	
(Land	Procurement)	การขออนุมัติเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	 Interconnection	
Approval)	การขออนมุตัใิบสนบัสนนุค่าไฟฟ้า	
(METI	Certification)	การด�าเนนิการเพือ่ขอใบ
อนญุาตทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิ	การเสนอ
ขายโครงการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 รวมถึง
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการด�าเนินการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว	เป็นต้น

 (ก) กระบวนการพัฒนาโครงการ

	 	 ในแต ่ละโครงการโรงไฟฟ ้า
พลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการ
พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น	 แผนกพัฒนาธุรกิจ
จะท�างานร่วมกับแผนกพัฒนาโครงการและ
ประสานงานในการก�าหนดขอบเขตกิจกรรม	
โดยแบ่งการพัฒนาโครงการเป็น	 4	 ระยะ	
ได้แก่	สอบถามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย	 การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	
โครงการที่ได้รับการอนุมัติใบสนับสนุนค่า
ไฟฟ้า	และโครงการทีพ่ร้อมก่อสร้าง	โดยมรีาย
ละเอียดดังนี้

  1) สอบถามความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 	 	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการติดต่อ
สอบถามความต้องการท่ีแตกต่างกันของ
ลูกค้าแต่ละรายในเบื้องต้น	 เช่น	ขนาดก�าลัง
การผลิต	 พื้นท่ีต้ังโครงการ	 และอัตราผล
ตอบแทนการลงทุน	 เป็นต้น	 เพื่อก�าหนด
ลกัษณะโครงการท่ีลูกค้าสนใจท่ีจะลงทุน	และ
ก�าหนดแผนงานในการด�าเนนิการพฒันา	เพือ่
ให้บรษิทัฯ	มัน่ใจว่าโครงการทีพ่ฒันาขึน้มาอยู่
ในรูปแบบที่ลูกค้าสนใจลงทุน
  2) การศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ
	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะศึกษาท่ีต้ัง
โครงการในแต่ละภูมิภาคเพื่อด�าเนินการ
พฒันา	โดยเริม่จากการคัดเลือกท่ีดินท่ีเหมาะ
สมส�าหรับใช้เป็นที่ตั้งโครงการ	 งานส�ารวจ
ประเมินศักยภาพระบบโครงข่ายของผู ้รับ
ซื้อไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาค	 และงาน
วเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	เป็นต้น	
ซึ่งจะใช้เวลาในการด�าเนินงานในระยะน้ี
ประมาณ	6	-	9	เดือน
  3) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า รูปแบบ FiT (METI 
Certification)
	 	 	 จากนั้นกลุ ่มบริษัทฯ	 จะคัด
เลือกโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา	 เพื่อด�าเนินการยื่นขออนุมัติเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	 Interconnection	
Approval)	 ขอหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็น
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า	 (Land	Consent	Letter)	จาก
เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ ดิน	 และขอใบอนุมัติ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	 Certification)	
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะใช้เวลาใน
การด�าเนินงานในระยะน้ีประมาณ	10	 -	 11	
เดือน	 ทั้งน้ี	 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติ 

ดังกล่าวกลุ่มบรษิทัฯ	จะน�าเสนอขายโครงการ
ที่ได้รับใบ	METI	Certification	ต่อกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย	 ซึ่งหากลูกค้ารายใดสนใจ	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 จะเจรจาเงื่อนไขของสัญญาเพื่อ
ก�าหนดกรอบข้อตกลงในการส่งมอบโครงการ
ให้แก่ลูกค้าดังกล่าว
  4) โครงการที่พร้อมก่อสร้าง
	 	 	 ภายหลงัจากทีไ่ด้รับใบอนมุตัิ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	 Certification)	
แล้ว	 กลุ ่มบริษัทฯ	 อาจเลือกที่จะพัฒนา
โครงการจนเป็นโครงการที่พร้อมก่อสร้าง
แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม	 กล่าวคือ
กลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดหาผู้รับเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ	(EPC	Contractor)	และจัดหาผู้ให้
บริการด้านการปฎิบัติการและบ�ารุงรักษา	
(O&M	Contractor)	รวมถงึจัดเตรยีมเอกสารที่
จ�าเป็นเพื่อขอใบอนุญาตต่างๆ	ในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 อาทิ	 การจัดหาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ	และใบอนุญาต
ก่อสร้าง	 และ/หรือใบอนุญาตพัฒนาที่ดิน
เขตป่าไม้	 หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม	เป็นต้น	ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดิน	
โดยกลุม่บรษัิทฯ	จะด�าเนนิการพฒันาจนเป็น
โครงการที่พร้อมก่อสร้างเพื่อน�าเสนอขาย
ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ซึ่งจะใช้เวลาในการ
ด�าเนินงานในระยะนี้ประมาณ	9	 -	19	 เดือน	
ทั้งนี้	หากลูกค้ารายใดสนใจโครงการที่พร้อม
ก่อสร้าง	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะเจรจาเง่ือนไขของ
สัญญาเพื่อก�าหนดกรอบข้อตกลงในการส่ง
มอบโครงการท่ีพร้อมก่อสร้างให้แก่ลูกค้าดัง
กล่าว	และ/หรือ	 กลุ่มบริษัทฯ	อาจพิจารณา
เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	 ได้
พัฒนามา	ตามความเหมาะสมกับประโยชน์
ของบริษัทฯ	และโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รับ	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ
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	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายในช่วง
เริ่มต้นในการเดินทางไปศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ	 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเดินทางและ
ค่าที่พัก	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 ที่ผ่านมา	บริษัทย่อย
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา	 ได้แก่	 BMP-1	
BMP-2	 BMP-3	 BMP-4	 BMP-5	 BMP-6	
BMP-7	และ	BMP-8	มีการบันทึกต้นทุนค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการเพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงสิทธิหรือใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเป็นงาน
โครงการระหว่างท�าภายหลังจากท่ีจ่ายช�าระ

ตามสญัญาเชือ่มต่อระบบไฟฟ้าแรงสงู	(Grid	
Interconnection	 Agreement)	 งวดแรก	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้
เชี่ยวชาญ	และ/หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องตาม
ลักษณะงาน	ค่าธรรมเนียมการก่อสร้างเพื่อ
เช่ือมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า	 และค่าใช้จ่าย
ที่พักและค่าเดินทางในการไปปฏิบัติงาน
โดยตรงส�าหรับแต่ละโครงการ	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	
กลุ่มบริษัทฯ	 มีแผนจะส่งมอบโครงการตาม
เง่ือนไขของสัญญาโดยคิดค่าตอบแทนจาก
การให้บรกิารพฒันาโครงการและท�าการโอน
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าและมีการบันทึกงาน
โครงการระหว่างท�าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าเพื่อ
เข้าด�าเนินการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเข้า
ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมิภาคภายใต้บริษัท
ดังกล่าวต่อไป	 อย่างไรก็ดี	 กระบวนการส่ง
มอบโครงการข้างต้น	 เป็นแผนการส่งมอบ
โครงการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 กระบวนการส่ง
มอบโครงการท่ีเกดิข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจาก
แผนทีร่ะบไุว้ข้างต้น	โดยบรษิทัฯ	จะพจิารณา
ตามความเหมาะสมในอนาคตโดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

ทั้งน้ี กระบวนการในการดำาเนินงานพัฒนาโครงการ 4 ระยะ สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ: 1	หมายถึง	ใบอนุญาตก่อสร้าง	หรือใบอนุญาตพัฒนาที่ดินเขตป่าไม้	หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดิน

1.
 ส

อบ
ถา

มค
วา

มต
้อง

กา
รข

อง
กล

ุ่มล
ูกค

้าเป
้าห

มา
ย

จัดหาที่ดิน

ประเมินระบบสายส่ง

ส�ารวจ/ออกแบบ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้

2. การศึกษาและ 
วิเคราะห์โครงการ

(ประมาณ 6 - 9 เดือน)

ใบอนุญาตเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง

(Grid Interconnection 
Approval) 

ใบอนุมัติสนับสนุน 
ค่าไฟฟ้า 

(METI Certification) 

3. โครงการ
ที่ได้รับใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า

(ประมาณ 10 - 11 เดือน)

จัดหาผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
(EPC Contractor)

หนังสือแจ้งผลวงเงินสินเชื่อ 
(Term Sheet)

ใบอนุญาตก่อสร้าง1 

(Construction Permit)

4. โครงการ
ที่พร้อมก่อสร้าง

(ประมาณ 9 - 19 เดือน)

จัดหาผู้ให้บริการด้าน 
การปฎิบัติการและบ�ารุงรักษา  

(O&M Contractor)
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 (ข) กร ะบวนการติ ดตาม 

 การดำาเนินงาน

	 	 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาในเ ร่ืองของการก�าหนด 
งบประมาณส�าหรับธุรกิจพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายที่บริษัทฯ	
ด�าเนินการพัฒนา	แผนกพัฒนาโครงการและ
ประสานงานจะรายงานความก้าวหน้าของการ
ศึกษาหรือการพัฒนาโครงการให้ฝ่ายจัดการ
รับทราบอย่างสม�่าเสมอ	 โดยฝ่ายจัดการมี
การน�าเสนองบประมาณตามขั้นตอนของ
แต่ละโครงการ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา	โดยงบประมาณของแต่ละโครงการ

จะเป็นตัวก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของ
โครงการ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จะสามารถด�าเนิน
การโครงการภายใต้งบประมาณท่ีก�าหนดไว้	
นอกจากนี้	ฝ่ายจัดการมีการรายงานความคืบ
หน้าของการพฒันาโครงการให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
จะสามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทฯ	 มีการ
ด�าเนินโครงการภายใต้แผนงานที่ฝ่ายจัดการ
ได้น�าเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไว้	 
เพื่อมีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง

 (ค) การกำาหนดราคา

	 	 กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดค่าตอบแทน
จากการพัฒนาโครงการอ ้างอิงจากการ
ประมาณการต ้นทุนในการพัฒนาแต่ละ
โครงการบวกด้วยก�าไรส่วนต่าง	 (Cost	 Plus	
Margin)	 และพิจารณาให้เป็นราคาที่แข่งขัน
ได้ตามสภาพการแข่งขันเป็นรายโครงการ	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะเรียกเก็บค่าตอบแทนใน
รูปแบบการให้บริการตามขั้นความส�าเร็จของ
งานตามที่ได้เจรจาตกลงกันในสัญญา	

1.3 ธรุกจิให้บรกิารพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตาม

ความต้องการของลูกค้า  

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตาม
ความต้องการของลกูค้า	ควบคูก่บัการพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
จ�าหน่าย	 โดยในปี	 2564	บริษัทฯ	 ได้เข้าลง
นามในสัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟา้พลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น	ขนาด
รวม	100	เมกะวัตต์	กับลูกค้ารายหนึ่ง	โดยมี
รายละเอียดดังนี้	

ชื่อสัญญา สัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใน
ประเทศญี่ปุ่น	ขนาดรวม	100	

เมกะวัตต์

วันที่ลงนามในสัญญา 14	พฤษภาคม	2564

ลักษณะงาน ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศ
ญี่ปุ่น	 จ�านวน	10	 โครงการ	 ขนาดโครงการละ	 10	 เมกะวัตต์	
โดยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ

-	 ระยะทีห่นึง่	จ�านวน	6	โครงการ	ขนาดรวม	60	เมกะวัตต์	และ

-	 ระยะที่สอง	จ�านวน	4	โครงการ	ขนาดรวม	40	เมกะวัตต์

การช�าระเงิน แบ่งการช�าระเงินออกเป็น	8	งวด	ตามขั้นความส�าเร็จของงาน
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 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เข้าลงนาม
ในสัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลในประเทศญีปุ่น่	ขนาดรวม	20	
เมกะวัตต์	กับลูกค้าอีกรายหนึ่ง	ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด�าเนินการ

(ก) กระบวนการพัฒนาโครงการ

	 ในการให้บริการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการ
ของลกูค้า	บริษทัฯ	จะเข้าลงนามในสญัญากับ
ลกูค้าแต่ละราย	แล้วจงึเริม่กระบวนการพฒันา
โครงการตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขซ่ึงได้
ตกลงกนัในสญัญา	ในแต่ละโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนที่กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการ
พัฒนา	 แผนกพัฒนาธุรกิจจะท�างานร่วมกับ
แผนกพัฒนาโครงการและประสานงานในการ
ก�าหนดขอบเขตกิจกรรม	 โดยแบ่งการพัฒนา
โครงการเป็น	4	ระยะ	ได้แก่	ติดต่อ	เจรจา	และ
เข้าลงนามในสญัญาให้บรกิารพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกับลูกค้า	 การ
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	 โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า	และโครงการ
ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามข้อก�าหนด	 โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
 1) ติดต่อ เจรจา และเข้าลงนามใน
สัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กับลูกค้า
	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 จะด�าเนินการติดต่อ
ลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูล	 รวมถึงให้ค�า
แนะน�าเกีย่วกบัภมูภิาค	ลักษณะ	และประเภท
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
เหมาะสมตามเป้าหมายที่ลูกค้าได้ก�าหนดไว้	
พร้อมน�าเสนอบริการของกลุ่มบริษัทฯ	 โดย
กลุม่บรษิทัฯ	จะเข้าลงนามในสญัญาให้บรกิาร
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนกบั
ลูกค้าก่อนเริ่มพัฒนาโครงการใดๆ

 2) การศกึษาและวเิคราะห์โครงการ
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะพิจารณาคัดเลือก
ที่ดินที่เหมาะสมและตรงกับข้อก�าหนดของ
ลูกค้า	 ส�าหรับใช้เป็นท่ีต้ังโครงการ	 ส�ารวจ
ประเมินศักยภาพระบบโครงข่ายของผู้รับซื้อ
ไฟฟ้าเอกชนให้เพียงพอส�าหรับการรองรับ
โครงการ	และงานวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการในพื้นที่ดังกล่าว	
 3) โครงการที่ได้รับการอนุมัติใบ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า รูปแบบ FiT (METI 
Certification)
	 	 จากนั้นกลุ ่มบริษัทฯ	 จะน�าเสนอ
ข ้อมูลจากการศึกษาให ้ ลูกค ้าพิจารณา	
ก่อนจัดเตรียมเอกสารเพื่อด�าเนินการยื่น
ขออนุมัติเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	
Interconnection	 Approval)	 ขอหนังสือ
ยินยอมให้ใช้ท่ีดินเป็นท่ีต้ังโรงไฟฟ้า	 (Land	
Consent	 Letter)	 จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน	
และขอใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	
Certification)	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4) โครงการทีพั่ฒนาแล้วเสร็จตาม
ข้อกำาหนด
	 	 ภายหลั งจาก ท่ี ได ้ รั บ ใบอ นุมั ติ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า	(METI	Certification)	แล้ว	
กลุ่มบริษัทฯ	 อาจด�าเนินการพัฒนาโครงการ
เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม	ตามขอบเขต
งานที่ก�าหนดในสัญญาให้บริการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

(ข) กระบวนการตดิตามการดำาเนนิงาน

	 แผนกพัฒนาโครงการและประสานงาน
จะรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการ
ในขั้นตอนต่างๆ	 ให้ฝ่ายจัดการรับทราบอย่าง
สม�า่เสมอ	นอกจากนี	้ฝ่ายจดัการมีการรายงาน
ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบในท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	

(ค) การกำาหนดราคา

	 กลุม่บรษิทัฯ	ก�าหนดค่าตอบแทนจากการ
ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีนตามความต้องการของลกูค้า	อ้างอิง
จากการประมาณการต้นทุนในการพัฒนา
แต่ละโครงการบวกด้วยก�าไรส่วนต่าง	 (Cost	
Plus	Margin)	 และพิจารณาให้เป็นราคาที่
แข่งขันได้ตามสภาพการแข่งขัน	 โดยกลุ ่ม
บรษิทัฯ	จะเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนในรูปแบบการ
ให้บรกิารตามขัน้ความส�าเรจ็ของงานตามท่ีได้
เจรจาตกลงกันในสัญญา	

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 31



กลุ่มธุรกิจ 2 กลุ่มธุรกิจลงทุน

2.1 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 

 โครงการที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี	 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาและก�าลังการผลิตติดต้ังรวม	 2.0	 เมกะวัตต์	 ระบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ	 FiT	 
ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า	 5.66	บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง	 ระยะเวลาเสนอขายตามสัญญา	25	ปี	 เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	 30	 
ธันวาคม	2558	โดยด�าเนินการโดย	SAAM-SP1	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	100	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

กำาลังการผลิต

2.0
เมกะวัตต์

หัวข้อ รายละเอียด

บริษัทเจ้าของโครงการ SAAM-SP1

สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ	100

ที่ตั้งโครงการ อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	

ขนาดพื้นที่ 24-0-87.0	ไร่

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า/ก�าลังการผลิตติดตั้ง 2.0/2.0	เมกะวัตต์

ผู้รับซื้อไฟฟ้า กฟภ.

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ประเภท ติดตั้งบนพื้นดิน

สถานะโครงการ ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 30	ธันวาคม	2558

เทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Polycrystalline

โครงการท่ีเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ดำาเนินการโดย
SAAM-SP1

ถือครองหุ้น

100%
อัตรารับซื้อไฟฟ้า

5.66
บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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โครงการ SAAM-SP1 
อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	2.0	เมกะวัตต์

เทคโนโลยีผลึกโพลีครีสตอลไลน์	(Polycrystalline)

หม้อแปลงไฟฟ้า	(Transformer)

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	(Inverter)	/	DC	Combiner	Box

มิเตอร์วัดจ�านวนหน่วยไฟฟ้า	(Meter)
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 (ก) กระบวนการผลิตไฟฟ้า  

 (Electricity Generation  

 Process)

	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการ	 SAAM-SP1	 ของบริษัทฯ	 เป็นโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น
ดินท่ีใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หรือโฟโตโวลตาอิคส์	
(Photovoltaic)	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแปลง
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

โดยตรงโดยใช้เซลล์แสงอาทติย์	โดยโครงการ
ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน	์
(Polycrystalline	 PV	Module)	 ในการผลิต
ไฟฟ้า	และได้รบัการรบัประกนัผลิตภณัฑ์ของ
อปุกรณ์หลกั	(Product	Warranty)	ได้แก่	แผง
เซลล์แสงอาทิตย์	 (PV	Module)	 โครงสร้าง
รองรับแผง	 (PV	 Support	 Structure)	 และ
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า	 (Inverter)	 จาก 
ผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก	โดยหากอุปกรณ์ที่ได้รับ
การรบัประกัน	มข้ีอบกพร่องภายในระยะเวลา

การรับประกัน	 ผู้จัดหาอุปกรณ์หลักจะต้อง
ด�าเนินให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ด�าเนินการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าว
สามารถท�างานได ้เป ็นปกติ	 นอกจากนี้	
โครงการยังได้รับการรับประกันประสิทธิภาพ
พลงังานสงูสดุทีแ่ผงเซลล์แสงอาทติย์สามารถ
ผลิตได้ภายใต้สภาวะมาตรฐาน	 (Limited	
Power	Output	Warranty)	ในระยะเวลา	25	ปี	 
โดยมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าส�าคัญ	ดังนี้

แสงอาทิตย�

แผ�นกันรังสีสะท�อน
ขั้วไฟฟ�ารับแสง (-)

ขั้วไฟฟ�าร�วม (+)
ทิศทางกระแสไฟฟ�า

แผ�นซ�ลิคอนชนิดพี

แผ�นซ�ลิคอนชนิดเอ็ม

เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระ
ทบบนแต่ละแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

พื้นผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละ
วงจรจะเกิดการสร้างพาหะนำาไฟฟ้าประจุ
บวกและลบ โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
จะทำาหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์
เพื่อแยกประจุไฟฟ้าบวกและลบ ทำาให้เกิด

แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct 
Current: DC) แรงดันตำ่า

ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันตำ่า 
จะถูกส่งผ่านเข้าสู่ String Combiner 
Box เพื่อรวมกระแสไฟฟ้า และส่งต่อ

ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันตำ่า 
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating 

Current: AC) แรงดันตำ่า

กระแสไฟฟ้าที่ได้ถูกเพิ่ม

แรงดันไฟฟ้าแล้ว จะถูกส่งผ่าน

อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (Switch 

Gear) ซึ่งทำาหน้าที่ตัดต่อการเชื่อม

ต่อการขายไฟฟ้ากับระบบโครงข่าย

ของผู้รับซื้อไฟฟ้า 

ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันตำ่า 
จะถูกส่งผ่านเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า 

(Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 
ให้สูงขึ้นเป็น 220 กิโลโวลท์  

เพื่อทำาการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่ง 
ของ กฟภ.

จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่าน

ไปยังมิเตอร์วัดจำานวนหน่วยไฟฟ้า

ของโครงการ เพื่อจำาหน่ายให้กับ 

กฟภ. ต่อไป

1 2

4 5

3
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 (ข) กระบวนการปฏิบัติการและ 

 บำารงุรกัษา (Operation and  

 Maintenance)

	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการ
ด ้านการปฎิบัติการและบ�า รุง รักษาจาก
ภายนอก	 (Outsource)	 เพื่อให้บริการงาน
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์	ท้ังน้ี	การด�าเนนิงานประจ�า
วันจะถูกควบคุมโดยแผนการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติโดยแผนกปฏิบัติการ
และซ่อมบ�ารุงของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าโรงไฟฟ้าได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 
มีแบบแผน	 โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน 
แบ่งเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้
	 	 	 1)	 การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงด้าน
การให้บริการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดระยะ
เวลาของสญัญาคราวละ	1	ปี	ในการด�าเนนิงาน 
ในแต่ละวนั	เช่น	การให้บรกิารบ�ารงุรกัษาล้าง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์	 รวมถึงดูแลตัดหญ้า
บริเวณใต้แผงและบริเวณโดยรอบโครงการ
เป็นประจ�าทุกเดือน
	 	 	 2)	 การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงด้าน
การบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย
ของโครงการตามก�าหนดระยะเวลาของ
สัญญาคราวละ	 1	 ปี	 ในการด�าเนินงานใน
แต่ละวัน	 เช่น	 ดูแลความปลอดภัยบริเวณ
โครงการ	 รวมถึงติดต่อประสานงานกับ
บริษัทฯ	ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	 	 	 3)	 การว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	ตามก�าหนดระยะ
เวลาที่ได้ตกลงกันคราวละ	1	ปี	 ในการบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ขอบเขต
ของผู้รับเหมาด้านการปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษาจะประกอบไปด้วย	 1)	 งานควบคุม
ดูแลระบบ	 (Monitoring)	 และ	2)	 งานบ�ารุง
รกัษาเชงิป้องกนั	(Preventive	Maintenance)	 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 3.1)	 งานควบคุมดูแลระบบ
	 	 	 	 	 ทีมงานของผู้ให้บริการ
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาจะท�า
หน้าที่ควบคุมดูแลระบบผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าในการด�าเนินงาน	 โดยจะมีการจัด
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวัน	
(Plant	Energy	Output	and	Condition)	การ
ตรวจสอบระบบและอปุกรณ์	การวเิคราะห์หา
จดุป้องกันข้อบกพร่อง	(Fault	Detection	and	
Analysis)	 การควบคุมมาตรฐานการท�างาน
ให้ปลอดภยั	(Safety	on	Site)	ตลอดจนการจดั
ท�ารายงานผลการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	
(Operation	 and	Maintenance	 Report)	 
เป็นรายเดือนและประจ�าปี	 เพื่อน�าเสนอต่อ
วิศวกรและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ตามที่
ตกลงกันในขอบเขตงานให้บริการ
	 	 	 	 3.2)	 งานบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั	 
(Preventive	Maintenance)
	 	 	 	 	 ในแต่ละปีผู ้ให้บริการ
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาจะเป็น
ผู ้ จัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาเชิงป ้องกัน	
(Preventive	 Maintenance	 Program)	 
ซึ่งเป็นแผนประจ�าปี	 ส�าหรับการบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ส�าคัญของโรงไฟฟ้า	อาทิ	 แผงเซลล์
แสงอาทิตย์	 (PV	 Module)	 เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้า	 (Inverter)	 อุปกรณ์ตัดตอน
ไฟฟ้า	 (Switch	 Gear)	 หม้อแปลงไฟฟ้า	
(Transformer)	และ	Combiner	Box	เป็นต้น	
นอกจากนี้	 ทีมงานของผู้ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาจะจัดท�าแผน
รายงานติดตามผลการปรับปรุงหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า	
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนินงานของโรง
ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	 ผู้ให้
บริการด้านการปฎิบัติการและบ�ารุงรักษาจะ
ส่งมอบแผนดังกล่าวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	 โดย
กลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส�าหรบัการบ�ารงุรกัษาในกรณทีีพิ่จารณาแล้ว
เห็นควรว่าจ�าเป็น	เท่านั้น	

 (ค) ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม 

 การดำาเนนิงานของโรงไฟฟ้า  

 (Monitoring Process)

	 	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ติดตามผลการ
ด�าเนนิงานของผูใ้ห้บรกิารด้านการปฏบิตักิาร
และบ�ารุงรักษาผ่าน	2	ช่องทาง	ได้แก่	ระบบ	 
Net-Eco	Application	และรายงานผลปฏบัิติ
งาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 	 1)	 ระบบ	Net-Eco	Application	
กรณีท่ีระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีปัญหาจะมี
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนผ่าน
ระบบ	 ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	และ
แสดงข้อมูลสรุปมายังอุปกรณ์สื่อสาร	 อาทิ	
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของวิศวกรและ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยหากพบว่าโรง
ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้แตกต่างจากการด�าเนิน
งานตามปกติ	วิศวกรของกลุ่มบริษัทฯ	จะร่วม
กับผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษา	 หาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว
โดยเร็วเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถจ�าหน่าย
ไฟฟ้าได้ตามปกติอย่างทันท่วงที
	 	 	 2)	 รายงานผลปฏิบัติงานเป็น
ประจ�าตามท่ีตกลงกันในสัญญาว่าจ้างผู้ให้
บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	
ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดท�าโดยผู ้ให้บริการ
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	ทั้งนี้	ผู้ให้
บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาดัง
กล่าวจะมกีารจดัเกบ็ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงาน
ผลการปฏบิติัการและบ�ารงุรกัษา	(Operation	
and	Maintenance	Report)	เป็นประจ�าตาม
ก�าหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน	เพื่อน�าเสนอต่อ
วิศวกรและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 ตาม
ล�าดับ	 โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียด
ข้อมูลที่ส�าคัญ	เช่น	ปริมาณผลิตไฟฟ้าตามที่
จ�าหน่ายให้แก่	 กฟภ.	ประสิทธิภาพการผลิต
กระแสไฟฟ้า	ค่าความพร้อมใช้งานของระบบ
ผลิตไฟฟ้า	 และเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น
ขณะผลิตไฟฟ้าและวิธีการซ่อมแซม	 (ถ้ามี)	
เป็นต้น
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 (ง) พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จรงิ

	 	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการ	SAAM-SP1	ของบริษัทฯ	มีสัญญา
ประกันประสิทธิภาพข้ันต�่าของระบบผลิต
ไฟฟ้า	(Performance	Ratio)	ซึง่คอือตัราส่วน
ความสามารถในการแปลงความเข้มของแสง
อาทติย์มาเป็นพลงังานไฟฟ้า	เป็นระยะเวลา	2	
ปีนับตั้งแต่วันเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	

โดยผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ	 ในกรณี
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าต�่ากว่าท่ี
รับประกัน	 ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
จะต้องช�าระเงนิค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง	 และค่าพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีรับประกัน	หรือด�าเนินการแก้ไข	 โดย
เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาจ้างรับ
เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ	(EPC	Contract)	

	 ทั้ งนี้ 	 ตั้ งแต ่ เริ่มเป ิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการ	 SAAM-SP1	 ของบริ ษัทฯ	 มี
ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จริง	 และประสิทธิภาพขั้นต�่าของระบบผลิต
ไฟฟ้าท่ีผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จรับ
ประกัน	 โดยมีรายละเอียดส�าหรับช่วง	 3	ปีที่
ผ่านมา	ดังนี้

รายละเอียด

ช่วงเวลา

1 มกราคม 2562 –
31 ธันวาคม 2562

(12 เดือน)

1 มกราคม 2563 –
31 ธันวาคม 2563

(12 เดือน)

1 มกราคม 2564 –
31 ธันวาคม 2564

(12 เดือน)

จ�านวนวันที่ผลิตไฟฟ้า	(วัน) 365 366 365

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

แบ่งเป็น	 1)	 ปริมาณพลังไฟฟ้าในส่วนที่ไม่เกิน	 
   Capacity	Factor1	(กโิลวตัต์-ช่ัวโมง)

	 	 2)	 ปริมาณพลังไฟฟ้าในส่วนท่ีเกิน	 
   Capacity	Factor1	(กิโลวตัต์-ชัว่โมง)

3,155,480

2,803,200

352,280

3,209,480

2,810,880

398,600

3,172,860

2,803,200

369,660

ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง	
(Actual	Performance	Ratio)	(ร้อยละ)

73.35 74.96 77.60

ประสิทธิภาพขั้นต�่าของระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ
การรับประกัน	(Performance	Ratio	Warranty)	
(ร้อยละ)

พ้นระยะเวลารับประกัน พ้นระยะเวลารับประกัน พ้นระยะเวลารับประกัน

หมายเหตุ: 1	Capacity	 Factor	หมายถึง	อัตราส่วนของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในรอบ	1	ปี	 เปรียบเทียบกับขนาดก�าลังการผลิตคูณด้วยจ�านวนชั่วโมง 

	 	 	 ท้ังหมดใน	1	ปี	 โดย	Capacity	 Factor	ที่ก�าหนดร้อยละ	 16	คิดเป็นจ�านวนช่ัวโมงเท่ากับ	 3.84	 ช่ัวโมงต่อวัน	ทั้งนี้	 Capacity	 Factor	 ของโรงไฟฟ้า 

	 	 	 พลังงานหมุนเวียนจะขึ้นอยู่กับประเภทพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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 (จ) โครงสร้างราคา

	 	 SAAM-SP1	 ได้เข้าท�าสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า	 (PPA)	กับ	กฟภ.	 ในฐานะผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (Very	 Small	 Power	
Producer	หรือ	 VSPP)	ตามโครงการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	 ซ่ึงมีราย
ละเอียดอัตรารับซื้อไฟฟ้าโดย	กฟภ.	ดังนี้	
	 	 1)	 ปริมาณพลังไฟฟ้าในส่วนที่
ไม่เกิน	Capacity	Factor	ร้อยละ	16	จะได้รับ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	เท่ากับ	5.66	
บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง	คงทีต่ลอดระยะเวลา
สนับสนุน	25	ปี	นับจากวันเริ่มด�าเนินการเชิง
พาณิชย์	

	 	 2)	 ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าในส่วน
ที่เกิน	Capacity	Factor	ร้อยละ	16	จะได้รับ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเท่ากับอัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าขายส่ง	ณ	ระดบัแรงดนั	11-33	กโิลโวลท์	
(อัตราขายส่งเฉลี่ยในระยะเวลา	 12	 เดือน)	 
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให	้
กฟภ.	รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรบัอตัรา
ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัขิายส่งเฉลีย่	(Ft	ขายส่ง
เฉลี่ยในระยะเวลา	12	เดือน)	แต่อัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าดงักล่าวจะต้องไม่เกนิอตัรารบัซือ้ไฟฟ้า	
(FiT)	 5.66	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	ทั้งนี้	 ใน
ปี	 2564	ค่าไฟฟ้าขายส่งเฉล่ีย	ณ	 ระดับแรง
ดัน	11-33	กิโลโวลท์	และค่า	Ft	ขายส่งเฉลี่ย	 
ทีหั่กค่าใช้จ่ายตามทีน่โยบายทีร่ฐับาลก�าหนด
ส�าหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ	
2.74	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

	 	 ในแต่ละปี	กฟภ.	จะรบัซ้ือไฟฟ้าใน
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	เท่ากับ	5.66	
บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าในส่วนท่ีไม่เกิน	 Capacity	 Factor	 
ท่ีก�าหนดจนครบก่อน	ส�าหรบัปรมิาณพลงังาน
ไฟฟ้าในส่วนเกนิ	Capacity	Factor	ทีก่�าหนด	
กฟภ.	จะรับซื้อในอัตรารับซื้อไฟฟ้าท่ีก�าหนด
ข้างต้น	 และจะต้องไม่เกินอัตรารับซ้ือไฟฟ้า	
(FiT)	5.66	บาทต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง	โดยในปีที่
ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โครงการ	
SAAM-SP1	 ของบริษัทฯ	 ด�าเนินการผลิต
ไฟฟ้าในส่วนเกิน	Capacity	Factor	ก�าหนด
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม	
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อัตราค่าไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับราคาอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย
กรกฎาคม 2554 – เมษายน 2564

บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

อัตรา Peak + Ft อัตรา Off-Peak + Ft
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4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

CAGR 9 ปี 0.10%

CAGR 9 ปี -0.11%

ที่มา: กฟผ.	กฟน.	และ	สนพ.
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2.2 ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใ น กิ จ ก า ร ที่

เกี่ยวข้องกับพลังงาน   

	 บริษัทฯ	 มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจ
ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงาน	 ซึ่งมีศักยภาพใน
การสร้างรายได้และก�าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	
ในระยะยาว	 เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่า
และธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน	 ไม่ว่าจะเป็น
โครงการ	 และ/หรือ	 กิจการที่ส่งเสริมธุรกิจ
ปัจจบุนัของกลุม่บริษทัฯ	หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง
กับพลังงานประเภทอื่น	

(ก) กระบวนการเข้าลงทุน

	 ในการเข้าลงทุนในกิจการใดๆ	 แผนก
พัฒนาธุรกิจจะเข้าศึกษารวมถึงประเมิน
ความเป็นไปได้และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับ	 โดยแบ่งการลงทุนเป็น	 3	 ระยะ	 ได้แก่	
การศึกษาสถานะกิจการ	การเจรจาและสรุป
เงือ่นไขการลงทนุ	และการเข้าด�าเนนิการภาย
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 1) การศึกษาสถานะกิจการ
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะศึกษาสถานะของ
โครงการ	 และ/หรือ	 กิจการ	 ทั้งในด้านของ
การด�าเนินธุรกิจ	กฎหมาย	และการเงิน	 โดย
จัดท�าประมาณการทางการเงินเพื่อวัดมูลค่า
ยุติธรรมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
จากการลงทุน
 2) การเจรจาและสรุปเง่ือนไขการ
ลงทุน
	 	 จากนั้นกลุ่มบริษัทฯ	 จะเข้าเจรจา
เงื่อนไขทางการค้า	 เงื่อนไขการลงทุน	 และ
เงื่อนไขการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย	
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็น
ส�าคัญ	 อีกทั้ง	 ฝ่ายบริหารจะรายงานความ
คืบหน้าในการเข้าศึกษาต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อน�า
ข้อเสนอแนะและความเหน็ของคณะกรรมการ
บริหารไปเจรจากับบริษัทเป้าหมายเพิ่มเติม

 3) การเข้าด�าเนนิการภายหลงัจากที่
ได้รับการอนุมัติ
	 	 กลุม่บริษทัฯ	จะน�าเสนอข้อมลูอย่าง
เพียงพอครบถ้วนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร	 และ/หรือ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือ	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่
กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน	และ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามท่ีก�าหนด	 โดย
ภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติแล้ว	 ฝ่ายจัดการ
จะควบคุมดูแลให้การด�าเนินการเข้าลงทุน	
เป็นไปตามมติของที่ประชุมต่อไป

(ข) กร ะบวนการติดตามการ

ดำาเนินงาน

	 แผนกพัฒนาธุรกิจจะรายงานความคืบ
หน้าของการด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ	 ให้
ฝ่ายจดัการรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ	นอกจาก
นี้	 ฝ่ายจัดการมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	

2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ ไม ่

เกี่ยวข้องกับพลังงาน

	 บรษิทัฯ	จะพจิารณาเข้าลงทนุในกิจการ
ที่ไม่เก่ียวข้องกับพลังงาน	 เมื่อมีโอกาสทาง
ธรุกจิทีจ่ะเข้าไปยงัอตุสาหกรรมทีม่กีารเตบิโต
สงู	และกลุม่บรษิทัฯ	มเีครอืข่ายคูค้่าหรอืความ
เช่ียวชาญซึง่ส่งผลท�าให้มีข้อได้เปรยีบในการ
ด�าเนินธรุกิจและแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
อ่ืน	 รวมถึงอาจพิจารณาการลงทุนในกิจการ
ซึง่ด�าเนนิการอยูแ่ต่เดมิและมศีกัยภาพในการ
เติบโตต่อไปในอนาคต

(ก) กระบวนการเข้าลงทุน

	 ในการเข้าลงทุนในกิจการใดๆ	 แผนก
พัฒนาธุรกิจจะเข้าศึกษารวมถึงประเมิน
ความเป็นไปได้และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ	 โดยแบ่งการลงทุนเป็น	 3	 ระยะ	 ได้แก่	
การศึกษาสถานะกิจการ	การเจรจาและสรุป

เงือ่นไขการลงทนุ	และการเข้าด�าเนนิการภาย
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 1) การศึกษาสถานะกิจการ
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะศึกษาสถานะของ
โครงการ	 และ/หรือ	 กิจการ	 ท้ังในด้านของ
การด�าเนินธุรกิจ	กฎหมาย	และการเงิน	 โดย
จัดท�าประมาณการทางการเงินเพื่อวัดมูลค่า
ยุติธรรมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
จากการลงทุน
 2) การเจรจาและสรปุเงือ่นไขการลงทุน
	 	 จากนั้นกลุ่มบริษัทฯ	 จะเข้าเจรจา
เงื่อนไขทางการค้า	 เงื่อนไขการลงทุน	 และ
เงื่อนไขการด�าเนินธุรกิจกับบริษัทเป้าหมาย	
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็น
ส�าคัญ	 อีกท้ัง	 ฝ่ายบริหารจะรายงานความ
คืบหน้าในการเข้าศึกษาต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อน�า
ข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารไปเจรจากับบริษัทเป้าหมายเพิ่มเติม
 3) การเข้าด�าเนนิการภายหลงัจากท่ี
ได้รับการอนุมัติ
	 	 กลุม่บริษทัฯ	จะน�าเสนอข้อมลูอย่าง
เพียงพอครบถ้วนแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร	 และ/หรือ	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือ	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่
กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุน	และ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามท่ีก�าหนด	 โดย
ภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติแล้ว	 ฝ่ายจัดการ
จะควบคุมดูแลให้การด�าเนินการเข้าลงทุน	
เป็นไปตามมติของที่ประชุมต่อไป

(ข) กร ะบวนการติดตามการ

ดำาเนินงาน

	 แผนกพัฒนาธุรกิจจะรายงานความคืบ
หน้าของการด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ	 ให้
ฝ่ายจดัการรบัทราบอย่างสม�า่เสมอ	นอกจาก
นี้	 ฝ่ายจัดการมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	
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การตลาดและการแข่งขัน
• กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการแข่งขันและ
ขยายธุรกิจ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
โดยมุ ่ ง เน ้นพัฒนาโครงการ ท่ีสร ้ างผล
ตอบแทนที่ดีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในระยะ
ยาวแก่ผู ้มีส่วนได้เสีย	 และการเข้าด�าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เติบโต	 โดยบริษัทฯ	
ก�าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว	ได้แก่	(1)	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีนโครงการใหม่เพือ่จ�าหน่าย
อย่างต่อเน่ือง	 รวดเร็ว	 และมีอัตราส่วนของ
ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการสูงขึ้น	 (2)	
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน
ที่มีศักยภาพ	และ	 (3)	 ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 1) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนโครงการใหม่เพือ่จ�าหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีอัตราส่วนของ
ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการสูงขึ้น
  • การพัฒนาโครงการตรงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 	 	 กลุ ่มบริ ษัทฯ	 มีผู ้บ ริหารและ
บุคลากรที่มีประสบการณ ์ 	 และความ
เช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	 โดยแผนกพัฒนาธุรกิจจะท�างาน
ร่วมกับแผนกพัฒนาโครงการและประสาน
งานในการน�าความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมาศึกษา	 วิเคราะห์	 และคัดเลือก
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนตาม
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละ
ราย	 รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ	 และ
ตดิตามนโยบายของภาครฐัทีเ่กีย่วข้องกับการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
  • การเลือกที่ตั้งโครงการ
	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการคัด
เลือกท�าเลที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีน	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดย
พิจารณาจากปัจจัยส�าคัญ	ได้แก่	(1)	ท�าเลที่

ตั้งโครงการอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อกับระบบโครง
ข่ายของการไฟฟ้า	 เพื่อควบคุมต้นทุนในการ
ลงทุนค่าติดต้ังสายส่งท่ีจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า	และลดการสูญเสีย
พลังงานที่จะเกิดข้ึนขณะส่งไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ	
(2)	 เลือกพื้นที่ท่ีสามารถพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงการโรงไฟฟ้าได้ภายในต้นทุนท่ี
เหมาะสม	โดยกลุม่บรษิทัฯ	จะศกึษาถงึสภาพ
ภูมิประเทศ	ความเส่ียงจากภัยทางธรรมชาติ	
และความสามารถในการขนส่งและจัดเก็บ
เชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	และ	(3)	
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมอยู่ใน
มาตรฐานตามหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลก�าหนด
  • การเลือกใช้เทคโนโลยี
	 	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือ	
เป็นที่ยอมรับ	 และเหมาะสมกับโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท	และ
สามารถส่งมอบได้ทันตามความต้องการ	
ภายในต้นทุนที่เหมาะสมต่อผลตอบแทน
จากการลงทุน	 และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
การยอมรับจากธนาคารพาณิชย์	 และ/หรือ	
สถาบันการเงิน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาโครงการ
	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการด�าเนินการพัฒนา
โครงการให้รวดเร็วย่ิงขึ้น	 โดยจะพิจารณาว่า
จ้างผูเ้ชีย่วชาญ	และ/หรอืทีป่รกึษาทีเ่กีย่วข้อง
แบบแยกรายในประเทศท่ีกลุม่บรษิทัฯ	เข้าไป
พัฒนา	ที่มีความถนัดในแต่ละลักษณะงาน
มาร่วมกันเพื่อพัฒนาโครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ	
เข้าไปพัฒนาหรือลงทุน	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินการให้ประสบ
ผลส�าเรจ็อย่างรวดเรว็	และเพิม่อตัราส่วนของ
ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการเพื่อการ
จ�าหน่ายให้สูงข้ึน	อกีท้ังยงัสามารถควบคมุค่า
ใช้จ่ายในการพฒันาโครงการให้เหมาะสมกบั
ลักษณะงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เข้าพัฒนาในโครงการท่ีอยู ่
ระหว ่างการพัฒนาต ่อจากผู ้พัฒนา
โครงการรายอื่น
	 	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการ
แสวงหาโครงการที่อยู ่ระหว่างพัฒนาของ
ผู้พัฒนาโครงการรายอื่น	 ซึ่งอาจไม่มีความ
พร้อมในการด�าเนินการพัฒนาโครงการ
ต่อไปได้เน่ืองจากหลายปัจจัย	 อาทิ	 ขาด
ประสบการณ์	 และ/หรือขาดสภาพคล่องใน
การด�าเนินงานต่อ	 เป็นต้น	 เพื่อน�าโครงการ
ดังกล่าวมาพัฒนาต่อจากผู้พัฒนาโครงการ
รายอื่นต่อไป
 2) ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ ้า
พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ในการเพิ่ม
รายได้จากการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 โดยอาจพิจารณาเข้า
ลงทุนท้ังหมด	 หรือบางส่วนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีกลุ่มบริษัทฯ	
พฒันาเอง	หรอืเข้าซือ้กจิการทัง้หมดหรอืบาง
ส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
จากบคุคลภายนอก	ทัง้ในและต่างประเทศ	ทัง้
ทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษา	อยูร่ะหว่างพฒันา	อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง	หรือเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว	ทั้งนี้	การเข้าลงทุนเอง	หรือการ
เข้าซื้อกิจการดังกล่าว	ขึ้นอยู่กับความเหมาะ
สมของผลตอบแทนและโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะ
ได้รับ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ
 3) ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการศึกษา
เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบังานพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายอย่างครบ
วงจร	เช่น	ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบเชื้อเพลิง	ธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	และธุรกิจ
ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	
(O&M)	เป็นต้น	
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• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 บริษัทฯ	จ�าแนกประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามประเภทธุรกิจ	ดังนี้	

ประเภทธุรกิจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1)		 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้า 
	 พลังงานหมุนเวียน

กลุม่ลกูค้าผูด้�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า	และลกูค้า
องค์กรภาคเอกชน	 ซึ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน	ทั้งใน
และต่างประเทศ2)	 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย

3)	 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
	 ตามความต้องการของลูกค้า

4)	 ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุม่ลกูค้าหน่วยงานราชการทีเ่ป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้า	ผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทอุตสาหกรรม	หรือลูกค้าองค์กรภาคเอกชนผู้ที่ได้
รับสัมปทานจากรัฐบาลในประกอบกิจการไฟฟ้า	 ทั้งใน
และต่างประเทศ

• ช่องทางการจัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯ	จ�าแนกประเภทของช่องทางการจัดจ�าหน่ายตามประเภทธุรกิจ	ดังนี้		

ประเภทธุรกิจ ช่องทางการจัดจำาหน่าย

1)		 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้า 
	 พลังงานหมุนเวียน

กลุ ่มบริษัทฯ	 ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง	 
โดยทีมงานของบริษัทฯ	 จะท�าการสอบถามความต้องการ
ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายในเบื้องต้น	 ด�าเนิน
การศึกษาและพัฒนาโครงการตามลักษณะโครงการที่
ลูกค้าสนใจที่จะลงทุน	และน�าเสนอโครงการต่อลูกค้าเพื่อ
พิจารณาผ่านกระบวนการอนุมัติเข้าลงทุนของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

2)	 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย

3)	 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
	 ตามความต้องการของลูกค้า

4)	 ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการที่เป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	 ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม	หรือลูกค้า
องค์กรภาคเอกชนผู้ท่ีได้รบัสัมปทานจากรฐับาลในประกอบ
กจิการไฟฟ้า	ท้ังในและต่างประเทศ	ผ่านมาตรวดัหน่วยวดั
ไฟฟ้า	ณ	จุดจ�าหน่ายไฟฟ้า

40



• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน1

	 ในช่วง	 10	 ปีที่ผ ่านมา	 การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมี
การเติบโตอย่างต่อเนือ่ง	เมือ่สิน้ปี	2563	ก�าลงั
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก	
มีจ�านวน	2,802	กิกะวัตต์	มีก�าลังการผลิตติด
ตั้งใหม่	 260	กิกะวัตต์	 ภูมิภาคที่มีก�าลังการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนสูงสุด	 5	 อันดับแรก	

ได้แก่	(1)	เอเชียมกี�าลงัการผลติเท่ากบั	1,290	
กิกะวัตต์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 46.0	 ของ
ก�าลังการผลิตทั่วโลก	โดยมีก�าลังการผลิตติด
ตัง้ใหม่เพิม่ขึน้	167	กกิะวัตต์	ซึง่เป็นภมูภิาคที่
มีอัตราการเติบโตสูงสุด	(2)	ยุโรปมีก�าลังการ
ผลติเท่ากับ	609	กกิะวตัต์	คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	21.7	มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	34	กิกะวัตต์	
(3)	อเมริกาเหนือมีก�าลังการผลิตเท่ากับ	421	

กิกะวัตต์	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	15.0	มีก�าลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น	32	กิกะวัตต์	(4)	อเมริกาใต้
มกี�าลงัการผลติเท่ากบั	233	กกิะวตัต์	หรอืคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	 8.3	มีก�าลังการผลิตเพิ่ม
ขึ้น	 9	กิกะวัตต์	 และ	 (5)	ยูเรเซียมีก�าลังการ
ผลติเท่ากบั	111	กกิะวตัต์	หรอืคดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ	4.0	มกี�าลงัการผลติเพิม่ขึน้	6	กกิะวตัต์	

หมายเหตุ: 1	ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันจัดท�าขึ้นโดยรวบรวมจากเอกสารซ่ึงได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน	และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของภาครัฐ 

	 	 	 และภาคเอกชน	 และ/หรือแปลจากสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะ	 รวมถึงแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ	 ข้อมูลตัวเลขบางรายการ 

	 	 	 ในเอกสารส่วนนี้ได้รับการปัดเศษให้เป็นเลขถ้วน	นอกจากนี้	ข้อมูลคาดการณ์และข้อมูลประมาณการในส่วนนี้	เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล 

	 	 	 สาธารณะ	และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะ	ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่แหล่งข้อมูลใช้ในการคาดการณ์	 บริษัทฯ	 มิได้รับรองว่า 

	 	 	 แหล่งข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน	เนื่องจากบริษัทฯ	มิได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว

อเมริกาใต้
มีกำาลังการผลิต

8.3%
ของกำาลังการผลิต

ทั่วโลก

เอเชีย
มีกำาลังการผลิต

46.0%
ของกำาลังการผลิต

ทั่วโลก

อเมริกาเหนือ
มีกำาลังการผลิต

15.0%
ของกำาลังการผลิต

ทั่วโลก

ยุโรป
มีกำาลังการผลิต

21.7%
ของกำาลังการผลิต

ทั่วโลก

ยูเรเซีย
มีกำาลังการผลิต

4.0%
ของกำาลังการผลิต

ทั่วโลก
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ที่มา:	Renewable	Energy	Statistics	2021,	International	Renewable	Energy	Agency

ปริมาณกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก 
ในปี 2553 ถึง 2563 แบ่งตามภูมิภาค

หน่วย: กิกะวัตต์
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	 เมื่อสิ้นปี	 2563	 พลังงานน�้ามีสัดส่วน
สูงสุด	 โดยมีก�าลังการผลิตอยู่ที่	 1,333	 กิกะ
วัตต์	 คิดเป็นร ้อยละ	 45.6	 รองลงมาคือ	
พลังงานลม	732	กกิะวัตต์	คดิเป็นร้อยละ	25.1	
พลังงานแสงอาทิตย์	 716	 กิกะวัตต์	 คิดเป็น
ร้อยละ	24.5	และพลังงานชีวภาพ	127	กิกะ
วัตต์	คิดเป็นร้อยละ	4.4	พลังงานแสงอาทิตย์ 

มีการขยายตวัสงูสดุด้วยก�าลงัการผลติท่ีเพิม่ขึน้	 
126	 กิกะวัตต์	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.3	 รอง
ลงมาคือ	พลังงานลมเพิ่มขึ้น	 111	กิกะวัตต	์ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.8	พลังงานน�้าเพิ่มขึ้น	
21	 กิกะวัตต์	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.6	 และ
พลังงานชีวภาพเพิ่มข้ึน	 3	 กิกะวัตต์	 หรือ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ	 2.4	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ี

ผ่านมา	ทั้งนี้	การขยายตัวของก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยังคงได้รับแรง
หนุนส่วนใหญ่จากก�าลังการผลิตติดตั้งใหม่
ของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่ง
รวมกันคิดเป็นร้อยละ	91	ของก�าลังการผลิต
ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

ที่มา:	Renewable	Capacity	Highlights,	International	Renewable	Energy	Agency

สัดส่วนกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกในปี 2563 แบ่งตามประเภท

พลังงานนำ้า

45.6%
พลังงานแสงอาทิตย์

24.5%
พลังงานลม

25.1%
พลังงานชีวมวล

4.4%
พลังงานอื่นๆ

0.5%
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	 ในปี	 2563	ประเทศจีนมีก�าลังการผลิต
พลังงานหมุนเวียนสูงสุดในภูมิภาคอยู่ที่	895	
กิกะวัตต์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 69.4	 ของ
ก�าลังการผลิตในภูมิภาคเอเชีย	 รองลงมา
คือ	 ประเทศอินเดียอยู่ที่	 134	 กิกะวัตต์	 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	 10.4	 ประเทศญี่ปุ่นอยู่
ที่	 103	กิกะวัตต์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 8.0	

ประเทศเวียดนามอยู่ท่ี	 36	กิกะวัตต์	 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	2.8	ประเทศเกาหลีใต้อยู่ที่	21	
กิกะวัตต์	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 1.6	ส�าหรับ
ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่	 7	มีก�าลังการผลิต
พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่	12	กิกะวัตต์	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	0.9	 ขณะที่ประเทศท่ีมีอัตรา
การขยายตัวต่อปีสูงสุด	 5	 อันดับแรกในช่วง	

10	ปีที่ผ่านมา	ได้แก่	เกาหลีใต้	เวียดนาม	จีน	
ลาว	และญีปุ่น่	โดยมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน	 คิดเป็นอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่	ร้อยละ	22.2	15.0	14.4	11.3	
และ	11.1	ตามล�าดับ

จีน 895 69.4%
อินเดีย 134 10.4%
ญี่ปุ่น 103 8.0%
เวียดนาม 36 2.8%

ไทย 12 0.9%

สัดส่วนการผลิตใน
ภูมิภาคเอเชีย

กำาลังการผลิตใน
ภูมิภาคเอเชีย/กิกะวัตต์อันดับ
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ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวต่อปีสูงสุด
5 อันดับแรกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
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	 เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของ
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สูงสุด	 โดยเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวสูงสุด
ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์	 ซึ่งเพิ่มขึ้น	 76	 กิกะวัตต์	 ประกอบ
ด้วย	ประเทศจนี	มกี�าลงัการผลติเพิม่ขึน้	49.4	
กิกะวัตต์	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 24.1	ประเทศ
เวียดนามเพิ่มขึ้น	 11.6	 กิกะวัตต์	 หรือเพิ่ม

ข้ึนร้อยละ	237.0	และประเทศญี่ปุ่นเพิ่มข้ึน	
5.5	กิกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.7	ขณะที่
ก�าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ในยุโรปและอเมริกาเหนือเพิ่มข้ึน	20.6	และ	
16.0	 กิกะวัตต์	 ตามล�าดับ	ส�าหรับก�าลังการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลของภมูภิาค	มี
การขยายตัวสูงเป็นอันดับที่	2	ซึ่งเพิ่มขึ้น	1.1	
กกิะวตัต์	ประกอบด้วย	ประเทศจนีมกี�าลังการ

ผลิตเพิ่มขึ้น	2.2	กิกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
13.0	รองลงมาคอื	ประเทศอนิเดียเพิม่ขึน้	0.3	
กกิะวตัต์	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.0	และประเทศ
เกาหลีใต้เพ่ิมขึ้น	 0.2	 กิกะวัตต์	 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 7.2	 ขณะท่ีก�าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวลในยุโรปและยูเรเชียเพิ่มขึ้น	
1.3	และ	0.3	กิกะวัตต์	ตามล�าดับ	

ปริมาณกำาลังไฟฟ้าจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย 
ในปี 2553 ถึง 2563 แบ่งตามประเทศ

ที่มา:	Renewable	Energy	Statistics	2020,	International	Renewable	Energy	Agency
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 จีน    อินเดีย    ญี่ปุ่น    เวียดนาม    เกาหลีใต้    ไทย    อื่นๆ

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภายในประเทศไทย

(1) โครงสร้างระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

	 โครงสร ้ างอุตสาหกรรมไฟฟ ้าใน
ประเทศไทยเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
รูปแบบรัฐเป็นผู ้ซ้ือรายเดียว	 (Enhanced	
Single	 Buyer	Model)	 โดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	 (“กฟผ.”)	 เป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้า	 ส่งไฟฟ้า	 และเป็นผู้รับซ้ือไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าเอกชน	 และรับซื้อไฟฟ้าจากต่าง
ประเทศเพียงรายเดียว	(Single	Buyer)	และ	
กฟผ.	 จะจ�าหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า	

(Transmission)	 ให้แก่	 การไฟฟ้านครหลวง	
(“กฟน.”)	และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(“กฟภ”)	
เพือ่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้า	นอกจากน้ี	
กฟผ.	ยงัจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายท่ีได้รับอนุญาต
ให้จ�าหน่ายได้ภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
และประเทศใกล้เคียง	 ส่วน	กฟน.	 จะรับผิด
ชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	และสมุทรปราการ	
ขณะที่	กฟภ.	จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ในจังหวัดอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของ	
กฟน.	 นอกจากน้ี	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบาง
รายสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้

โดยตรง	 ส�าหรับการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้
ใช้ไฟฟ้านั้น	กฟน.	และ	กฟภ.	จะเป็นเจ้าของ
สถานีไฟฟ้า	 ระบบสายส่ง	 ระบบจ�าหน่าย	
หม้อแปลงจ�าหน่าย	 ระบบไฟฟ้าแรงต�่า	และ
เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า	 (มิเตอร์ไฟฟ้า)	 โดยมี
คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(“กกพ.”)	
เป็นผูก้�ากบัดแูลโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศในภาพรวม	 ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตรา
เดียวกันท่ัวประเทศ	 (Uniform	Tariff)	 และมี
ความแตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
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โครงสร้างระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

IPP

SPP

VSPP

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

กระทรวงพลังงาน

ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

การก�ากับดูแล

ภาคอุตสาหกรรม

กฟน. กฟภ.

ภาคครัวเรือน

ส่วนราชการ

ภาคธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้า จ�าหน่ายไฟฟ้าส่งไฟฟ้า ผู้ใช้ ไฟฟ้า

กฟผ. ภาคครัวเรือน

กฟผ.

ภาคอุตสาหกรรม

กฟน. กฟภ. ส่งออกไปต่างประเทศ
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(2) อตุสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลงังาน

หมุนเวียนในประเทศไทย

	 ในอดีต	การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ม	ีกฟผ.	เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเพยีงรายเดยีว	ต่อมา
รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลติไฟฟ้า	เพือ่ให้มกีารแข่งขันด้านการ
ผลิต	ในปี	2537	จึงมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่	(Independent	Power	Producer:	IPP)	
และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	(Small	Power	
Produce:	SPP)	 เข้ามามีบทบาทในภาคการ
ผลิตไฟฟ้า	 ในปัจจุบันได้ส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า	 จึงมีผู้
ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก	(Very	Small	Power	
Producer:	VSPP)	ทีใ่ช้พลงังานหมุนเวยีนเป็น
หลักเข้ามาในระบบ

	 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในระบบของ	กฟผ.	
รวมทั้งประเทศ	ณ	วันที่	 31	สิงหาคม	2564	 
อยู่ที่	 46,102.37	 เมกะวัตต์	 (ไม่รวม	VSPP)	
แบ่งเป็นของ	กฟผ.	มีก�าลังการผลิตสูงสุดคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	 34.8	 รองลงมาคือ	 IPP	
ร้อยละ	32.3	SPP	 ร้อยละ	20.5	และน�าเข้า
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ร้อยละ	12.4	
	 ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ	 ในระบบ
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 เมื่อปี	 2552	 เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปทั่วโลก	และปี	 2554	 เกิดอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ของประเทศ	ท�าให้ปริมาณการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทยในช่วงเวลาดัง
กล่าวลดลง	จากข้อมลูของส�านกังานนโยบาย

และแผนพลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 ในปี	
2563	การผลิตพลังงานไฟฟ้า	 (รวม	VSPP)	
อยู่ท่ีระดับ	205,995	กิกะวัตต์-ชั่วโมง	ลดลง
ร้อยละ	2.9	เมื่อเทียบกับปีก่อน	เป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ	54.3	ถ่านหนิ/
ลิกไนต์	 ร้อยละ	 17.0	 น�าเข้าร้อยละ	 16.0	
พลังงานหมุนเวียนร้อยละ	 10.0	 ไฟฟ้าพลัง
น�้าร้อยละ	 2.2	 และน�้ามันร้อยละ	 0.4	 ทั้งน้ี	 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	 10.0	 มีการผลิตลดลง
ร้อยละ	4.2

สถิติพลังงานของประเทศไทยในปี 2553 ถึง งวด 11 เดือนแรกของปี 2564

หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

25
53

25
55

25
57

25
59

25
61

25
54

25
56

25
58

25
60

25
62

25
63

25
64

*

 ก๊าซธรรมชาติ    ถ่านหิน/ลิกไนต์    นำ้ามัน    พลังงานนำ้า    นำาเข้า    พลังงานหมุนเวียน

 

หมายเหตุ:	*งวด	11	เดือนแรกของปี	2564	/		ที่มา:	กฟผ.	กฟภ.	และ	กฟน.
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	 กระทรวงพลังงาน	 ได้วางกรอบแผน
บรูณาการพลงังานแห่งชาต	ิทีใ่ห้ความส�าคญั
ใน	3	ด้าน	ประกอบด้วย	(1)	ด้านความมั่นคง
ทางพลังงาน	 ในการตอบสนองต่อปริมาณ
ความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยาย
ตัวของประชากร	(2)	ด้านเศรษฐกิจ	เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของประเทศ	และ	
(3)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	ที่ต้องเพิ่มสัดส่วนการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ	 เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
	 ดังนั้น	ตั้งแต่ปี	2532	กระทรวงพลังงาน
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาค
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 ส ่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนมสีดัส่วนท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อ
เนือ่งทกุปี	โดยในช่วงปี	2553	–	2563	ปรมิาณ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	19.7	ต่อปี

หน่วย: กิกะวัตต์-ชั่วโมง
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ปริมาณและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 
ในปี 2553 ถึง งวด 11 เดือนแรกของปี 2564
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	 ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 (Alternative	Energy	Development	 Plan:	AEDP	
2018)	จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในช่วงปี	2561-2580	ในปี	2580	มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่	29,358	เมกะวัตต์	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง
สถานภาพปี  2561

(เมกะวัตต์)
เป้าหมายปี 2580

(เมกะวัตต์)
ปริมาณที่ต้องการตามเป้าหมาย

(เมกะวัตต์)

1.	 ขยะชุมชน 500 900 400

2.		ขยะอุตสาหกรรม 31 75 44

3.		ชีวมวล 2,290 5,786 3,496

4.		ก๊าซชีวภาพ	(น�้าเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน) 382 928 546

5.		พลังน�้าขนาดเล็ก 188 188 -

6.		พลังงานลม 1,504 2,989 1,485

7.		พลังงานแสงอาทิตย์ 2,849 15,574 12,725

8.		พลังน�้าขนาดใหญ่ 2,918 2,918 -

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง 10,662 29,358 18,696

ที่มา:	ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2561	–	2580	(AEDP	2018)	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

(3) ภาวะการแข่งขันของผู้พัฒนา

โรงไฟฟ้าหมนุเวียนในประเทศไทย

	 กระทรวงพลงังานมนีโยบายส่งเสรมิการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี	
2532	โดยให้	กฟผ.	รับซื้อไฟฟ้าจาก	SPP	ที่
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม	ต่อมา 
ได้ขยายผลสูก่ารรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 
ประเภทอื่นๆ	 ได้แก่	 พลังงานแสงอาทิตย์	
ก ๊าซชีวภาพ	 ขยะ	 พลังน�้า	 และพลังงาน
ลม	 จาก	 VSPP	 ขนาดไม่เกิน	 10.0	 เมกะ
วัตต์	 โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า	 (Adder)	ต่อมาในปี	 2557	 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้
ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนจากรูปแบบ	Adder	
เป็นการรบัซือ้ไฟฟ้าในรปูแบบอตัรารบัซ้ือคงที่
ตลอดอายสุญัญา	(Feed-in	Tariff:	FiT)	ต่อมา

ในเดือนพฤษภาคม	2561	กระทรวงพลังงาน 
ประกาศชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนส�าหรับโครงการใหม่ๆ	 เนื่องจาก
จะต้องพจิารณาความพร้อมของระบบสายส่ง 
ไฟฟ้าของ	กฟผ.	และระบบป้อนไฟฟ้า	(Feeder)	 
อีกครั้ง
	 อย่างไรกด็	ีในช่วง	3	ปีท่ีผ่านมา	บรษิทัฯ	ได้
คาดการณ์ถึงผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ 
ดังกล่าวและเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า	
จึงได้มีการติดตามและศึกษาแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าใน
ประเทศต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 และเล็งเห็น
แนวโน้มการเติบโตของความต้องการไฟฟ้า
และงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	 โดย
มีฐานลูกค้า	 ได้แก่	 ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	และลูกค้าองค์กรภาคเอกชน	

ซึ่งมีความสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวยีนส�าหรบัโครงการใหม่ๆ	
ในต่างประเทศ	
	 ทั้งน้ี	 ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู ้
ด�าเนินกิจการในโรงไฟฟ้าท่ีพัฒนาในกลุ่ม
บรษิทัของตนเองเป็นหลกั	และอาจมข้ีอจ�ากดั
ในการจ�าหน่ายไปซึง่โครงการท่ีตนเองพฒันา
มาให้กับผู ้ด�าเนินกิจการรายอ่ืน	 อย่างไร
ก็ตาม	กลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้พัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอิสระ	 การด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 จึงมีความแตกต่าง
จากผู้ประกอบการดังกล่าว	 เน่ืองจากกลุ่ม
บริษัทฯ	 เป็นผู ้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้า
ที่สนใจลงทุนเป็นผู ้ด�าเนินกิจการ	 หากแต่
มไิด้มคีวามต้องการเป็นผูพ้ฒันาโครงการเอง
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เนื่องจากอาจมีจุดคุ้มทุนในการด�าเนินงานท่ี
สงูกว่า	หรอือาจมข้ีอจ�ากดับางประการ	ดงันัน้	
ตลาดงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนจึงเป็นตลาดทางธุรกิจที่ส�าคัญต่อ
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งมีข้อได้เปรียบของฐานลูกค้า
ที่มีความหลากหลาย	ประกอบกับบริษัทฯ	 มี
ความพร้อมและประสบการณ์ด้านการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนมาอย่าง
ต่อเนื่อง
	 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่กลุ ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการร่วม
กับกลุ่มลูกค้า	 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์	 SAAM-SP1	 ที่กลุ ่มบริษัทฯ	 เป็น 
ผู้ด�าเนินกิจการเองนั้น	 โครงการดังกล่าวได้
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	 โดยมีการ
ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟภ.	 จึงถือได้
ว่าการด�าเนนิกจิการดังกล่าวของกลุม่	บรษิทัฯ	 
นั้นปราศจากการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งขัน
รายอื่น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั
ภายในประเทศญี่ปุ่น

(1) โครงสร ้ างร ะบบ ไฟฟ ้ า ใน

ประเทศญี่ปุ่น

	 ตั้งแต่ปี	 2538	 เป็นต้นมา	 ประเทศ
ญี่ปุ ่นได้ด�าเนินการเปิดเสรีอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ ่น	 เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ	และ
สนับสนุนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส	
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ ่น 
มีผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก	 3	 ส่วน	 อันได้แก่	 
(1)	 ระบบผลิตไฟฟ้า	 (2)	 ระบบส่ง	 จ�าหน่าย	
และบรหิารโครงข่ายไฟฟ้า	และ	(3)	การตลาด 
และการขาย	โครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุ่น	METI	 ท�าหน้าที่ในการก�ากับ 
ดูแลอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 ได้จัดต้ังสภาก�ากับ
กิจการไฟฟ้า	 ในปี	 2558	 เพื่อท�าหน้าที่ใน
การออกกฎเกณฑ์	ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	 
ในฐานะองค์กรท่ีเป็นกลางเพื่อให้ระบบส่ง

ไฟฟ้า	 และระบบส่ง	 จ�าหน่าย	 และบริหาร
โครงข่ายไฟฟ้า	มีความโปร่งใสและเป็นธรรม	
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า	METI	 ได้
จัดตั้งองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างผู้จัด
ส่งไฟฟ้า	(Organization	for	Cross-Regional	
Coordination	of	Transmission	Operators:	
OCCTO)	 เพื่อเป็นตัวกลางในการพัฒนา
ระบบส่งไฟฟ้า	 จ�าหน่าย	 และบริหารโครง
ข่ายไฟฟ้าของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศ
ญี่ปุ ่น	 ส�าหรับตลาดซ้ือขายไฟฟ้าประเทศ
ญี่ปุ่น	 (Japan	Electric	Power	Exchange:	
JEPX)	 เป็นตลาดค้าส่งไฟฟ้าทั้งการซื้อขาย
แบบส่งมอบทนัที	(Spot)	และการซ้ือขายล่วง
หน้า	(Forward)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ตวัชีว้ดัด้านราคาเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า	 และเป็นตลาดกลางให้ผู ้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าที่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าส่วน
เกินและส่วนขาดสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้ากันได้

ตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น (JEPX)

ผู้ใช้ ไฟฟ้า (Customers)

ผู้จัดส่งไฟฟ้า จัดจ�าหน่าย และบริหารโครงข่ายไฟฟ้า
(Transmission, Distribution, and Grid Control)

ระบบผลิตไฟฟ้า
การก�ากับดูแล (METI)

สภาก�ากับกิจการ
ไฟฟ้า (Electricity 

Market Surveillance 
Commission)

องค์กรเพื่อความ 
ร่วมมือระหว่าง 
ผู้จัดส่งไฟฟ้า 

(OCCTO)

การตลาดและการขาย

ผู้ผลิตไฟฟ้า (Power Generation)

ผู้ผลิตและจัดหาไฟฟ้ารายย่อย  
(Electric Retail Companies)

การก�ากับดูแล

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ
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	 ณ	ปัจจุบัน	มีผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในประเทศญ่ีปุ่นจ�านวน	 10	 ราย	ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินกิจการและให้บริการโครงสร้างหลัก 
ทั้ง	3	ส่วน	ในแต่ละภูมิภาค	โดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนแต่ละรายจะเป็นผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและรับผิดชอบระบบส่งไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค	ทั้งนี้	ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจ�านวน	10	ราย	แยกตามพื้นที่ให้บริการ	ดังนี้

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในประเทศญ่ีปุ่น แยกตามพื้นที่ให้บริการ

The KANSAI Electric Power Co.

The CHUGOKU Electric Power Co.

SHIKOKU Electric Power Co.

Population

Population

Population

KYUSHU Electric Power Co.

HOKURIKU Electric Power Co.

HOKKAIDO Electric Power Co.

TOHOKU Electric Power Co.

TOKYO Electric Power Co.

CHUBU Electric Power Co.

The OKINAWA Electric Power Co.

ที่มา:	Electricity	Review	Japan	2017,	The	Federation	of	Electric	Power	Companies	of	Japan
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(2) อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงาน 

หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น

	 ในปี	 2554	 เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุโรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ	 หลังจากเหตุ
แผ่นดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ่	 ส่งผลให้โรง
ไฟฟ้านิวเคลียร ์ที่ เหลือเกือบทั้งหมดใน
ประเทศญี่ปุ่นต้องปิดด�าเนินการช่ัวคราวเพื่อ
ทดสอบความปลอดภัย	 รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้
ออกนโยบายและมาตรการหลายรปูแบบเพือ่
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้าน
พลังงาน	โดยกระจายประเภทแหล่งที่มาของ
เชื้อเพลิง	 และพัฒนาแหล่งพลังงานภายใน
ประเทศ	 ซึ่งหนึ่งในนโยบายและมาตรการ
พฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศทีส่�าคญั
คือการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 โดยการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง	 และการวิจัยและพัฒนาเพื่อลด
ต้นทุนการด�าเนินกิจการของผู้ประกอบการ	
เป็นต้น

	 ในปี	2555	ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนโดยบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า	
(The	Act	on	Special	Measures	Concerning	
Procurement	of	Electricity	from	Renewable	
Energy	Sources	by	Electric	Utilities)	โดย
ก�าหนดกรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	
Feed-in	 Tariff : 	 FiT)	 ส�าหรับพลังงาน
หมุนเวียน	 ซึ่งก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าต้องรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ในราคาและระยะเวลาที่ก�าหนดโดย	METI	
โดยในแต่ละปี	METI	จะก�าหนดอัตราการรับ
ซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	 รายปี	 หรือทุกเดือน
มีนาคม	 ทั้งนี้	 	 METI	 มีแนวทางที่จะปรับ
เปลี่ยนการก�าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าใหม่
เป็นทุก	 6	 เดือน	หรือทุกเดือนเมษายน	และ
เดอืนตลุาคม	โดยการก�าหนดอตัรา	FiT	นัน้จะ
พจิารณาจากต้นทนุตามปกตทิีใ่ช้ในการผลติ
ไฟฟ้า	 และอัตราก�าไรที่เหมาะสมซึ่งผู้ผลิต
พลงังานหมนุเวยีนควรจะได้รบั	โดยอตัรา	FiT	
นั้นอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของ
พลงังานหมนุเวยีน	ประเภทเชือ้เพลงิ	รปูแบบ
การติดตั้งอุปกรณ์	 และขนาดก�าลังการผลิต

ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	นอกจากนี้	
METI	 จะก�าหนดระยะเวลาของการรับซื้อ
ไฟฟ้าภายใต้ระบบ	 FiT	 อันมีวิธีการในการ
ก�าหนด	และเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียว
กบักรณขีองอัตรา	FiT	ข้างต้น	และมีข้อทีต่อ้ง
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของระยะเวลาตาม
มาตรฐานนับแต่วันที่ โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเริ่มท�าการจนถึงวันที่โรงไฟฟ้านั้น
ต้องเปล่ียนเครือ่งจกัร	หรอืได้รบัการซ่อมแซม
	 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ญีปุ่น่ทีจ่ะด�าเนินการภายใต้ระบบ	FiT	นัน้	จะ
ต้องได้รับใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้าจาก	
METI	โดยในแต่ละปีผูข้ออนญุาตสามารถขอ
อนุญาตได้ตลอด	 และจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีก�าหนดในแต่ละปีเพื่อขอและด�ารง
สถานะการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว	
อาทิ	 จะต้องมีการขออนุญาตเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง	(Grid	Interconnection)	จากผู้
ประกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละภูมภิาค	
และอาจจะต้องเริ่มด�าเนินการภายในระยะ
เวลาที่ก� าหนดหลังจากได ้รับอนุมัติ ใบ
สนับสนุนค่าไฟฟ้าดังกล่าว	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปีที่ได้รับการอนุมัติ

56-1 One Report ปี 2564
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ได้รับอนุมัติใบสนับสนุน 
ค่าไฟฟ้า

ยื่นขอใบอนุมัติ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า FiT

เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า

เริ่มเปิดด�าเนินการ 
โรงไฟฟ้า

กรอบการขออนุญาตระบบ FiT ในประเทศญี่ปุ่น

การยื่นขอใบสนับสนุน 
ค่าไฟฟ้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ที่มา: Market	Report	Renewable	Energy,	Japanese	External	Trade	Organization

เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง

ช�าระเงินค่าเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง

เข้าท�าสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า

ยื่นขอเชื่อมต่อ 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง

การเข้าท�าสัญญา 
กับการไฟฟ้า

52



	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	METI	ก�าหนดแนวทางอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโครงการที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากปี	
2564	หรือเริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2564	เป็นต้นไป	ภายใต้กรอบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	ดังนี้

ประเภท 
แหล่งพลังงาน ประเภทการรับซื้อ

ราคารับซื้อ ต่อ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ระยะเวลา
รับซื้อปี 2562

(1 เม.ย. 2562 -  
31 มี.ค. 2563)

ปี 2563
(1 เม.ย. 2563 -  
31 มี.ค. 2564)

ปี 2564
(1 เม.ย. 2564 -  
31 มี.ค. 2565)

ปี 2565
(1 เม.ย. 2565 -  
31 มี.ค. 2566)

พลังงานแสง
อาทิตย์

<	10	กิโลวัตต์

ไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุม 24	เยน 21	เยน 19	เยน 17	เยน 10	ปี

ต้องติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุม 26	เยน 21	เยน 19	เยน 17	เยน 10	ปี

≥	10	กิโลวัตต์	
แต่น้อยกว่า	50	กิโลวัตต์

14	เยน	+	ภาษี 13	เยน	+	ภาษี 12	เยน	+	ภาษี 11	เยน	+	ภาษี 20	ปี

≥	50	กิโลวัตต์	
แต่น้อยกว่า	250	กิโลวัตต์

14	เยน	+	ภาษี 12	เยน	+	ภาษี 11	เยน	+	ภาษี 10	เยน	+	ภาษี 20	ปี

หมายเหตุ:	 การรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ที่	≥	250	กิโลวัตต์	ภายหลังจากเดือนเมษายนปี	2563	เป็นต้นไป	จะใช้รูปแบบการรับซื้อโดยการประมูล	(Bidding)	
	 	 ซึ่งมีระยะเวลาการรับซื้อ	เท่ากับ	20	ปี

พลังงานลม

≥	20	กิโลวัตต์	 19	เยน	+	ภาษี 18	เยน	+	ภาษี - - 20	ปี

ทดแทน	(Replacement)
≥	20	กิโลวัตต์

16	เยน	+	ภาษี - 20	ปี

พลังงานน�้า

<	200	กิโลวัตต์ 34	เยน	+	ภาษี 20	ปี

≥	200	กิโลวัตต์	
แต่น้อยกว่า	1,000	กิโลวัตต์

29	เยน	+	ภาษี 20	ปี

≥	1,000	กิโลวัตต์	
แต่น้อยกว่า	5,000	กิโลวัตต์

27	เยน	+	ภาษี 20	ปี

≥	5,000	กิโลวัตต์	
แต่น้อยกว่า	30,000	กิโลวัตต์

20	เยน	+	ภาษี 20	ปี

พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ

<	15,000		กิโลวัตต์ 40	เยน	+	ภาษี 15	ปี

≥	15,000		กิโลวัตต์ 26	เยน	+	ภาษี 15	ปี

พลังงาน

ชีวมวล
วัสดุไม้ทั่วไป	<	10,000	กิโลวัตต์ 24	เยน	+	ภาษี 20	ปี

หมายเหตุ:		ส�าหรับการรับซื้อพลังงานชีวมวลจากวัสดุไม้ทั่วไปที่	≥	10,000	กิโลวัตต์	ภายหลังจากปี	2561	หรือเริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2561	เป็นต้นไป	จะใช้รูปแบบ 
	 	 การรับซื้อโดยการประมูล	(Bidding)		ซึ่งมีระยะเวลาการ		รับซื้อ	20	ปี

ที่มา: 	Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry

แนวทางราคาการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
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แนวทางราคาการรับซื้อไฟฟ้า FiT ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
แบ่งตามประเภทวัตถุดิบเช้ือเพลิง

ประเภทวัสดุ ประเภทการรับซื้อ

ราคารับซื้อ ต่อ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ระยะเวลา
รับซื้อ

ปี 2562
(1 เม.ย. 2562 -  
31 มี.ค. 2563)

ปี 2563
(1 เม.ย. 2563 -  
31 มี.ค. 2564)

ปี 2564
(1 เม.ย. 2564 -  
31 มี.ค. 2565)

ปี 2565
(1 เม.ย. 2565 -  
31 มี.ค. 2566)

วัสดุไม้ทั่วไป	(wood	
chips,	wood	pellets)

<	10,000	กิโลวัตต์ 24	เยน	+	ภาษี 20	ปี

วัสดุไม้ที่ยังไม่ใช้งาน
≥	2,000	กิโลวัตต์ 32	เยน	+	ภาษี 20	ปี

<	2,000	กิโลวัตต์ 40	เยน	+	ภาษี 20	ปี

ขยะวัสดุก่อสร้าง 13	เยน	+	ภาษี 20	ปี

ขยะทั่วไป	ชีวมวลอื่นๆ 17	เยน	+	ภาษี 20	ปี

ก๊าซชีวภาพ	(Biogas) 39	เยน	+	ภาษี 20	ปี

หมายเหตุ:  ส�าหรับการรับซื้อพลังงานชีวมวลจากวัสดุไม้ทั่วไปที่	 ≥	 10,000	 กิโลวัตต์	 ภายหลังจากปี	 2561	หรือเริ่มตั้งแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2561	 เป็นต้นไป	 

	 	 จะใช้รูปแบบการรับซื้อโดยการประมูล	(Bidding)	ซึ่งมีระยะเวลาการรับซื้อ	20	ปี

ที่มา: 	Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry
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พ้ืนที่ในประเทศญ่ีปุ่นที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้าประเภทพลังงานชีวมวล  
ภายใต้รูปแบบ FiT แบ่งตามประเภทวัสดุ

วัสดุไม้ที่ยังไม่ใช้ < 2,000 กิโลวัตต์

วัสดุไม้ที่ยังไม่ใช้ ≥ 2,000 กิโลวัตต์

วัสดุไม้ทั่วไป

ขยะวัสดุก่อสร้าง

ขนาดการผลิต (หน่วย: กิโลวัตต์)

 50,000 กิโลวัตต์

 10,000 กิโลวัตต์

 2,000 กิโลวัตต์

ที่มา: Japan	Woody	Bioenergy	Association	based	on	a	document	released	by	the	Agency	for	Natural	Resources	and	Energy,	2017
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	 ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนทีไ่ด้รบัการอนมัุตใิหม่	(ยกเว้น	พลงังานแสงอาทติย์รปูแบบการรบัซือ้โดยการประมลู	(Bidding))	
ภายหลังจากปี	 2561	หรือเร่ิมต้ังแต่วันท่ี	 1	 เมษายน	2561	 เป็นต้นไป	METI	 ก�าหนดแนวทางของขอบเขตระยะเวลาในการเปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์	(COD)	ภายหลังได้รับใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	โดยแบ่งตามประเภทแหล่งพลังงาน	ดังนี้

	 ทัง้นี	้โครงการ	SAAM	Oita	01	Biomass	
Power	 และโครงการ	 SAAM	 Oita	 02	
Biomass	Power	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	
19,900	กิโลวัตต์	และ	19,900	กิโลวัตต์	ตาม
ล�าดับ	ได้รบัใบอนมุติัสนนัสนนุค่าไฟฟ้าในรปู
แบบ	FiT	ประเภทวัสดุไม้ทั่วไปแล้ว	เมื่อวันที่	

ประเภทแหล่งพลังงาน
ขอบเขตระยะเวลา

ในการเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ภายใน	4	ปี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้าขนาดกลางและเล็ก ภายใน	7	ปี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ภายใน	4	ปี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ภายใน	4	ปี

ที่มา: Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry

27	มีนาคม	2561	ที่อัตรารับซื้อที่	24	เยนต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	
	 ในช่วง	 5	 ปีท่ีผ่านมา	 ก�าลังการผลิต
พลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ ่นมีการ
ขยายตัวอย่างโดดเด่น	จากการสนับสนุนการ
รับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	 ซึ่งมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2555	เป็นต้นมา	ซึ่งมี
อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีของก�าลังการผลิต
เพิม่ขึน้จากร้อยละ	3.8	ระหว่างปี	2553-2555	
เป็นร้อยละ	9.3	ระหว่างปี	2556-2563

 นำ้า    ลม    แสงอาทิตย์    ชีวมวล    ความร้อนใต้พิภพ

ที่มา: Renewable	Energy	Statistics	2021,	International	Renewable	Energy	Agency

หน่วย: กิกะวัตต์
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กำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่นในปี 2553 ถึงปี 2563

ปี 2553-2555
เพิ่มขึ้น

3.8% ต่อปี

ปี 2556-2563
เพิ่มขึ้น

9.3% ต่อปี
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ปริมาณและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ของประเทศญ่ีปุ่นในปี 2553 ถึงปี 2562

 นำ้า     ลม     แสงอาทิตย์     ชีวมวล     ความร้อนใต้พิภพ      สัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

ที่มา: 	International	Renewable	Energy	Agency	และ	Renewable	Energy	Institute
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หน่วย: เทระวัตต์-ชั่วโมง
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	 METI	 มีแผนระยะยาวในการพัฒนา
แหล่งพลังงานและความต้องการพลังงาน
ในปี	2573	(Energy	Mix)	โดยวางเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ปี	 2573	 ที่มาจากเชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ
เหลว	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	27.0	รองลงมา
คือ	ถ่านหิน	ร้อยละ	26.0	พลังงานหมุนเวียน	
ร้อยละ	22.0	-	24.0	นิวเคลียร์	ร้อยละ	20.0	
-	 22.0	และน�้ามัน	 ร้อยละ	3.0	 เพื่อให้บรรลุ
พันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ	 และผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในประเทศ	
รฐับาลญีปุ่น่	จงึได้ก�าหนดกลยทุธ์	3	ข้อ	ได้แก่	
(1)	เสรมิสร้างความมเีสถยีรภาพทางพลงังาน	
(2)	 ใช้พลังงานอย่างประหยัดและพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนโดยพิจารณาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขยายอัตรา
การเตบิโต	และ	(3)	ค�านงึถงึผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม	เช่น	ความเพยีงพอด้านพลงังาน	การ
ลดต้นทนุการผลิต	และการเปิดเสรทีางการค้า

และการสนบัสนนุการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและ
โปร่งใส	 ท้ังน้ี	 ภายหลังการประกาศใช้กรอบ
การรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	 FiT	 สัดส่วนการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนปรบัตวัเพิม่
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก	 ร้อยละ	
9.5	ของปรมิาณการผลติไฟฟ้ารวมในปี	2553	
เป็นร้อยละ	19.8	 ในปี	 2563	และคาดว่าจะ
เพิ่มเป็นร้อยละ	22.0-24.0	ในปี	2573
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 นิวเคลียร์    นำ้ามัน    ถ่านหิน    ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานหมุนเวียน

ที่มา: Renewable	Energy	Institute	และ	The	Federation	of	Electric	Power	Companies	of	Japan	

หมายเหตุ: TWh	คือ	เทระวัตต์-ชั่วโมง
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1,094.0 TWh
26%

20-22%
22-24%

27%

3%ปี 2573
1,065.0 TWh

สัดส่วนกำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นในอดีต และเป้าหมายในปี 2573

2%

ปี 2559
997.9 TWh

42%

15% 9%

32%

ที่มา: Renewable	Energy	Institute		และ	The	Federation	of	Electric	Power	Companies	of	Japan

	 ท้ังนี้	 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปี	 2573	 คาดว่าจะมาจากพลังงานน�้า	 ร ้อยละ	 8.8-9.2	 รองลงมา	 คือ	 
พลังงานแสงอาทิตย์	ร้อยละ	7.0	พลังงานชีวมวล	ร้อยละ	3.7-4.6	พลังงานลม	ร้อยละ	1.7	และพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ร้อยละ	1.0-1.1

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศญี่ปุ่นในปี 2559  
และเป้าหมายในปี 2573

พลังงานนำ้า

ปี 
2559 9.0% - 1.0% 1.0% 5.0%

ปี 
2573 8.8-9.2% 1.0-1.1% 3.7-4.6% 1.7% 7.0%

พลังงาน
ความร้อน 
ใต้พิภพ

พลังงาน
ชีวมวล

พลังงานลม พลัง
แสงอาทิตย์
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(3) ภ าว ะการแข ่ ง ขั นของผู ้

พัฒน า โ ร ง ไ ฟฟ ้ า พลั ง ง า น

หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น

	 ภายหลงัการประกาศใช้กรอบการรบัซือ้
ไฟฟ้าในรูปแบบ	FiT	ในปี	2555	ก�าลงัการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สาเหตุหลักเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์	ทั้งนี้	ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศญีปุ่น่	มทีัง้รปูแบบเป็นผูด้�าเนนิกจิการ
ในโรงไฟฟ้าทีพ่ฒันาในกลุม่บรษัิทของตนเอง
เป็นหลัก	หรือเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายให้กับบริษัท
เจ้าของกิจการ	 ทั้งที่เป็นบริษัทท้องถิ่นและ
บริษัทขนาดใหญ่	 อย่างไรก็ตาม	การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต้อง
อาศัยความพร้อมหลายด้าน	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ	
มกีลยทุธ์ในการด�าเนนิการพฒันาโครงการให้
รวดเรว็	และตอบสนองความต้องการของกลุม่
ลูกค้าเป้าหมาย	 โดยมีทีมงานและพันธมิตร
ทางธุ รกิจที่ มีความเ ช่ียวชาญในแต ่ละ
ลกัษณะงานมาร่วมกนัพฒันาโครงการทีก่ลุม่
บริษัทฯ	 เข้าไปพัฒนา	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินการให้ประสบผลส�าเร็จอย่าง
รวดเรว็	อกีทัง้ยงัสามารถควบคมุต้นทนุในการ
พัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับอัตราผล
ตอบแทนที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคาดหวัง	 ซ่ึง

ช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและคาด
ว่าจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับโอกาสทาง
ธุรกิจได้ในอนาคต

(4) ลักษณะของ โครงสร ้ าง 

การลงทุนแบบ ทีเค-จี เค ใน

ประเทศญี่ปุ่น

	 ส�าหรับในแต่ละโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินการ
พฒันาในประเทศญีปุ่น่	กลุม่บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้
บรษิทัจเีค	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมท่ีถอืเงนิ
ลงทุนโดย	 SAAM-JAPAN	 เพื่อรองรับ
โครงสร้างการลงทุนแบบ	ทีเค-จีเค	ของลูกค้า	
โครงสร้างการลงทุนแบบ	 ทีเค-จีเค	 เป็นรูป
แบบการลงทุนประเภทหน่ึง	ภายใต้พระราช
บัญญัติว่าด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น	 จีเค	
หมายถงึนติิบคุคลประเภทหน่ึง	ในขณะท่ี	ทีเค	
หมายถึง	 รูปแบบของสัญญาประเภทหนึ่งที่
เ รียกว่า	 สัญญาการลงทุนทีเค	 ซึ่งท�าขึ้น
ระหว่าง	 นักลงทุนทีเค	 กับ	 บริษัทจีเค	 ท่ีท�า
หน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนแบบทีเค	
เรียกว่า	ผู้ด�าเนินกิจการ	(Operator)	ในการนี้	
บรษิทัจเีค	จะเป็นผู้บรหิารจดัการการลงทุนใน
โครงการ	 โดยท่ีนักลงทุนทีเคจะถูกจ�ากัด
บทบาทให้เป็นเพยีงผูล้งทนุทีไ่ม่มส่ีวนร่วมใน
การบรหิารจดัการ	(Passive	Investor)	เท่านัน้
โดยทั่วไปภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ	
ทเีค-จเีค	นัน้	Ippan	Shadan	Houjin	หรอื	ISH	

จะเป็นผู้ถือเงินลงทุนส่วนผู้จัดการในบริษัท
จเีค	โดย	ISH	เป็นนติิบคุคลประเภทหนึง่ซึง่ตัง้
ขึ้นภายใต ้พระราชบัญญัติว ่ าด ้วยการ
ประกอบกิจการสมาคม	และมูลนิธิ	เนื่องจาก	
ISH	 ไม่มีผู ้ ถือหุ ้น	 จึงอาจถือได้ว ่า	 ISH	 
เป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของ	(Orphaned	Entity)	
ซึง่ไม่มีเงนิทนุ	หรอืความเกีย่วข้องโดยการถอืหุน้ 
กบับคุคลใด	ด้วยลักษณะของ	ISH	ดงักล่าวนี้
เอง	ISH	จงึมคีวามเหมาะสมกบัโครงสร้างการ
ลงทุนแบบ	ทีเค-จีเค	ซึ่งก�าหนดให้นักลงทุนที
เคต้องเป็นผู ้ลงทุนท่ีไม่มีส ่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการ	ทัง้นี	้ไม่ว่าผูใ้ดจะเป็นนกัลงทนุ
ทีเคหาก	ISH	เป็นผู้ถือเงินลงทุนส่วนผู้จัดการ
ในบริษัทจีเค	 ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให  ้
นักลงทุนทีเคมีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการตามที่
กฎหมายก�าหนดไว้ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว	ด้วยเหตุ
ที่โครงสร้างของ	 ISH	นั้นไม่มีผู้ถือหุ้น	 จึงไม่
อาจรับจัดสรรผลก�าไรที่ได้จากการประกอบ
กิจการของบริษัทจีเคได้	ในกรณีที่	บริษัทจีเค	
ต้องการจัดสรรผลก�าไรให้แก่นักลงทุนทีเค	
บรษิทัจเีค	จงึต้องมสัีญญาการลงทนุทเีค	เพือ่
ให้นักลงทุนทีเคเข้ามามีสิทธิรับจัดสรรผล
ก�าไรนี้	 ทั้งนี้	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะ
โครงสร้างการลงทุนแบบ	 ทีเค-จีเค	 มีราย
ละเอียดดังนี้
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 (ก) บรษัิทจเีค (ผูด้�าเนนิกจิการ หรอื 
Operator)
	 	 บริษัทจีเค	 ในฐานะผู้ด�าเนินกิจการ	
จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่ง	 
ซึ่งเรียกว่าบริษัทจีเค	 (Godo	Kaisha:	GK)	
ภายใต ้ 	 พระราชบัญญัติว ่าด ้วยบริษัท 
ของประเทศญี่ปุ ่น	 เป็นผู ้มีสิทธิและหน้าที่ 
ตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจและ
ด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้า	 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อนักลงทุนทีเคตามเงื่อนไขที่
ก�าหนดในสัญญาการลงทุนทีเค	 โดยภาย
ใต้สัญญาการลงทุนทีเคนั้น	 ผู้ด�าเนินกิจการ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาซื้อขายที่ดิน 
สัญญาเช่าที่ดิน หรือ 

สัญญาให้ใช้สิทธิ
เหนือพื้นดิน

สัญญารับเหมา 
ก่อสร้าง 

แบบเบ็ดเสร็จ

สัญญาบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

สัญญาดำาเนินการและ 
บำารุงรักษา

สัญญาเงินกู้

การลงทุนแบบทีเค

ผู้ถือหุ้นสามัญ
และหุ้นส่วน
ผู้จัดการ

หนี้สิน

เงินลงทุน 
ส่วนทุน

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน

เจ้าของที่ดิน

ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ
(EPC Contractor)

บริษัทบริหารทรัพย์สิน
(Asset Management Company)

ผู้บริหารจัดการและบ�ารุงรักษา
(O&M Contractor)

ผู้ให้กู้

นักลงทุนทีเค

ทรัสดี (ISH)

ผู้ด�าเนินกิจการ (Operator)

มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของนักลงทุนทีเค	
และจะเป็นผู้รับสิทธิและภาระต่างๆ	ภายใต้
กฎหมายเกีย่วกับการบรหิารจดัการการลงทุน
ในโครงการ	นั้นจะตกอยู่กับบริษัทจีเค	ดังนั้น	 
ความรับผิดทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา
ที่มีบริษัทจีเค	 เป็นคู่สัญญา	หรือที่เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของ	 บริษัทจีเค	 ในฐานะ 
ผู้ด�าเนินกิจการ	 (Operator)	 ให้ตกอยู ่แก่
บริษัทจีเค
	 	 ท้ังน้ี	 บริษัทจีเค	 เมื่อมีผลก�าไรจาก
การบริหารจัดการโครงการ	 ผู้ด�าเนินกิจการ
จะจัดสรรส่วนแบ่งก�าไรให้แก่นักลงทุนทีเค	

ส�าหรับในกรณีท่ีมีผลขาดทุนจากการบริหาร
จัดการการลงทุน	 นักลงทุนทีเคก็จ�าต้องรับ
ผลขาดทุนนั้นไปด้วยเช่นกัน	 โดยผลขาดทุน
จะต้องไม่เกินส่วนที่นักลงทุนทีเคได้ลงทุนไป
 (ข) บริษัททีเค (นักลงทุนทีเค หรือ 
TK Investor)
	 	 บริษัททีเค	 ในฐานะนักลงทุนทีเค
เป็นผู ้ลงทุนในบริษัทจีเค	 ซึ่งเป็นผู ้ด�าเนิน
กิจการ	 โดยนักลงทุนทีเคมีสิทธิในการได้รับ
ส่วนแบ่งก�าไรท่ีได้จากการประกอบธุรกิจ
ของผู้ด�าเนินกิจการตามท่ีก�าหนดในสัญญา
การลงทุนทีเค	ทั้งนี้	ภายใต้ประมวลกฎหมาย

แผนภาพแสดงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการลงทุนแบบ ทีเค-จีเค
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พาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่น	 นักลงทุนทีเคจะ
ถูกก�าหนดบทบาทให้เป็นเพียงนักลงทุนที่
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 (Passive	
Investor)	รวมทั้งไม่มีอ�านาจกระท�าการแทน
และไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองที่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการการลงทุน	ดังนั้น	นักลงทุนทีเค
จะไม่ต้องรับสิทธิหรือภาระต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอัน
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
 (ค) ทรัสตี (ISH)
	 	 ทรัสตี เป ็นผู ้ ถือ เงินลงทุนส ่วน 
ผู้จัดการในผู้ด�าเนินกิจการ	 โดยทั่วไป	ทรัสตี 
มักจะไม่ด�าเนินการบริหารงานในบริษัท 
ผูด้�าเนนิกจิการด้วยตนเอง	แต่จะเป็นผูด้�าเนนิ
การลงนามในสัญญาต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ด�าเนินกิจการ	
 (ง) ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
	 	 ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนเป็น
ผู้รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ด�าเนินกิจการ	โดยมีอัตรา
การรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามที่ก�าหนดในใบ
อนุญาตให้ด�าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าจาก	
METI	และระยะเวลาการรับซื้อตามที่ก�าหนด
อยูใ่นสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า	(Power	Purchase	
Agreement:	PPA)	ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�าขึ้น
ระหว่างผู ้ด�าเนินกิจการหรือบริษัทเจ้าของ
กิจการ	 และบริษัทผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชน
 (จ) ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน 
	 	 ผู้ด�าเนินกิจการจะว่าจ้างผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สินเป็นผู ้ด�าเนินการบริหาร
งานโรงไฟฟ้า	 ภายใต้เง่ือนไขและขอบเขต
ที่ก�าหนดในสัญญาจ้างผู ้บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน	 ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�าขึ้นระหว่าง
ผู้ด�าเนินกิจการ	 และบริษัทผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

 (ฉ) เจ้าของที่ดิน
	 	 ผู ้ด�าเนินกิจการจะเข้าท�าสัญญา
เช่าท่ีดิน	สัญญาซื้อขายท่ีดิน	หรือสัญญาขอ
ใช้สิทธิเหนือพื้นดินกับเจ้าของท่ีดิน	 (แล้วแต่
กรณี)	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
 (ช) ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC 
Contractor)
	 	 ผู ้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเป็นผู้ให้
บริการออกแบบ	จัดหาอุปกรณ์	และก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า	 ทั้งนี้	 ขอบเขตงานตามสัญญารับ
เหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละโครงการ	 เช่น	 เป็นสัญญา
จ้างเหมา	 (Lump	Sum	Turnkey)	หรือแยก
ขอบเขตงานออกแบบ	 จัดหาอุปกรณ์	 และ
ก่อสร้างออกจากกัน	เป็นต้น
 (ซ) ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา (O&M Contractor)
	 	 ผู ้ ให ้บริการด ้านการปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษาเป็นผู้ด�าเนินงานและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้า	 ตามขอบเขตงานท่ีก�าหนด
ในสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติ
การและบ�ารงุรักษา	ซึง่เป็นสญัญาทีจ่ดัท�าขึน้
ระหว่างผู้ด�าเนนิกจิการ	และบรษิทัผู้ให้บรกิาร
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา
 (ฌ) ผู้ให้กู้ 
	 	 ผู ้ให้กู ้เป็นผู ้ให้ผู ้ด�าเนินกิจการกู ้
ยืมเงินเพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	 โดยผู ้ด�าเนินกิจการจะเข้าท�า
สัญญาเงินกู้กับผู้ให้กู้	 ซึ่งจะก�าหนดเงื่อนไข
ต่างๆ	 ในการกู้ยืมเงิน	 เช่น	 วงเงินกู้	 อัตรา
ดอกเบี้ย	และการผ่อนช�าระ	เป็นต้น
	 	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างการลงทนุแบบทเีค-จเีค	ส�าหรบัการ
ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน
ในประเทศญีปุ่น่	อาจมคีวามแตกต่างไปตาม
ลักษณะและความเหมาะสมของการพัฒนา
ในแต่ละโครงการ

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ
	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนของบริษัทฯ	 มีขั้นตอนการจัดหา
ผลติภัณฑ์หรือบรกิารหลกั	ซึง่สามารถจ�าแนก
เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	(1)	โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย	 และ	 
(2)	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในประเทศญี่ปุ่น	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

• โครงการ โ ร ง ไฟฟ ้ าพลั ง ง าน
หมุนเวียนในประเทศไทย
 (ก) การจัดหาที่ตั้งโครงการ
	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกที่ดินเพื่อเป็นที่ต้ังโครงการ	
โดยเป็นการเลือกที่ตั้งโครงการที่สามารถ
พฒันาและบรหิารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าได้
ภายในต้นทุนท่ีเหมาะสม	มขีัน้ตอนการจดัหา
ที่ตั้งโครงการ	ดังนี้
	 	 1)	 ก�าหนดลักษณะที่ดินที่ต้องการ	
–	พิจารณาขนาดพื้นท่ี	 จุดเชื่อมต่อกับระบบ
โครงข่ายของการไฟฟ้า	สภาพแวดล้อม	และ
ก�าหนดกรอบราคาซื้อขาย
	 	 2)	 สรรหาท่ีดินตามข้อก�าหนด	 –	
พิจารณาสรรหาที่ดินตามข้อก�าหนด	 โดยจะ
เป็นการติดต่อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง	หรือ
ผ่านนายหน้าค้าท่ีดิน	 ซึ่งบริษัทฯ	อาจเจรจา
เป็นการเช่าทีด่นิ	หรอืการซือ้ท่ีดนิ	แล้วแต่กรณี
ตามความเหมาะสมกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่คาดหวัง
	 	 3)	 การส�ารวจทีด่นิทีต่ัง้	–	พจิารณา
ส�ารวจสภาพพื้นท่ี	 ความเส่ียงจากภัยทาง
ธรรมชาติ	 ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน	
ผลกระทบต่อชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	
	 	 4)	 จัดซื้อที่ดิน	 –	 น�าเสนอสรุปผล
การจัดหาท่ีต้ังโครงการต่อคณะกรรมการ
บริหาร	 หรือคณะกรรมการบริษัท	 (แล้วแต่
กรณี)	ตามตารางอ�านาจอนุมัติ	
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 (ข) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
(ในกรณีเป็นผู้ด�าเนินกิจการเอง)
	 	 บริ ษัทฯ	 ด�า เ นินการจัดเตรียม
เอกสารและขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมี
รายละเอียดส�าคัญ	ดังนี้
	 	 1)	 การขออนญุาตประกอบกจิการ
โรงงาน	 (ร.ง.4)	 โดยบริษัทฯ	 ต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบการยืน่ขออนุญาตทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	 การใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมาย
ผงัเมอืง	การขออนุญาตก่อสร้างหรือดดัแปลง
อาคาร	(อ.1)	และรายงานการประชุมสภาหรอื
ประชาคมหมู่บ้าน	เป็นต้น	
	 	 2)	 การขอสนับสนุนค่าไฟฟ้าและ
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า	 และท�าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า
	 	 3)	 การขออนญุาตประกอบกจิการ
พลังงาน	 และการขออนุญาตผลิตพลังงาน
ควบคุม	(พ.ค.2)
 (ค) การคัดเลือกผู ้รับเหมาแบบ
เบด็เสรจ็ (ในกรณเีป็นผูด้�าเนนิกจิการเอง)
	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัด
เลือกผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ	ดังนี้
	 	 1)	 คดัเลอืกผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็
ในลักษณะสัญญาจ้างเหมา	(Turnkey)	หรือ
ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าจ้างผู้ออกแบบ	
ก่อสร้าง	แบบแยกราย	หากบริษัทฯ	พิจารณา
แล้วเห็นว่าการด�าเนินการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกบัโครงการทีบ่รษิทัฯ	จะเข้าไปลงทนุ
	 	 2)	 จัดท�าขอบเขตงานเพื่อให้ผู้รับ
เหมาแบบเบ็ดเสร็จที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	
หรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ	ก�าหนดที่มีรายชื่อ
อยู่ในทะเบียนผู้ค้าของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้รับ
เหมาแบบเบ็ดเสร็จรายดังกล่าวจัดเตรียมข้อ
เสนอ	และน�าส่งให้กลุ่มบริษัทฯ	พิจารณาใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 3)	 คณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัท	 (แล้วแต่กรณี)	 ตาม
ตารางอ�านาจอนุมัติ	 จะพิจารณาข้อเสนอ
จากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ	 โดยพิจารณา
ทั้งคุณสมบัติ	 เงื่อนไขทางเทคนิค	และความ
เหมาะสมของราคาประกอบกัน	 เพื่ออนุมัติ
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ	
ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 อาจเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่
ส�าคัญเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
	 	 4)	 ด�าเนนิการเข้าท�าสญัญาจดัจ้างกบั
ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จรายที่ได้รับการคัดเลือก
 (ง) การคัดเลือกผู้รับเหมาด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา (ในกรณีเป็นผู้
ด�าเนินกิจการเอง)
	 บรษิทัฯ	ก�าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืก
ผูรั้บเหมาด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษา	ดงันี้
	 	 1)	 คัดเลือกผู ้รับเหมาด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	หรือในบางกรณี
อาจพจิารณาว่าจ้างผูร้บัเหมาด้านการปฏบัิติ
การ	 ผู้รับเหมาด้านการให้บริการบ�ารุงรักษา	
แบบแยกราย	หากบริษัทฯ	พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการด�าเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับโครงการที่บริษัทฯ	จะเข้าไปพัฒนา
	 	 2)	 จัดท�าขอบเขตงานเพื่อให้ผู้รับ
เหมาด้านการปฏบิตักิารและบ�ารงุรกัษา	หรอื
ใกล้เคียงกับท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนดที่มีรายชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ค้าของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้รับเหมา
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาดังกล่าว
จัดเตรียมข้อเสนอ	และน�าส่งให้กลุ่มบริษัทฯ	
พิจารณาในระยะเวลาที่ก�าหนด
	 	 3)	 คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะ
กรรมการบริษัท	 (แล้วแต่กรณี)	 ตามตาราง
อ�านาจอนุมัติ	 จะพิจารณาข้อเสนอจากผู้รับ
เหมาด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	โดย
พิจารณาทั้งคุณสมบัติ	 เงื่อนไขทางเทคนิค	

และความเหมาะสมของราคาประกอบกัน	
เพื่ออนุมัติการจัดจ้างผู ้รับเหมาด้านการ
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	
อาจเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ส�าคัญ	 เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด
	 	 4)	 ด�าเนินการเข้าท�าสญัญาจดัจ้าง
กับผู้รับเหมาด้านการปฏิบัติการและบ�ารุง
รักษารายที่ได้รับการคัดเลือก
 (จ) การคัดเลือกผู้รับเหมาด้านการ
บริหารจัดการการรักษาความปลอดภัย
	 	 บริษัทฯ	 พิจารณาคัดเลือกผู ้รับ
เหมาด ้านการบริหารจัดการการรักษา
ความปลอดภัย	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวมถึงก�าหนดขอบเขตการ
ให้บริการต่างๆ	 ที่ครอบคลุม	 โดยทั่วไปจะ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาด้านการบริหาร
จัดการการรักษาความปลอดภัยภายในท้อง
ที่ที่พัฒนาแต่ละโครงการ
 (ฉ) การคัดเลือกผู ้ รับเหมาด ้าน
ท�าความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์
	 บรษิทัฯ	พจิารณาคดัเลอืกผูร้บัเหมาด้าน
ท�าความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถควบคุมค่า
ใช้จ่ายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	รวมถงึก�าหนด
ขอบเขตการให้บริการต่างๆ	 ที่ครอบคลุม	
โดยท่ัวไปจะพิจารณาคัดเลือกด้านท�าความ
สะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์ภายในท้องท่ีที่
พัฒนาแต่ละโครงการ
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• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 
ในประเทศญี่ปุ่น
	 ส�าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนในประเทศญีปุ่น่นัน้	คณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท	 (แล้วแต่
กรณี)	 จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้เริ่มพัฒนา
หรือเข ้าลงทุน	 (แล้วแต่กรณี)	 ในแต่ละ
โครงการ	ทั้งนี้	 การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย	มีขั้น
ตอนที่ส�าคัญดังนี้
 (ก) การจัดหาที่ตั้งโครงการ
	 	 ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ตั้งโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนั้น	บริษัทฯ	ก�าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ดินซ่ึงเป็นไปตาม
กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ	 โดยมีหลัก
เกณฑ์ส�าคัญในการพิจารณา	 เช่น	 การคัด
เลือกท�าเลทีต่ัง้โครงการอยูใ่กล้จุดเช่ือมต่อกบั
ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า	 การตรวจสอบ
ศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้า	(Grid	Capacity)	
ทีจ่ะขอเชือ่มต่อ	การตรวจสอบพืน้ท่ีทีส่ามารถ
พัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า
ได้ภายในต้นทุนที่เหมาะสม	 โดยพิจารณา
ถึงสภาพภูมิประเทศ	ความเสี่ยงจากภัยทาง
ธรรมชาต	ิและความสามารถในการขนส่งและ
จัดเก็บเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	
ตลอดจนพจิารณาถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในมาตรฐานตามหน่วยงานท่ี
ก�ากับดูแลก�าหนด	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	จะ
พจิารณาเลอืกซือ้ทีด่นิ	เช่าทีด่นิ	หรอืขอใช้สทิธิ
เหนือพื้นดิน	โดยจะเป็นการติดต่อกับเจ้าของ
ที่ดินโดยตรง	หรือผ่านนายหน้าค้าที่ดิน	แล้ว
แต่กรณีตามความเหมาะสม
	 การจัดหาที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุมัติโครงการที่บริษัทฯ	 จะเข้าลงทุนเพื่อ
พัฒนา	 โดยบริษัทฯ	จะจัดท�าข้อก�าหนดของ
ลักษณะที่ดินที่ต้องการ	 ซึ่งรวมถึงขนาดพื้นที่	
สภาพแวดล้อม	และกรอบราคา	เป็นต้น	และ
ด�าเนินการสรรหาที่ดินตามข้อก�าหนดดัง
กล่าว	พร้อมทั้งเปรียบเทียบการสรรหาท่ีดิน
ตามความเหมาะสม

 (ข) การขออนุมัติให้เชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้า (Grid Interconnection Approval)
	 	 บริษัทฯ	จะยื่นค�าขออนุมัติให้เชื่อม
ต่อระบบไฟฟ้าต่อผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนในแต่ละภูมิภาคหลังจากจัดหาที่ตั้ง
โครงการแล้ว	 โดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนดังกล่าวจะพิจารณาด้านเทคนิคว่า
ท�าเลทีต่ัง้โครงการ	และอปุกรณ์ของโรงไฟฟ้า
ทีบ่รษิทัฯ	วางแผนจะน�ามาใช้สามารถท�างาน
ร่วมกับระบบไฟฟ้าของผู ้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าเอกชนได้	 และตรวจสอบศักยภาพ
ของโครงข่ายไฟฟ้า	 (Grid	Capacity)	 ที่จะ
ขอเชื่อมต่อเข้าระบบ	 หากค�าขอดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติ	 ผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้า
เอกชนในภูมิภาคจะออกหนังสือตอบรับ
การอนุมัติให้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า	 (Grid	
Interconnection	Approval)	ให้กลุ่มบริษัทฯ	
 (ค) การขอใบสนับสนุนค่าไฟฟ้ากับ 
METI (METI Certification)
	 	 หลังจากได้รับอนุมัติให้เชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้า	 บริษัทฯ	 จะย่ืนขออนุมัติใบ
สนับสนุนค่าไฟฟ้าต่อ	METI	 โดยผู้ประกอบ
กิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการต่างๆ	 ในอัตรา	 FiT	 ตามอัตราท่ี
ก�าหนดโดย	METI	ในขั้นตอนการขออนุญาต	
บริษัทฯ	จะต้องด�าเนินการขอหนังสือยินยอม
ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า	(Land	Consent	
Letter)	 จากเจ้าของที่ดิน	 การออกแบบโรง
ไฟฟ้า	 คุณสมบัติและลักษณะข้อมูลทาง
เทคนิคของอุปกรณ์ที่จะเลือกใช้	เป็นต้น	หาก
ค�าขอดังกล่าวได้รับการอนุมัติ	METI	จะออก
ใบสนบัสนนุค่าไฟฟ้า	(METI	Certification)	ให้
กลุ่มบริษัทฯ
 (ง) การขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องใน
การด�าเนินธุรกิจ
	 	 บ ริษัทฯ 	 จะด� า เนินการขอใบ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	
ใบอนุญาตก่อสร้าง	 และ/หรือใบอนุญาต
พัฒนาที่ดินเขตป่าไม้	 หรือการวิเคราะห์ผลก
ระทบสิ่งแวดล้อม	 (ถ้ามี)	 เป็นต้น	 ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของท่ีดิน	 โดยบริษัทฯ	อาจพิจารณา

ว่าจ้างผู ้เชี่ยวชาญ	 และ/หรือท่ีปรึกษาที่
เกี่ยวข้อง	 ในประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อด�าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอใบ
อนุญาต	 โดยไม่ขัดต่อระเบียบ	 และ/หรือ	
กฎหมายที่ก�ากับดูแล
 (จ) การขอหนังสอืแจ้งผลการพจิารณา 
อนุมัติวงเงินสินเชื่อ
	 	 บริษัทฯ	 จะเริ่มเจรจากับธนาคาร
พาณิชย์	 และ/หรือสถาบันการเงินเพื่อขอ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติวงเงินสิน
เชื่อจากสถาบันการเงิน	 ซึ่งอาจเป็นสถาบัน
การเงินในประเทศญี่ปุ่น	หรือในประเทศไทย	
แล ้วแต ่ความเหมาะสม	 ภายหลังจาก 
ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้าเอกชนในภมูภิาคออก
หนงัสอืตอบรับการอนมุตัใิห้เชือ่มต่อกบัระบบ
ไฟฟ้า	 (Grid	 Interconnection	 Approval)	
และแจ้งค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่ือมต่อ
ให้แก่บริษัทฯ
 

งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 อยู ่ระหว่างด�าเนินการ
พัฒนาโครงการ	SAAM	Oita	 01	Biomass	
Power	และ	SAAM	Oita	02	Biomass	Power	
เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า	 โดยมีมูลค่าของงาน 
ระหว่างท�ารวมจ�านวน	 10.58	 ล้านบาท	 
ประกอบด้วยมูลค่าของงานระหว่างท�าของ
โครงการ	SAAM	Oita	 01	Biomass	Power	
จ�านวน	 5.27	 ล้านบาท	 และมูลค่าของงาน
ระหว่างท�าของโครงการ	 SAAM	Oita	 02	
Biomass	Power	จ�านวน	5.31	ล้านบาท
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โครงสร้างการถอืหุน้ของ
กลุ่มบริษัทฯ 
โครงสร้างการถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	ถือ
หุ้นในบริษัทย่อยรวมทั้งหมด	16	บริษัท	แบ่ง
เป็นบริษัทย่อยในประเทศ	จ�านวน	6	บริษัท	
และบริษัทย่อยในต่างประเทศจ�านวน	 10	
บริษัท	มีรายชื่อดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยในประเทศไทย

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	วัน	จ�ากัด	(“SAAM-1”)

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทู	จ�ากัด	(“SAAM-2”)

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด	(“SAAM-3”)

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	โซลูชัน	จ�ากัด	(“SAAM-S”)

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	วัน	จ�ากัด	(“SAAM-SP1”)	

	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	ทู	จ�ากัด	(“SAAM-SP2”)

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

	 	 SAAM	International	Limited	(“SAAM-INTER”)

	 	 SAAM	Japan	Energy	GK	(“SAAM-JAPAN”)

	 	 Biomass	Power	One	GK	(“BMP-1”)

	 	 Biomass	Power	Two	GK	(“BMP-2”)

	 	 Biomass	Power	Three	GK	(“BMP-3”)

	 	 Biomass	Power	Four	GK	(“BMP-4”)

	 	 Biomass	Power	Five	GK	(“BMP-5”)

	 	 Biomass	Power	Six	GK	(“BMP-6”)

	 	 Biomass	Power	Seven	GK	(“BMP-7”)

	 	 Biomass	Power	Eight	GK	(“BMP-8”)
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ

ประเทศไทย

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ประเทศญี่ปุ่น

SAAM-1 SAAM-3 SAAM-SP1SAAM-2 SAAM-S

SAAM-INTER

SAAM-SP2

100%100% 100% 100%100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100% 100%

SAAM-JAPAN

BMP-2BMP-1 BMP-4 BMP-6BMP-3 BMP-5 BMP-7 BMP-8
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รายละเอียดของกลุ่มบริษัทฯ

ลำาดับ ชื่อย่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียน 

จัดตั้ง

ทุนจดทะเบียน 
ชำาระแล้ว ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

1 บริษัทฯ	หรือ	
SAAM

ประกอบธุรกิจ	 1)	 ธุรกิจจัดหาสถานที่ต้ัง	 และให้
บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ของลูกค้า	 พื้นที่รวม	 145-2-20.0	 ไร่	
จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	
1.	 โครงการอ่างทอง	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมืองอ่างทอง	

จังหวัดอ่างทอง
2.			โครงการเพชรบุรี	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอชะอ�า	 

จังหวัดเพชรบุรี	
3.			โครงการลพบุรี	 1	 ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี	
2)	 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพ่ือจ�าหน่าย	และ	 3)	 ให้บริการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนตามความต้องการของลูกค้า

ประเทศไทย 150.00	ล้านบาท -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

2 SAAM-1 ประกอบธุรกิจจัดหาสถานท่ีต้ัง	 และให ้บริการ 
ที่ เกี่ยวข ้องภายในโครงการโรงไฟฟ ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ของลูกค้า	 พื้นที่รวม	 269-2-90.2	 ไร่	
จ�านวน	3	โครงการ	ได้แก่	
1)		โครงการลพบุรี	 4	 ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี
2)		โครงการลพบุรี	 5	 ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี
3)		โครงการลพบุรี	 6	 ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	

จังหวัดลพบุรี	

ประเทศไทย 4.00	ล้านบาท 100

3 SAAM-2 ประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่ ต้ัง	 และให้บริการที่
เก่ียวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ของลูกค้า	พื้นที่รวม	114-3-78.0	 ไร่	 จ�านวน	
1	โครงการ	ได้แก่	โครงการอุบล	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอสิรินธร	
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเทศไทย 1.50	ล้านบาท 100

66



ลำาดับ ชื่อย่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียน 

จัดตั้ง

ทุนจดทะเบียน 
ชำาระแล้ว ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

4 SAAM-3 ประกอบธุรกิจจัดหาสถานที่ ต้ัง	 และให้บริการที่
เก่ียวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ของลูกค้า	พื้นที่รวม	198-1-9.3	ไร่	จ�านวน	10	
โครงการ	ได้แก่
1)	 โครงการ	BSP-4	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย	 

จังหวัดเพชรบุรี
2)	 โครงการ	BSP-5	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย	 

จังหวัดเพชรบุรี
3)	 โครงการ	BSP-6	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย	 

จังหวัดเพชรบุรี
4)	 โครงการ	BSP-7	(1)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย	

จังหวัดเพชรบุรี
5)	 โครงการ	BSP-7	(2)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเขาย้อย	

จังหวัดเพชรบุรี
6)	 โครงการ	AOSP	(3)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกุยบุรี	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7)	 โครงการ	SPV-1	(1)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกุยบุรี	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8)	 โครงการ	SPV-1	(2)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกุยบุรี	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9)	 โครงการ	SPV-1	(3)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกุยบุรี	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10)	โครงการ	SPV-2	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอกุยบุรี	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเทศไทย 30.00	ล้านบาท 100

5 SAAM-S ประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการด�าเนนิงานโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงาน	 และการลงทุนในกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้อง
กับพลังงาน
(ยังไม่เริ่มด�าเนินการ)

ประเทศไทย 2.25	ล้านบาท 100

6 SAAM-SP1 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์	โดยผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสง
อาทิตย์	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา
และก�าลังการผลิตติดตั้ง	2.0	เมกะวัตต์	ให้แก่	กฟภ.	
โดยโครงการตั้งอยู่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	
(เริ่ม	COD	แล้วตั้งแต่วันที่	30	ธันวาคม	2558)

ประเทศไทย 40.00	ล้านบาท 100

รายละเอียดของกลุ่มบริษัทฯ
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รายละเอียดของกลุ่มบริษัทฯ

ลำาดับ ชื่อย่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จดทะเบียน 

จัดตั้ง

ทุนจดทะเบียน 
ชำาระแล้ว ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

7 SAAM-SP2 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์	(ยังไม่เริ่มด�าเนินการ)

ประเทศไทย 40.00	ล้านบาท 100

8 SAAM-
INTER

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	 ให้บริการ
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียนตามความ
ต้องการของลูกค้า	ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ	และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

1.50	ล้านเหรียญ 
ดอลล่าร์ฮ่องกง

100

9 SAAM-
JAPAN

ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น	และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ประเทศญี่ปุ่น 1.00	ล้านเยน 100

บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือเงินลงทุนโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทย่อยที่ถือเงินลงทุนโดย SAAM-INTER

10 BMP-1 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

11 BMP-2 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

12 BMP-3 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

13 BMP-4 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

14 BMP-5 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

15 BMP-6 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

16 BMP-7 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล	 ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100

17 BMP-8 ประกอบธรุกจิลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประเทศญี่ปุ่น 0.10	ล้านเยน 100
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
	 -	ไม่มี	-

ผู้ถือหุ้น
	 รายชือ่และสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้	10	
อันดับแรก	ณ	วันที่	24	ธันวาคม	2564	ซึ่งเป็นวัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด	มีดังนี้

56-1 One Report ปี 2564
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ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)

1. กลุ่มนายพดด้วง	คงคามี	และคู่สมรส

1.1	 นายพดด้วง	คงคามี	

1.2	 นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ1 

206,943,300

103,743,300

103,200,000

68.98

34.58

34.40

2. นายโสฬส	คงคามี2 13,067,600 4.36

3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 5,024,104 1.67

4. นายธีระ	ชินวัฒนโชติ 1,855,000 0.62

5. นายวิรัช	เตชะมงคลาภิวัฒน์ 1,784,800 0.59

6. นายพิชญพงศ์	มั่นถาวร 1,617,100 0.54

7. นายธนัช	จุวิวัฒน์ 1,507,100 0.50

8. นายวุฒิชัย	เหลืองอมรเลิศ 1,446,000 0.48

9. นายฐิติวัชร์	ผลเจริญรัตน์ 1,358,000 0.45

10. นายโยธิน	วณิชวรากิจ 1,339,100 0.45

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 235,942,104 78.65

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 300,000,000 100.00

หมายเหตุ:  1	นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ	เป็นคู่สมรสของนายพดด้วง	คงคามี

  2	นายโสฬส	คงคามี	เป็นน้องชายของนายพดด้วง	คงคามี

	 ทัง้นี	้การจดักลุม่ผูถ้อืหุน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมลูให้แก่นกัลงทนุเท่านัน้	มใิช่การจดักลุม่เพือ่วตัถปุระสงค์การนบัรวมหลกั
ทรพัย์เพือ่พจิารณาหน้าทีต่ามมาตรา	246	และมาตรา	247	แห่ง	พรบ.	หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	
แต่อย่างใด
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จำานวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนชำาระแล้ว
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มี
ทุนจดทะเบียนจ�านวน	 150,000,000	 บาท	
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน	300,000,000	
หุ ้น	 มูลค่าหุ ้นท่ีตราไว้หุ ้นละ	 0.50	 บาท	
โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน	
150,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�านวน	300,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ	0.50	บาท	

การออกหลักทรัพย์อื่น
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	01/2564	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2564	มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ	ครั้งที่	1	 (SAAM-W1)	อายุ	1	ปี	จ�านวนไม่เกิน	30,000,000	หน่วย	และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ	ครั้งที่	2	(SAAM-W2)	อายุ	3	ปี	จ�านวนไม่เกิน	30,000,000	หน่วย	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ในอัตรา	10	หุ้น	
ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ	(10:1)	โดยบริษัทฯ	ด�าเนินการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2564	สาระ
ส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำาดับที่ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 

จ�านวน ไม่เกิน	30,000,000	หน่วย ไม่เกิน	30,000,000	หน่วย

อายุ 1	ปี 3	ปี

วันครบก�าหนดอายุ 19	ตุลาคม	2565 19	ตุลาคม	2567

อัตราส่วนการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน	1	หน่วย	

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ได้	1	หุ้น

ใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน	1	หน่วย	

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	ได้	1	หุ้น

ราคาใช้สิทธิ 7.50	บาทต่อหุ้น

เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

11.00	บาทต่อหุ้น

เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันก�าหนดการใช้สิทธิ 1)	 17	มกราคม	2565

2)	 18	พฤษภาคม	2565	และ

3)	 19	ตุลาคม	2565

1)	 17	มกราคม	2565

2)	 18	พฤษภาคม	2565

3)	 26	ตุลาคม	2565

4)	 17	พฤษภาคม	2566

5)	 25	ตุลาคม	2566

6)	 21	พฤษภาคม	2567	และ

7)	 19	ตุลาคม	2567

• ข้อจำากัดการโอนหุ้น 
	 หุ้นสามัญของบริษัทฯ	 สามารถโอนกัน
ได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดั	เว้นแต่หุน้สามญัทีถ่อืโดย
คนต่างด้าว	ณ	ขณะใดขณะหนึง่ต้องมจี�านวน
รวมกันไม่เกินร้อยละ	 49	 ของทุนช�าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ	 การโอนหุ้นรายใดท่ีจะ
ท�าให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ	
โดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ	49	บริษัทฯ	มี
สทิธิปฏเิสธการโอนหุน้ของบรษิทัฯ	รายนัน้ได้

• ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในเร่ืองท่ีมผีลกระทบต่อการบรหิาร
งานของบริษทัฯ โดยท่ีข้อตกลงดังกล่าว
มีบริษัทฯ ร่วมลงนาม
	 -	ไม่มี	-
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และ
บรษัิทย่อย	ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของ
ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัท
ย่อย	 และหลังหักส�ารองทุกประเภทตามที่
กฎหมายก�าหนด

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
อาจพิจารณาก�าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�าหนดไว้
ข้างต้นได้	 โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน	
ฐานะทางการเงิน	 สภาพคล่อง	ความจ�าเป็น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียน	 แผนการขยาย
ธุรกิจในอนาคต	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานตามที่บริษัทฯ	 หรือบริษัท
ย่อยเห็นสมควร	 โดยการจ่ายเงินปันผลของ 

บรษัิทฯ	และบรษิทัย่อย	จะต้องได้รบัการอนมุตั ิ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่จะเป็นการจ่าย
เงนิปันผลระหว่างกาลซึง่ต้องได้รบัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษัิท	แล้วแจ้งให้ทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป



การบริหาร
จัดการ 
ความเสี่ยง

นโยบายและแผนการ
บริหารความเสี่ยง
	 บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของการ
บริหารจัดการองค์กรท่ีดี	 จึงได้น�าระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ	 โดยมีกรอบการ
ด�าเนนิการและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	COSO	 (The	
Committee	of	Sponsoring	Organizations	
of	 the	 Treadway	 Commission)	 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล	 เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการความเส่ียง
และสามารถน�าไปประยกุต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะ
สม	ทั้งนี้	มีการก�าหนดนโยบายและกรอบการ
ด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้
  ก�าหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็น
ความรบัผดิชอบของพนกังานทกุระดบั	ทีต้่อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน
ในองค์กรและหน่วยงานของตน	โดยให้ความ
ส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	ให้
อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
  ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตาม
แนวปฏบิตัสิากล	เพือ่ให้เกดิการบรหิารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	และ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน	 โดยการน�าระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
การวางแผลกลยทุธ์	แผนงาน	และการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ	 รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	
และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	 เพื่อสร้างความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  ก�าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทา
ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย	หรือความสูญ
เสียที่อาจจะเกิดขึ้น	 รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย ่าง
สม�่าเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสีย่งด้านการประกอบธรุกจิ
	 กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจ	 (1)	 จัดหา
สถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 (2)	
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพื่อจ�าหน่าย	 และ	 (3)	 ลงทุนในกิจการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 โดยปัจจุบัน	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 เป็นผู้ลงทุนจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อให้	บริษัท	บางกอกโซ
ลาร์	พาวเวอร์	จ�ากัด	และบริษัทย่อย	 (“กลุ่ม	
BSP”)	ใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	 รวมถึงให้บริการดูแลความ
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สิน
และอุปกรณ์บริเวณโครงการตามระยะเวลา
ของสัญญา	 โดยมีการให้บริการแก่โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พืน้ดนิของกลุม่	BSP	ทีด่�าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วจ�านวน	17	โครงการ	และลงทนุในกจิการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดินในประเทศไทยที่ด�าเนินการโดยกลุ่ม
บริษัทฯ	และเปิดด�าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว
จ�านวน	 1	 โครงการ	 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 (PPA)	
จ�านวน	 2.0	 เมกะวัตต์	 ซึ่งด�าเนินการโดย	
SAAM-SP1	 นอกจากนี้	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ยัง
อยู ่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ ่น
เพ่ือจ�าหน่าย	 ท้ังน้ี	 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ	สรุปดังนี้
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	 เน่ืองจากรายได้จากการด�าเนินงาน 
ส่วนใหญ่ของกลุม่บรษัิทฯ	มาจากธรุกจิจัดหา
สถานที่ต้ังโครงการและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ตามระยะเวลาของสัญญาแก่ลูกค้ากลุ ่ม	
BSP	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญาร่วม
ลงทุน	และสัญญาความร่วมมือกับกลุ่ม	BSP	 
เพือ่จัดหาสถานทีเ่พือ่ประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนทีด่นิทีก่ลุม่
บริษัทฯ	 เป็นผู้เช่า	 และให้บริการดูแลความ
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สิน
และอุปกรณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว	
จ�านวนรวม	 17	 โครงการ	 แบ่งออกเป็น	 17	
สัญญา	โดยสัญญาของแต่ละโครงการมีอายุ
ตั้งแต่วันเข้าท�าสัญญาจนถึงวันครบก�าหนด
ระยะเวลาของสัญญา	กล่าวคือ	 20	หรือ	25	
ปี	 (แล้วแต่กรณี)	นับตั้งแต่วันเร่ิมด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์	ดังนั้น	หากในอนาคตลูกค้ากลุ่ม	
BSP	บอกเลกิสญัญาก่อนวนัครบก�าหนดตาม
สญัญาอนัเนือ่งมาจากกลุม่บรษิทัฯ	ไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดของสัญญา	อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่าง
มีนัยส�าคัญ

	 อย่างไรก็ดี	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้เข ้าท�า
สัญญาเป็นรายโครงการ	 และให้บริการแก่
ลูกค้ากลุ่ม	BSP	ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใต้แนวคิดของความ
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน	 โดยท่ีกลุ่ม
บริษัทฯ	 เป็นผู้ลงทุนจัดหาท่ีดินส�าหรับใช้
เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์
ในขณะที่กลุ่ม	 BSP	 เป็นเจ้าของและเป็น 
ผู้ด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าบนท่ีดินดังกล่าว	 
โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟภ.	 รองรับ	
ทั้งที่เป็นระบบ	Adder	ซึ่งมีอายุสัญญาตั้งแต่	
1	ปี	หรือ	5	ปี	และต่อเนื่องครั้งละ	1	ปี	หรือ	
5	ปี	 โดยอัตโนมัติ	 และระบบ	FiT	ซึ่งมีระยะ
เวลาเสนอขายตามสัญญา	 25	 ปี	 (แล้วแต่
กรณี)	 และไม่สามารถเปล่ียนแปลงจุดรับ
ซื้อไฟฟ้าได้	 นอกจากน้ี	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการ
ควบคุมดูแลและติดตามการด�าเนินงานของ
เจ้าหน้าทีข่องกลุม่บรษัิทฯ	ทีป่ฏบิติังานประจ�า
แต่ละโครงการผ่านการรายงานผลปฏิบัติ
งานเป็นประจ�า	 โดยมีวิศวกรจัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเป็นราย
เดอืน	ตลอดจนประสานงานเพือ่อ�านวยความ
สะดวกและรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า
กลุ่มดังกล่าว	

	 อนึ่ง	 กลุ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้จาก
การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้แก่
ลกูค้ารายอืน่อย่างต่อเน่ือง	เพือ่ลดความเสีย่ง
จากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่	โดยในปี	2564	
บริษัทฯ	 ได้เข้าลงนามในสัญญาให้บริการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลใน
ประเทศญี่ปุ่น	 กับบริษัท	 โคลเวอร์	 เพาเวอร	์
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งบริษัทฯ	 คาดหวังว่าเม่ือ 
ส่งมอบงานตามขั้นความส�าเร็จของสัญญา
ฉบับดังกล่าว	 จะสามารถรับรู ้รายได้และ
ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้
 ทั้งนี้	ในอดีต	กลุ่มบริษัทฯ	มีการว่าจ้างใช้
บรกิารจากกลุ่ม	BSP	ส�าหรบังานรบัเหมาก่อสร้าง
แบบเบ็ดเสร็จ	งานจัดหาอุปกรณ์หลัก	และงาน
ให้บริการด้านการปฏิบัติการและการบ�ารุง
รักษาส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า	 SAAM-SP1	 
ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของกลุม่
บริษัทฯ	 ที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์แล้ว	 และมีการว่าจ้าง	 BSP	 
เพื่อให้บริการด้านการปฏิบัติการและการ
บ�ารงุรกัษาส�าหรบัโครงการดงักล่าวเป็นรายปี	

งบการเงินรวม
สำาหรับ
ปี 2560

(ล้านบาท)
ร้อยละ

สำาหรับ
ปี 2561

(ล้านบาท)
ร้อยละ

สำาหรับ
ปี 2562

(ล้านบาท)
ร้อยละ

สำาหรับ
ปี 2563

(ล้านบาท)
ร้อยละ

สำาหรับ
ปี 2564

(ล้านบาท)
ร้อยละ

รายได้จากการด�าเนินงาน

กลุ่ม	BSP 54.92 76.43 54.92 76.79 54.92 76.48 54.92 76.32 54.92 76.49

กฟภ. 16.94 23.57 16.60 23.21 16.89 23.52 17.04 23.68 16.88 23.51

รวม 71.86 100.00 71.52 100.00 71.81 100.00 71.96 100.00 71.80 100.00

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

	 ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากการจัดหาสถานที่ตั้งโครงการ	และให้บริการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดทรัพย์สินและ
อุปกรณ์บริเวณโครงการ	ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามระยะเวลาของสัญญาแก่ลูกค้ากลุ่ม	BSP	จ�านวน	17	โครงการ	และ
มรีายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึง่ด�าเนนิการโดย	SAAM-SP1	จ�านวน	1	โครงการ	ซึง่ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)	ดังสรุปได้ตามตาราง
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 73



โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากน้ี	 ในอนาคต
หากกลุ่มบริษัทฯ	มีการว่าจ้างผู้รับเหมา	หรือ 
ผูใ้ห้บรกิารภายนอก	กลุ่มบรษิทัฯ	จะด�าเนินการ 
ให้มีการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา
ตามเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า

น้อยราย

	 ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจจากการเข้าท�าสัญญาระยะ
ยาวกบักลุม่ลกูค้า	2	ราย	ได้แก่	กลุม่	BSP	และ	
กฟภ.	โดยเป็นรายได้จากการจดัหาสถานทีต่ัง้
โครงการ	และให้บริการดูแลความปลอดภัย
และรกัษาความสะอาดทรพัย์สนิและอปุกรณ์
บริเวณโครงการ	 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดินตาม
สญัญาร่วมลงทนุและสญัญาความร่วมมือกบั
กลุ่ม	BSP	จ�านวน	17	โครงการ	แบ่งออกเป็น	 
17 	 สัญญา	 ซึ่ ง เป ็นสัญญาระยะยาว	 
โดยสัญญาของแต่ละโครงการมีอายุตั้งแต่
วนัเข้าท�าสญัญาจนถงึครบก�าหนดระยะเวลา
ของสัญญา	กล่าวคอื	20	ปี	หรอื	25	ปี	(แล้วแต่
กรณี)	นับตั้งแต่วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	
และมีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ	
กฟภ.	 ระบบ	 FiT	 โดยมีอายุสัญญา	 25	 ปี	
จ�านวน	1	โครงการ	
	 ดังนั้น	 กลุ ่มบริษัทฯ	 จึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย	 หากใน
อนาคตลูกค้าซึ่งเป็นคู่สัญญาดังกล่าวบอก
เลิกสัญญาก่อนวันครบก�าหนดตามสัญญา
อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือข้อก�าหนดของสัญญา	และกลุ่ม
บริษัทฯ	 ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่หรือหา
รายได้ทดแทนได้	 อาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 อย่างไรก็ดี	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้เข ้าท�า
สัญญาเป็นรายโครงการ	 และมีแนวทาง
การลดความเสี่ยงโดยการควบคุมดูแลและ
ตดิตามการด�าเนนิงานของเจ้าหน้าทีข่องกลุม่
บริษัทฯ	 ที่ปฏิบัติงานประจ�าแต่ละโครงการ	
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข	 หรือข้อก�าหนด
ของสญัญาท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนประสานงาน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ	ในส่วนของธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	กลุ่มบริษัทฯ	มีกลไก
ในการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติ
งานของโรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ	โดยวิศวกร
แผนกปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุงของกลุ ่ม
บริษัทฯ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานเป็น
ไปตามเงื่อนไข	หรือข้อก�าหนดของสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
	 นอกจากน้ี	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีนโยบาย
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยการเพิ่มราย
ได้จากการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้
แก่ลูกค้ารายอื่น	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงลูกค้าจ�านวนน้อยราย	 โดยในปี	 2564	
บริษัทฯ	 ได้เข้าลงนามในสัญญาให้บริการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 
ในประเทศญีปุ่น่	กบับรษิทั	โคลเวอร์	เพาเวอร์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งบริษัทฯ	 คาดหวังว่าเม่ือ 
ส่งมอบงานตามขั้นความส�าเร็จของสัญญา
ฉบับดังกล่าว	 จะสามารถรับรู ้รายได้และ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันได้	 ท้ังน้ี	 จะมุ่งเน้นการหาลูกค้าราย
ใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ความเส่ียงจากการที่กลุ่มบริษัทฯ 

อาจถูกบอกเลิกสัญญาให้เช่าท่ีดิน 

ระยะยาวโดยเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิ 

ก่อนวันครบกำาหนดตามสัญญา 

และจากการไม่ได้รบัการต่อสญัญา

เม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาเช่า

	 ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	มีการด�าเนินธุรกิจ
จัดหาสถานท่ีต้ังโครงการ	 และให้บริการ
ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
ทรพัย์สนิและอปุกรณ์บรเิวณโครงการ	ส�าหรบั
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดต้ังบนพื้นดินของกลุ่ม	BSP	ที่เปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน	 17	 โครงการ	
โดยมีท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทฯ	
จ�านวน	10	โครงการ	และที่ดนิซึง่กลุ่มบริษัทฯ	
มีสิทธิในการใช้ท่ีดิน	 จ�านวน	 7	 โครงการ	 
ซึ่งได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวกับเจ้าของ
ท่ีดินซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ	 กับผู ้ถือหุ ้น	 กรรมการ	 และ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	และจดทะเบยีนสทิธกิาร
เช่าต่อส�านักงานท่ีดินเพื่อการประกอบธุรกิจ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 โดย
ตกลงให้มีอายุสัญญาเช่าต้ังแต่	 20	 –	 25	ปี	
หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนโครงการผลิตและ
จ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ระหว่างกลุ่มบรษิทัฯ	กบักลุม่	BSP	สิน้
สุดลง	รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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	 ถงึแม้ว่ากลุม่บรษิทัฯ	ได้จดทะเบยีนการ
เช่าตลอดอายุสัญญาการเช่าต่อส�านักงาน
ที่ดิน	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังอาจมีความเสี่ยงหาก
เจ้าของที่ดินบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนก�าหนด
อนัเนือ่งมาจากการท�าผดิข้อตกลงหรอืเงือ่นไข
ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า	 ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการตามสัญญาร่วมลงทุนแก่
กลุ ่ม	 BSP	 และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัทฯ	 
อย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ดี	กลุ่มบริษัทฯ	ได้
มีการควบคุมดูแลการช�าระเงินค่าเช่าให้เป็น
ไปตามที่สัญญาก�าหนด	 ตลอดจนควบคุม
และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ท�าการดูแลรักษาความเรียบร้อยของสภาพ

ที่ดิน	ทรัพย์สิน	และอุปกรณ์ที่น�าไปติดตั้งบน
ทีดิ่นเพือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไข/ข้อก�าหนดของ
สัญญาที่เกี่ยวข้อง	
	 นอกจากนี้ 	 แม ้ ว ่ าคู ่ สัญญาจะมี
เจตนารมณ์ให้ระยะเวลาการเช่านั้นสิ้นสุด
เม่ือสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง	 สัญญาเช่า
ที่ดินระหว่างกลุ่มบริษัทฯ	 กับเจ้าของที่ดิน
ระบุให้ระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงวัน
สิ้นสุดสัญญาเช่าตามท่ีก�าหนดในสัญญา
เช่า	หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง	 โดย
มิได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนให้ถือ
เอาวันที่เกิดข้ึนภายหลังเป็นวันส้ินสุดระยะ
เวลาการเช่า	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีสัญญาเช่า
ที่ดินจ�านวนหน่ึงภายใต้โครงการอ่างทอง

และโครงการลพบุรี	1	ที่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา
เช่าก่อนวันสิ้นสุดตามสัญญาร่วมลงทุน	กลุ่ม
บริษัทฯ	จึงอาจมีความเส่ียงอาจไม่ได้รับการ
ต่อสัญญาเช่าท่ีดินดังกล่าวเมื่อถึงวันสิ้นสุด
สัญญาเช่าตามที่ระบุในสัญญา	ซึ่งจะส่งผล 
กระทบต่อการให้บรกิารตามสญัญาร่วมลงทนุ
แก่กลุ่ม	 BSP	และอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	 ได	้
ทัง้นี	้รายได้จากการให้บรกิารส�าหรบัโครงการ
อ่างทองและโครงการลพบรุ	ี1	ส�าหรบัปี	2564	
เท่ากับ	1.93	ล้านบาท	และ	2.98	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	 รวมเท่ากับ	 4.91	ล้านบาท	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	6.84	ของรายได้รวมจากการ
ด�าเนินงาน

โครงการ
อายุสัญญา

เช่าที่ดิน
วันสิ้นสุดสัญญาเช่า1 ระยะเวลาตาม

สัญญาร่วมลงทุน2
วันสิ้นสุดตาม

สัญญาร่วมลงทุน

1.	โครงการอ่างทอง 20	ปี 8	ม.ค.	2571	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 10	ก.พ.	2572

2.	โครงการเพชรบุรี 22	ปี 21	ธ.ค.	2572		7	ม.ค.	2573	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง

20	ปี	นับจาก	COD
9	ก.พ.	2572

3.	โครงการลพบุรี	1 20	ปี 20	ก.ค.	2571		20	ต.ค.	2571	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 24	พ.ค.	2573

4.	โครงการลพบุรี	4 25	ปี 28	เม.ย.	2578	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 3	เม.ย.	2575

5.	โครงการลพบุรี	5 25	ปี 28	เม.ย.	2578	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 4	ต.ค.	2574

6.	โครงการลพบุรี	6 25	ปี 28	ก.ค.	2578	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 21	ก.พ.	2576

7.	โครงการอุบล 25	ปี 9	พ.ค.	2579	

หรือเมื่อสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
20	ปี	นับจาก	COD 19	มี.ค.	2575

หมายเหตุ: 1	วันสิ้นสุดตามสัญญาเช่าของแต่ละสัญญา
   2	มีอายุตั้งแต่ช่วงด�าเนินงานขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า	 จนถึงระยะเวลาจ�านวนปีทีระบุในสัญญาดังกล่าวนับจากวันเริ่มด�าเนินการ 
	 	 	 	 เชิงพาณิชย์	(“COD”)

56-1 One Report ปี 2564
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ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันใน

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำาหน่าย  

และธรุกจิให้บรกิารพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 การประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายและ
ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ	ค่อนข้าง
ขึ้นอยู่กับภาวะและแนวโน้มของธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ	
ซึ่งมีทั้งผู ้ด�าเนินกิจการที่ด�าเนินการพัฒนา
โครงการตั้งแต่เริ่มแรกเอง	ผู้ด�าเนินกิจการที่
มีการศึกษาพัฒนาโครงการร่วมกับผู้พัฒนา
โครงการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์	 และผู ้ด�าเนินกิจการที่ซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ
พฒันา	หรอืโครงการโรงไฟฟ้าทีเ่ริม่ด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์แล้ว	เป็นต้น
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงที่อาจ
ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันกับผู้ด�าเนิน
กจิการทีด่�าเนนิการพฒันาโครงการเอง	และผู้
ด�าเนนิธรุกจิพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนเพือ่จ�าหน่ายหรอืผูใ้ห้บรกิารพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายอ่ืน	
อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนนั้น	 ผู้พัฒนาโครงการจะ
ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายด้าน	
อาทิ	ความสามารถในการจดัหาทีด่นิเป็นทีต่ัง้
โครงการ	การขอใบอนญุาตท่ีเกีย่วข้องในการ
ด�าเนนิธรุกจิ	การพฒันาโครงการให้เหมาะสม
กับผลตอบแทนที่คาดหวัง	 รวมถึงจะต้องมี
ความพร้อมทางด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้
ในการพฒันาโครงการอย่างต่อเนือ่ง	นอกจาก
นี	้กลุ่มบรษิทัฯ	เป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพ่ือจ�าหน่าย	 ซ่ึงแตกต่าง
จากผู้ที่ด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าบางรายที่อาจ
มข้ีอจ�ากดัในด้านความคล่องตวัในการพฒันา
โครงการและด�าเนินการในขั้นตอนต่างๆ	อีก
ทั้ง	ในการให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	กลุ่มบริษัทฯ	มีเครือข่าย
คู่ค้าในต่างประเทศที่แข็งแกร่งประกอบกับ

ความช�านาญเฉพาะทางมาเป็นเวลานาน	จึง
ช่วยสร้างข้อได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้

ความเสี่ยงจากภาวะที่ลูกค้าของ

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำาหน่ายมี

อำานาจต่อรอง

 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม
บรษิทัฯ	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ด�าเนินกิจการผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า	และกลุม่ลกูค้าองค์กรภาค
เอกชนที่แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 ทั้งในและต่าง
ประเทศ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัทีม่เีงนิทนุ	และ
อาจมีกระบวนการข้ันตอนในการด�าเนินการ
พิจารณาและการอนุมัติท่ีรัดกุมและใช้ระยะ
เวลา	กลุม่บรษิทัฯ	จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการ
ที่กลุ่มลูกค้ามีอ�านาจการต่อรอง	 ซึ่งอาจมีการ
เจรจา	และพจิารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ	เช่น	
เงื่อนไข	ราคา	และระยะเวลาที่ค่อนข้างรัดกุม	
โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นการพจิารณาลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่	ซึง่เป็นความเส่ียงเช่นเดียว
กับผู้พัฒนาโครงการทั่วไปในอุตสาหกรรม
 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ 
บริษัทฯ	 จะให้ความส�าคัญกับผลส�าเร็จและ
คุณภาพของงานเป็นหลัก	 และอาจมิได้
มีความต้องการเป็นผู ้พัฒนาโครงการเอง	
เนื่องจากอาจมีจุดคุ้มทุนในการด�าเนินงาน
ที่สูงกว่า	 หรืออาจมีข้อจ�ากัดบางประการ	
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ	มีความพร้อมและ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 และมีกลยุทธ์ใน
การน�าความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
มาศึกษา	 วิเคราะห์	 และคัดเลือกโครงการ
ที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนตามความ
ต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย	
ตลอดจนมกีารพฒันาพนัธมติรทางธรุกิจอย่าง
ต่อเนื่อง	ดังน้ัน	กลุ่มบริษัทฯ	 จึงเช่ือมั่นว่าจะ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกค้า	และสร้างโอกาส
ในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเพือ่เสนอขาย
ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นผลส�าเร็จ

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศไทย

 ความเส่ียงจากปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
	 ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการทั่วไป
ในอุตสาหกรรม	 ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจาก
หลายปัจจัย	เช่น	ปัจจัยความเสี่ยงจากสภาพ
แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ
ความเข้มของแสงอาทิตย์	 และปัจจัยความ
เสีย่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพและความต่อเนือ่ง
ของระบบการผลติไฟฟ้า	ซึง่ปัจจยัดงัสรปุด้าน
ล่างอาจส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณที่น้อย
กว่าท่ีคาดการณ์ไว้	อนัจะส่งผลกระทบต่อราย
ได้จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ
  ปัจจัยแสงอาทิตย์มีความเข้มของ
แสงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
 	 เน่ืองจากในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องอาศัย
แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลัก	หากแสงอาทิตย์มี
ความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ	 หรือมีสภาพ
อากาศทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการผลติกระแสไฟฟ้า	 
อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าภายใต้การด�าเนินงาน
ของกลุม่บรษิทัฯ	ไม่สามารถผลติกระแสไฟฟ้า
ได้อย่างเต็มท่ี	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการขายไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งเป็น
ความเส่ียงจากการท่ีแสงอาทิตย์มีความเข้ม
ของแสงน้อยกว่าปกติเช่นเดียวกับผู้ประกอบ
การทั่วไปในอุตสาหกรรม
  อย่างไรกด็	ีเนือ่งจากประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรของโลกท�าให้
ได้รับความเข้มของแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยสูง
ตลอดทัง้ปี	จงึเป็นสถานท่ีต้ังทีม่คีวามเหมาะสม
ต่อการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	 ทั้งนี้	 ณ	 ปัจจุบัน	 SAAM-SP1	 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	100	
มีการด�าเนินการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทติย์ขนาด	2.0	เมกะวัตต์	จ�านวน	1	โครงการ	
ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุร ี
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  ปัจจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ความต่อเนื่องของระบบการผลิตไฟฟ้า	
	 	 ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
และความต่อเนือ่งของกระบวนการผลติไฟฟ้า
ของกลุ่มบรษิทัฯ	ได้แก่	(1)	การทีป่ระสทิธภิาพ
และอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการ
ผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าท่ีคาดการณ์	 อันเนื่องมา
จากอุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ	 หรือ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าที่ลดลงเนื่องจากสภาพอากาศ
ร้อนจัด	และ	(2)	การที่โรงไฟฟ้าต้องหยุดการ
ผลิตจากปัจจัยภายในด้านปัญหาเทคนิคใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า	
	 	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าโรง
ไฟฟ้าสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ	ดังต่อไปนี้	
	 	 1)		 จัดให้มีการรับประกันอุปกรณ์
หลัก ท่ี เ กี่ยวข ้องกับการผลิตไฟฟ ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ	ดังนี้	
	 	 	 	 -		ก า ร รั บ ป ร ะ กั น คุ ณภ าพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 (PV	Modules)	
เป็นระยะเวลา	 120	 เดือนนับจากวันที่	 31	
ธนัวาคม	2558	โดยหากอปุกรณ์มีข้อบกพร่อง
จากการผลิต	 (Defects	 in	Materials	 and	
Workmanship)	 ผู ้จัดหาอุปกรณ์หลักจะ
ด�าเนินการให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง	
	 	 	 	 -		การรับประกันสมรรถภาพ
ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสง
อาทติย์	(Power	Output	Warranty)	เป็นระยะ
เวลา	25	ปี	นบัจากวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	โดย
หากค่าพลงังานสงูสดุทีก่�าหนด	(Peak	Power	
Capacity)	ต�่ากว่าค่าที่รับประกันไว้	ผู้จัดหา
อปุกรณ์หลกัจะด�าเนนิการให้มกีาร	(ก)	ชดเชย
พลังงานที่ขาดหายไปโดยการจัดหาแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีรายละเอียด	ขนาด	และ
ก�าลังการผลิตพลังงานที่เท่าเดิมหรือสูงขึ้น	 
แก่ผูซ้ือ้เพิม่เตมิ	หรือ	(ข)	ซ่อมแซมหรอืเปลีย่น
อุปกรณ์ภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง	

	 	 	 	 -		การรับประกันคุณภาพของ
อุปกรณ์เครื่องแปลงไฟ	 (Inverter)	 เป็นระยะ
เวลา	 65	 เดือนนับจากวันท่ีส่งมอบอุปกรณ์	
โดยหากอุปกรณ์มีข้อบกพร่องจากการผลิต	
(Defects	in	Materials	and	Workmanship)	
ผู้จัดหาอุปกรณ์หลักจะด�าเนินการให้มีการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในระยะเวลา	24	ชั่วโมง	
หากไม่สามารถด�าเนินการดังกล่าวได้	ผู้จดัหา
อุปกรณ์หลักจะต้องช�าระค่าปรับท่ีอัตรา	 31	
บาทต่อช่ัวโมงการท�างาน	 (6.00-18.00)	 ต่อ
เคร่ืองแปลงไฟท่ีมีข้อบกพร่อง	 โดยจ�ากัดค่า
ปรับสูงสุดที่	7,700	บาทต่อเครื่องแปลงไฟ
	 	 	 	 -		การรับประกันโครงสร้างแผง
เซลล์แสงอาทิตย์	 (PV	Support	 Structure)	
เป็นระยะเวลา	 10	 ปี	 นับจากวันท่ีส่งมอบ
อุปกรณ์	 โดยหากอุปกรณ์มีข ้อบกพร่อง
จากการผลิต	 (Defects	 in	Materials	 and	
Workmanship)	 ผู ้จัดหาอุปกรณ์หลักจะ
ด�าเนินการให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์
	 	 2)		จัดให ้มีการ ติดตามผลการ
ด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าตลอด	24	ชัว่โมงผ่าน
ระบบออนไลน์	 (Enspire	 Power	 System)	
และจัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบ�ารุงโรง
ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอโดยว่าจ้างผู้ให้บริการ
ด้านการปฏิบัติการและบ�ารุงรักษาโครงการ
โรงไฟฟ้าจากภายนอก	 เพื่อให้สามารถรับ
ทราบปัญหาและด�าเนินการแก้ไขเพื่อให้โรง
ไฟฟ้าสามารถกลับมาผลิตและจ�าหน่ายไฟ
ได้ตามปกต	ิและเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนิน
งานของโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	
 ความเสีย่งจากการเกดิภัยพิบตัทิาง
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
	 SAAM-SP1	 เป ็นผู ้ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	 โดยปัจจุบัน
ได้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีการด�าเนิน
งานเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน	 1	 โครงการ
ในประเทศไทย	 โดยหากเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ	 หรือเหตุสุดวิสัย	 เช่น	แผ่นดินไหว	
พายุ	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 ในบริเวณที่โครงการ

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ	ตั้งอยู่จนท�าให้การ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวต้องหยุด
ชะงักหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจ	 และอาจส่งผลกระ
ทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ	 ได้	 อย่างไรก็ดี	 SAAM-SP1	 ได้ท�า
สญัญาประกนัภยัตามมาตรฐานอตุสาหกรรม	
และข้อก�าหนดของผู้ให้สินเชื่อเพื่อโครงการ
โรงไฟฟ้าดังกล่าว	 (Project	 Finance)	 เพื่อ
คุ้มครองความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	 ซ่ึงคุ้มครอง
รวมถึง	 (1)	 ความเสียหายต่อทรัพย ์สิน	
(Material	Damage	 Including	Machinery	
and	Electrical	Breakdown)	และ	(2)	ความ
เสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก	 (Business	
Interruption)	 ซึ่งคลอบคลุมความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ	 เช่น	 แผ่นดินไหว	 พายุ	
อุทกภัย	เป็นต้น

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราช
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ณ	ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจ
หลักที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	และลงทุนในกิจการ
ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของภาครัฐและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	 โดยหากภาค
รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการ
เปล่ียนแปลง	หรือยกเลิกนโยบาย	ข้อก�าหนด	
หรือเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
รับซื้อไฟฟ้าและการประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน	 แผนธุรกิจ	
และแนวทางการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ	ใน
อนาคตอย่างมีนัยส�าคัญได้
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 ความเส่ียงจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจไม่ครบถ้วน
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจหลักท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	 และการผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	พระราชบัญญัติการผังเมือง	
พ.ศ.	 2518	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	 2522	
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	พระราชบญัญตั ิ
โรงงาน	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข 
เพ่ิมเตมิ)	พระราชบญัญตักิารประกอบกิจการ
พลงังาน	พ.ศ.	2550	(รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพิม่
เตมิ)	และระเบยีบคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงาน	 (“กกพ.”)	 เป็นต้น	หากกลุ่มบริษัทฯ	
ไม ่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน 
และการประกอบธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ	 
อย่างมีนัยส�าคัญได้	
	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว	 และได้จัดให้มีบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในการศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	และกฎระเบียบ 
ที่ เกี่ ยวข ้อง	 ตลอดจนติดตามเพื่อให ้ มี
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของความสำาเรจ็ในการพฒันาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
ญี่ปุ ่นเพ่ือจำาหน่าย และผลตอบแทน 
จากการพัฒนาโครงการอาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์
	 กลุ่มบริษัทฯ	อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อให ้ได ้รับใบอนุมัติ
สนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	 Certification)	
หรืออาจเลือกที่จะพัฒนาต่อจนเป็นโครงการ
ที่พร้อมก่อสร้าง	 (แล้วแต่กรณี)	 เพื่อเสนอ
ขายโครงการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 เช่น	 
ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	 และ
ลูกค้าองค์กรภาคเอกชนที่มีความสนใจ
ลงทุน	เป็นต้น	โดยความส�าเร็จในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจ�าหน่าย	 ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายด้าน	 เช่น	 การจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสม
ส�าหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ	 (Land	
Procurement)	 การขออนุมัติ เชื่อมต ่อ
ระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	 Interconnection	
Approval)	 การขอใบอนุมัติสนับสนุนค่า
ไฟฟ้า	 (METI	Certification)	 การด�าเนินการ
เพือ่ขอใบอนญุาตทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิ	
และการเสนอขายโครงการแก่กลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย	เป็นต้น	โดยในปัจจบุนั	กลุ่มบรษิทัฯ	
มีโครงการท่ีอยู ่ระหว ่างการศึกษา	 และ
โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนา	 โดย
ได้มกีารบนัทึกต้นทุนงานโครงการระหว่างท�า
ที่เกิดขึ้นแล้วจ�านวนเท่ากับ	 10.46	ล้านบาท	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
	 กลุม่บรษิทัฯ	อาจมคีวามเสีย่งจากความ
ไม่แน่นอนของความส�าเร็จในการด�าเนินการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว	และความเสี่ยงจาก
การที่ผลตอบแทนจากการด�าเนินการลงทุน
และพฒันาในโครงการดงักล่าวอาจไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์	 หรืออาจสูญเสียเงินลงทุน
จากการพัฒนาในโครงการดังกล่าว	หรืออาจ

สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น
หากโครงการดังกล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จ	
หรอือาจเกดิความล่าช้าอนัเนือ่งมาจากปัจจยั
ต่างๆ	 โดยความเส่ียงดังกล่าวรวมถึงกรณีดัง
ต่อไปนี้	
  กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถเจรจาและ
จัดหาเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้ที่ดินหรือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
  เงินลงทุนในโครงการสูงกว ่า ท่ี 
คาดการณ์	 เน่ืองจากต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิ
ในการใช้ที่ดิน	และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการสูงกว่า 
ที่คาดการณ์	
  กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถจัดหาเงิน
ทุนเพื่อการพัฒนาโครงการในจ�านวนท่ีเพียง
พอ	มีต้นทุนการเงินท่ีเหมาะสมและเง่ือนไข 
ที่ยอมรับได้	ภายในก�าหนดเวลาที่เหมาะสม
  กลุ ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถด�าเนิน
การให้ได้รับการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่
เกีย่วข้องกบัพฒันาโครงการเพือ่การประกอบ
ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนดงักล่าว	เช่น	
การได้รับอนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	 
ใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 หนังสือแจ้ง
ผลวงเงินสินเชื่อ	 (Term	Sheet)	 ใบอนุญาต
ก่อสร้าง	 (ถ้ามี)	 ใบอนุญาตพัฒนาที่ดินเขต
ป่าไม้	(Forest	Development	Permit)	(ถ้ามี)	
และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
(ถ้ามี)	ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	หรืออาจไม่
ได้รับการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานก�ากับดูแล
  การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย	กฎ
ระเบียบ	ภาษี	หรือเงื่อนไขใดๆ	ที่เกี่ยวข้องที่
ส่งผลกระทบต่อธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศนั้นๆ	
  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความ
สามารถ
  ความล่าช ้าจากการด�าเนินการ
พัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากการว่าจ้าง
ผู ้ให้บริการภายนอก	 และความล่าช้าจาก
กระบวนการพจิารณาหรอืให้การอนญุาตของ
หน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
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  ความล่าช้าจากกระบวนการอนุมัติ
เข้าลงทุนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  ความล่าช้าจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบ	 การระบาดของโรคอุบัติใหม่	 หรือ
เหตุการณ์อื่นใดซ่ึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่
สามารถเดนิทางเพือ่ตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ	
หรือนักลงทุนได้
  คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ในสัญญา	
  กลุม่บรษัิทฯ	อาจไม่สามารถแสวงหา
และเสนอขายโครงการดงักล่าวต่อกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	หรือ
อาจไม่สามารถเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
ได้ส�าเร็จตามที่คาดการณ์ไว้	
	 อย่างไรก็ด	ีบรษิทัฯ	ได้ตระหนกัถงึความ
เสี่ยงดังกล่าว	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไป
ได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
ประเมินความต้องการของกลุ ่มลูกค้าเป้า
หมาย	รวมถึงประมาณการรายได้	ค่าใช้จ่าย	
และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญตามปัจจัย
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาเข้าลงทุน
เพื่อพัฒนาโครงการใดๆ	 ซึ่งจะต้องได้รับการ
พจิารณาและอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร	
หรอืคณะกรรมการบรษิทัตามขอบเขตอ�านาจ
อนุมัติที่ก�าหนดไว้	 รวมทั้งกลุ ่มบริษัทฯ	 มี
กลยุทธ์ในการแสวงหาและพัฒนาโครงการ
ให้ตรงตามความต้องการของกลุ ่มลูกค้า
เป้าหมาย	 ซึ่งได้แก่	 ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	และลูกค้าองค์กรภาคเอกชน
ทีม่ศัีกยภาพ	โดยแผนกพฒันาธรุกจิจะท�างาน
ร่วมกับแผนกพัฒนาโครงการและประสาน
งานในการน�าความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมาศกึษา	วเิคราะห์	และคดัเลอืกว่า
โครงการใดมีความเป็นไปได้ในการลงทนุตาม
ความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละ
ราย	 มีการติดต่อน�าเสนอโครงการให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย	หรือนักลงทุนรายใหม่อย่าง
สม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ตลอดจนมกีารตดิตาม
ทบทวนความคบืหน้าของการพฒันาโครงการ
เป็นระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่ม

บริษัทฯ	จะสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
เพื่อเสนอขายต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็น
ผลส�าเร็จ
 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่
ครบถ้วน
	 ป ัจจุบัน	 กลุ ่มบริษัทฯ	 อยู ่ ระหว ่าง
การด�าเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในหลายพื้นที่
ในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อเสนอขายโครงการ 
ดงักล่าวต่อกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีม่คีวามสนใจ	 
ทั้งนี้ 	 การด�าเนินการพัฒนาโครงการดัง
กล่าวในประเทศญี่ปุ่น	 ผู้ด�าเนินการเพื่อขอ 
ใบอนุญาตต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่วข้อง	หากกลุม่บรษิทัฯ	ไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส�าเรจ็ของแผนการพฒันาโครงการเพือ่
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้	 และอาจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วนดังกล่าวได้
	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว	 และได้จัดให้มีบุคลากร
ที่รับผิดชอบในการศึกษาและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	และกฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง	ตลอดจนตดิตามเพือ่ให้มกีารปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสีย่งจากการพฒันาโครงการ

โ รง ไฟฟ ้ าพลั ง ง านหมุ น เ วี ยน 

ในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อส่งมอบให้แก่

ลูกค้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

	 ปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมนุเวยีนในประเทศญีปุ่น่เพือ่ส่งมอบโครงการ 
ให้แก่ลูกค้า	 ตามสัญญาท่ีท�ากับลูกค้าเพื่อ
ก�าหนดกรอบข้อตกลงในการพัฒนาและ 

ส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	 
โดยกลุ ่มบริษัทฯ	 จะต้องพัฒนาโครงการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินธรุกจิ	เช่น	ใบอนุญาตพฒันาทีด่นิ	หรอื
ใบอนุญาตพัฒนาที่ดินเขตป่าไม้	 (ถ้ามี)	 โดย
ทั้ง	 2	 โครงการ	 ได้แก่	 (1)	 โครงการ	 SAAM	
Oita	 01	Biomass	Power	 ขนาดก�าลังการ
ผลติตดิตัง้	19.90	เมกะวตัต์	และ	(2)	โครงการ	
SAAM	Oita	02	Biomass	Power	ขนาดก�าลงั
การผลิตติดตั้ง	19.90	เมกะวัตต์	ซึ่งโครงการ
ทั้งสองเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวลประเภทเดียวกัน	 ท่ีมีสถานที่ตั้งโครงการ
อยู่บริเวณที่ติดกันและกลุ่มบริษัทฯ	 พัฒนา
จนได้รับใบอนุมัติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 (METI	
Certification)	จาก	METI	แล้ว	โดยที่ผ่านมา 
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้มีการด�าเนินงานพัฒนาและ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินโครงการส�าหรับทั้งสองโครงการไป
พร้อมกัน	 โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	
กลุ่มบริษัทฯ	 อยู ่ระหว่างเจรจาในเง่ือนไข
การส่งมอบโครงการให้แก่นักลงทุน	ทั้งนี้	 ใน
เบื้องต้น	 กลุ่มบริษัทฯ	คาดว่าจะสามารถส่ง
มอบโครงการดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ภายใน
ไตรมาสที่	 2	 ของปี	 2565	 โดยประมาณการ
ระยะเวลาส่งมอบและความส�าเร็จของการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้นอยู ่กับหลาย
ปัจจัย	 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ
ความส�าเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อ
จ�าหน่าย	 และผลตอบแทนจากการพัฒนา
โครงการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์	 ซ่ึง
รวมถึงผลการพิจารณาอนุมัติและระยะเวลา
ที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในประเทศญีปุ่น่	ผลการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ
เงิน	 ข้ันตอนการพิจารณาตรวจสอบสถานะ
โครงการของลูกค้า	 (ถ้ามี)	 รวมถึงสถานกา
รณ์อื่นๆ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและ
ติดต่อประสานงาน	 เช่นการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	2019

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 79



	 อย ่างไรก็ตาม	 กลุ ่มบริษัทฯ	 อาจมี
ความเส่ียงจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นจนเป็น
โครงการท่ีพร้อมก่อสร้างเพ่ือส่งมอบให้แก่
ลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 โดย
หากกลุ่มบริษัทฯ	ไม่สามารถพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวเพื่อส่งมอบเป็นผลส�าเร็จ	 หรือมี
ความล่าช้าในกระบวนการท�างาน	หรือการ
พิจารณาอนุมัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	
หรือลูกค้า	กลุ่มบริษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบ
จากการสูญเสียเงินลงทุนจากการพัฒนา 
ในโครงการดังกล่าว	หรืออาจสูญเสียโอกาส
ในการพัฒนา	หรือการลงทุนในโครงการอ่ืน	
ทั้งนี้	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความเสี่ยง 
ดังกล่าว	โดยก�าหนดให้มีการติดตามทบทวน
ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการเป็น
ระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ ่ม
บริษัทฯ	 จะสามารถพัฒนาโครงการพร้อม
ท่ีก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้เป็น
ผลส�าเร็จเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว	้
นอกจากนี้	 หากไม่เป็นไปตามแผนที่คาด
การณ์ไว้	กลุ่มบริษัทฯ	อาจพิจารณาจ�าหน่าย
โครงการที่ได้รับการอนุมัติใบสนับสนุนค่า
ไฟฟ้า	 (METI	Certification)	 หรือพิจารณา
เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	 ได้
พัฒนาตามความเหมาะสมกับประโยชน์ 
ของบริษัทฯ	และโอกาสทางธุรกิจที่จะได้รับ	
โดยกลุ่มบริษัทฯ	ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

ความเสีย่งจากความไม่ต่อเนือ่งของ

รายได้จากธุรกิจพัฒนาโครงการ

โ ร ง ไฟฟ ้ าพลั ง ง านหมุ น เ วี ยน 

เพื่อจำาหน่าย

	 ปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น	และประเทศอื่นๆ	
ในทวีปเอเชีย	 เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมาย	 โดยในการด�าเนินธุรกิจพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
จ�าหน่ายของกลุ ่มบริษัทฯ	 นั้นมีลักษณะ
การด�าเนินงานเป็นรายโครงการและมีผล
ตอบแทนขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ของการพฒันา
และการเสนอขายโครงการดังกล่าวแก่ลูกค้า
ซ่ึงเป็นบริษัทเจ้าของกิจการ	 ดังน้ัน	หากการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวของกลุ ่มบริษัทฯ	 
ไม่ประสบผลส�าเร็จหรือเกิดความล่าช้า	กลุ่ม
บริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่อง
ของรายได้	 และผลการด�าเนินงานจากการ
ด�าเนินธุรกิจดังกล่าว	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ในทางลบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ
	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว	และได้มีการศึกษาและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการท่ีมี
ศักยภาพและโครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ	 อยู ่
ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน
จัดให้มีกลไกในการติดตามความคืบหน้า
ของการพัฒนาโครงการเป็นระยะอย่างใกล้
ชิด	 โดยแผนกพัฒนาโครงการและประสาน
งานจะรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา
หรือการพัฒนาโครงการให้คณะกรรมการ
บริหาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่ม
บริษัทฯ	จะสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
และเสนอขายแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็น
ผลส�าเร็จ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้พยายาม
แสวงหาโอกาสในการพฒันา	และ/หรอื	ลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสร้าง
รายได้และผลด�าเนินงานให้แก่บริษัทฯ	 ได้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ความเส่ียงจากการจดัหาเงนิลงทุน

สำาหรับใช้ ในการพัฒนาโครงการ

โรง ไฟฟ ้ าพลั งงานหมุน เ วียน 

เพื่อจำาหน่าย

	 ในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายนั้น	
กลุม่บรษิทัฯ	อาจต้องจดัหาเงนิลงทนุส่วนหนึง่
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหาท่ีดนิ	เพือ่ให้ได้
มาซึง่สทิธใินการใช้ท่ีดนิหรอืกรรมสทิธ์ิในทีด่นิ	
และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่อระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	 Interconnection)	หรือ
เพื่อด�าเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
เสนอขายโครงการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ต่อไป	 หากกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถจัดหา
เงินลงทุนดังกล่าวได้อาจส่งผลให้แผนการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้า	หรือ
ไม่ประสบผลส�าเร็จตามที่คาดการณ์ไว้
	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการจัดหาเงินลงทุน	และใช้ความ
พยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดสรรแหล่ง
เงินทุนทั้งจากผลด�าเนินงานภายในกลุ ่ม
บริษัทฯ	 และพยายามแสวงหาแหล่งเงินทุน
จากภายนอกกลุ่มบริษัทฯ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 
มแีนวทางในการบริหารจัดการกระแสเงนิสด
ในลักษณะของการเจรจาตกลงเงื่อนไขการ
ช�าระเงินกับคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มี
กระแสเงินสดเพียงพอและสอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจ	 นอกจากนี้	 ภายหลังจากท่ี
บริษัทฯ	 ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทนุต่อประชาชนในช่วงปลายปี	2561	บรษิทัฯ	
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
มากขึ้น	 และคาดว่าจะมีสภาพคล่องในการ
จัดหาเงินลงทุนต่อไปในอนาคต
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ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน

เพ่ือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในอนาคต

	 ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 กลุ ่มบริษัทฯ	 
จะต้องจดัหาสถานทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่สามารถ
พัฒนาเป็นที่ตั้งโครงการได้	 กลุ ่มบริษัทฯ	 
จงึมคีวามเสีย่งจากการจดัหาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพ 
ตามแผนงานที่วางไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาโครงการในอนาคต	
	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการด�าเนิน
การจัดหาที่ดินโดยบุคลากรที่มีความรู้	ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 และแสวงหาช่อง
ทางการจัดหาที่ดินจากนายหน้าจัดหาที่ดิน	
รวมถึงพันธมิตรในพื้นที่ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	 เพ่ือให้สามารถ
จัดหาท่ีดินที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกลุ่ม
บริษัทฯ	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	จะด�าเนินการเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบันทึกข้อตกลงในการเช่าหรือซ้ือ
ที่ดิน	 (Memorandum	of	Understanding)	
ในเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้มา
ซึง่สิทธใินการใช้ทีด่นิระยะยาว	ไม่ว่าเป็นสทิธิ
การเช่าหรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินในภาย
หลัง	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้เงินลงทุน
จ�านวนมากในการพัฒนาโครงการ

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิาร

ระดับสูงที่มีความสำาคัญ 

	 การประกอบธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ	
มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 ซ่ึงต้องอาศัย
ความรู้	ความสามารถ	ความเชี่ยวชาญ	และ
ประสบการณ์ของบุคลากร	 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู ้บริหารระดับสูง	 ซึ่ง	ณ	 ปัจจุบัน	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 มีการบริหารงานหลักน�าโดยนาย
พดด้วง	 คงคามี	 ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ	่
กรรมการบรษิทั	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว	และมีบทบาทส�าคัญในการบริหาร
งานและพัฒนาโครงการของกลุ ่มบริษัทฯ	
หากกลุ่มบริษัทฯ	 สูญเสียผู้บริหารระดับสูง

รายดังกล่าว	หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทียบเท่าเพ่ือด�ารง
ต�าแหน่งแทน	อาจส่งผลกระทบต่อความต่อ
เนื่องในการบริหารงาน	การด�าเนินงาน	และ
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	 อย่างมีนัย
ส�าคัญได้
	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความ
เสีย่งดังกล่าว	และในกรณท่ีีต�าแหน่งผู้บรหิาร
ระดับสูงว่างลง	กลุ่มบริษัทฯ	ได้มีการก�าหนด
ให้มผีูบ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง	หรอืระดบัรอง
ลงมาเป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่ง	จนกว่าจะมี
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ทั้งนี้	 บุคคลดัง
กล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	ความรู้ความ
สามารถ	ประสบการณ์	และความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมองค์กร

ความเสีย่งจากการพ่ึงพงิบคุลากร

ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของ 

บริษัทฯ

	 การประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม
บริษัทฯ	 เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการท�าธรุกจิ	ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ	
มีความจ�าเป็นต้องพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถดังกล่าวโดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการในต่างประเทศ	ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ	
ขาดบุคลากรดังกล่าวและไม่สามารถสรรหา
บุคลากรมาทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง
ในการด�าเนินงาน	 และผลประกอบการของ
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญได้	
	 ทั้งนี้	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของบุคลากร	 ทั้งในด้านการรักษา
บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และการแสวงหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่มีความรู ้ 	 ความ
สามารถและคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วม
งานกับกลุ่มบริษัทฯ	 โดยกลุ่ม	 บริษัทฯ	 ได้มี
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากร	 ซึ่งได้
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการและสรรหา
บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญในกรณีต�าแหน่ง

ดงักล่าวว่างลงหรอืบคุลากรไม่สามารถปฏบัิติ
งานได้	 และก�าหนดให้มีการประเมินความ
พร้อมของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพื่อเรียนรู้งาน
และให้สามารถปฏิบัติงานรักษาการหรือ
สืบทอดต�าแหน่งต่อไปได้

ความเสี่ยงจากการถูกผู ้ถือหุ ้น

รายใหญ่ควบคมุเสียงของทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น

	 กลุ่มนายพดด้วง	คงคามี	 (รวมนางสาว 
กฤติยา	หงส์หิรัญ	ซึ่งเป็นคู่สมรส)	ถือหุ้นใน
บริษัทฯ	 รวมกันจ�านวน	 206,943,300	 หุ้น	 
คิดเป็นร ้อยละ	 68.98	 ของจ�านวนหุ ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งจะ
ท�าให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอ�านาจในการควบ
คุมบริษัทฯ	และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การบรหิารจัดการของบรษิทัฯ	ได้เกือบทัง้หมด	
เช่น	 การแต่งต้ังกรรมการ	 หรือการขอมติ 
ในเร่ืองอืน่ท่ีต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้น	ยกเว้นเรื่องท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของบริษัทฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อย
กว่า	3	ใน	4	ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	ดงันัน้	ผูถ้อืหุน้ 
รายอ่ืนของบรษิทัฯ	จงึมคีวามเสีย่งจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดลุเรือ่งทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญเ่สนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
	 อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้จัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการให้มีการถ่วงดุลอ�านาจ	 โดย
แต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเพื่อด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	 ซ่ึง
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยกรรมการอิสระ
จ�านวน	3	ท่าน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	
ถ่วงดุลการตัดสินใจ	 และพิจารณาอนุมัติ
รายการต่างๆ	ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการการ
ท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์	 โดยจ�ากัดการออกเสียงของผู้ที่
เกีย่วข้อง	นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ยงัจัดให้มหีน่วย
งานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริษัท
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ผู้ช�านาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเป็น
อสิระและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบดูแลระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
การควบคุมภายในที่ดี	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วง
ดุลอ�านาจในการบริหารงานของบริษัทฯ
 

ความเส่ียงอัน เ น่ืองมาจากคดี

ความทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่

บันทึกในงบการเงินรวมสำาหรับ

โครงการของ SAAM-SP2

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากคดีความ
ทางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดระหว่าง	SAAM-
SP2	 (“ผู้ฟ้องคดี”)	กับ	กฟภ.	คณะกรรมการ 
ก�ากับกจิการพลงังาน	(“กกพ.”)	และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(“สกพ.”)	
(รวมเรียกว่า	 “ผู ้ถูกฟ้องคดี”)	 สืบเนื่องมา
จากการขอย้ายสถานที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์	 และขอขยายระยะ
เวลาก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย	์
(“SCOD”)	 อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยมี
ประชาชนในพื้นที่ปิดล้อมเพื่อประท้วงและ
ต่อต้านการด�าเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่	
จึงส่งผลให้	 SAAM-SP2	 ไม่สามารถด�าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าได้ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบั	กฟภ.	ทีไ่ด้ลงนามเมือ่วนัที	่12	พฤษภาคม	
2558	ส�าหรบัโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	 ซึ่งมีจุดรับ
ซือ้อยูท่ีต่�าบลดลีงั	อ�าเภอพฒันานคิม	จงัหวดั
ลพบรุ	ีในปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุจ�านวน	
2.0	เมกะวตัต์	โดยมกี�าหนดวนั	SCOD	ภายใน
วันที่	31	ธันวาคม	2558
	 ทัง้นี	้ในขณะทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ
ขอย้ายสถานท่ีตั้งโครงการดังกล่าวต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องนั้น	SAAM-SP2	มีค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ	ณ	สถานที่ตั้งแห่งใหม ่
จ�านวนหนึ่ง	 โดยข้อมูลจากงบการเงิน	ณ	 

วันที่	 31	ธันวาคม	2564	แสดง	 (1)	 รายการ
เงนิมดัจ�าท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการ	SAAM-SP2	 
จ�านวน	 25.38	 ล้านบาท	 ซึ่งประกอบด้วย
เงินจ ่ายล ่วงหน ้าค ่า อุปกรณ์ ท่ีจ ่ายแก  ่
ผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก	จ�านวน	24.10	ล้านบาท	
(724,765	เหรยีญสหรฐั)	และเงนิจ่ายล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างแก่ผูร้บัเหมาก่อสร้างจ�านวน	1.28	
ล้านบาท	และ	(2)	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
จ�านวน	 4.56	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	8.30	และร้อยละ	1.49	ของส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	 
2564	ตามล�าดับ	ดังนั้น	หากผลของคดีเป็น
ที่สิ้นสุดและปรากฎว่า	 SAAM-SP2	 แพ้คดี
ความ	 หรือไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย	
และ/หรือไม่สามารถขอย้ายโครงการไปยัง
พื้นที่ใหม่ที่ประสงค์คือ	 ต�าบลหนองชุมพล	
อ�าเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อด�าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าได้แล้วนั้น	 อาจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ	 ต้องพิจารณามูลค่าท่ีสามารถ
เรียกคืนได้ของรายการสินทรัพย์ดังกล่าว
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของ 
บรษิทัฯ	อย่างมนัียส�าคญัได้หากมกีารพจิารณา 
ตัดจ�าหน่ายมูลค่ารายการดังกล่าวทั้งจ�านวน
หรือบางส่วนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	
และ/หรอืการโดนรบิเงนิจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว	
	 อย่างไรก็ด	ีกลุม่บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการท�า
หนังสือแนบท้ายสัญญากับผู้จัดหาอุปกรณ์
หลักในการขอรับเงินมัดจ�าจ�านวนดังกล่าวท่ี
ได้จ่ายไปแล้วคืนทั้งจ�านวนหาก	SAAM-SP2	
แพ้คดีความ	ทั้งนี้	ในกรณีที่	SAAM-SP2	แพ้
คดีความ	 โดยไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าได้	 SAAM-SP2	จะด�าเนินการ	 (1)	
บอกเลิกสัญญาจัดหาอุปกรณ์	 และขอคืน
เงินมัดจ�าเต็มจ�านวนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนดในหนังสือแนบท้ายสัญญาจัดหา
อุปกรณ์ซ่ึงคู่สัญญาได้ลงนามรับทราบร่วม
กัน	 (2)	บอกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ซึ่งจากการประมาณการ
โดยฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ	SAAM-SP2	
อาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญา

ส�าหรับค่าก่อสร้างท่ีคู่สัญญาได้ด�าเนินการ
แล้ว	 รวมถึงค่ารื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์
จ�านวน	 3.50	 ล้านบาท	 โดยประมาณ	และ	
(3)	บอกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินท่ีท�ากับบุคคลภายนอกส�าหรับเป็น
ที่ตั้งของโครงการตามสถานที่แห่งใหม่
	 ทั้งนี้	 หากผลของคดีความเป็นที่สิ้นสุด
ปรากฎว่า	 SAAM-SP2	แพ้คดี	 กลุ่มบริษัทฯ	
อาจได้รับผลกระทบจากการพิจารณาการ
ด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างแก่
ผูร้บัเหมาก่อสร้างจ�านวน	1.28	ล้านบาท	และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจต้องช�าระแก่
ผูร้บัเหมาก่อสร้างส�าหรบัค่าก่อสร้างทีด่�าเนนิ
การแล้ว	และค่ารื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์
จ�านวน	 3.50	 ล้านบาท	 คิดเป็นจ�านวนรวม
ทั้งสิ้น	4.78	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	1.56	
ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม	ณ	 
วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2564	หรือร้อยละ	17.26	
เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2564	
	 อย่างไรก็ดี	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2562	
ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง	
และ	SAAM-SP2	ได้พจิารณามลูค่าเงนิลงทนุ
สุทธิหักเงินมัดจ�าจ�านวนหน่ึงซึ่งจะได้รับคืน	
โดยได้ด�าเนินการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรง
ไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างในอัตราร้อยละ	 100	
เป็นจ�านวนเงนิรวมท้ังส้ิน	4.56	ล้านบาท	ทัง้นี้	
เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562	ได้ยื่นอุทธรณ์ค�า
พิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง
สูงสุด	และกลุ่มบริษัทฯ	จะใช้ความพยายาม
อย่างดีท่ีสุดในการด�าเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายส�าหรับข้อพิพาทดังกล่าว	 โดย
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ	
เป็นส�าคัญ
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ความเสี่ยงจากการเข ้าลงทุน 

ในธุรกิจอื่น

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีแผนที่จะเข้าลงทุนใน
กิจการอื่น	ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องกับ
พลังงาน	ซึง่มศีกัยภาพในการผลกัดนัให้ธรุกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ	 เติบโตและขยายขอบเขต
ไปสู่ตลาดใหม่	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการเข้าลงทุน
ในกิจการต่างๆ	ในอนาคตเป็นการเข้าด�าเนิน
ธุรกิจซึ่งแตกแขนงจากเดิม	 ซึ่งบุคลากร 
ของบริษัทฯ	 ไม่มีความเช่ียวชาญและไม่มี
ความถนัด	 ดังน้ัน	 จึงมีความเสี่ยงที่การเข้า
ลงทุนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผล 
การด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้	
	 อย่างไรก็ดี	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ก�าหนด
กระบวนการและข้ันตอนในการเข้าศึกษา	
พิจารณา	และอนุมัติการเข้าลงทุน	 โดยผ่าน
การกลั่นกรองและให้ความเห็นโดยคณะ
กรรมการบริหาร	ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้ว
แต่กรณี)	 ทั้งนี้	 ในการเข้าศึกษาสถานะของ
โครงการหรือกิจการใดๆ	 กลุ ่มบริษัทฯ	 จะ
พิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือผู ้เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง	 เพื่อให้ความเห็นประกอบการ
ตัดสินใจ	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับตัวสูงขึ้น

	 ปัจจบัุน	กลุม่บริษทัฯ	มกีารกูย้มืเงินระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสินเช่ือเงินกู้ยืมส�าหรับโครงการ	
(Project	 Finance)	 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ	 SAAM-SP1	และ
การกู้ยืมเงินส�าหรับการจัดหาท่ีดินเพื่อการ
พัฒนาโครงการของ	 SAAM-3	 โดยเงินกู้ดัง
กล่าวมอีตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเงนิกูอ้้างองิ
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว	 ซึ่งหากอัตรา
ดอกเบ้ียอ้างอิงดังกล่าวปรับตัวสูงข้ึนอย่างมี
นัยส�าคัญ	อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผล
การด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่
บริษัทฯ	ได้	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคงเหลอื
เท่ากบั	64.22	ล้านบาท	โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะ
ยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เป็น
แบบลอยตัวทั้งจ�านวน	
	 ในระหว่างปี	 2559	SAAM-SP1	 ได้ท�า
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	
Rate	 Swap)	 กับธนาคารพาณิชย์ภายใน
ประเทศเป็นอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี	 โดย
มีระยะเวลาตั้งแต่	 7	 กรกฎาคม	 2559	และ
สิ้นสุดวันที่	 7	 กรกฎาคม	2564	ส�าหรับยอด
คงเหลือก่ึงหน่ึงของเงินกู้ยืมภายใต้สินเชื่อ
ส�าหรับโครงการดังกล่าวเพื่อลดความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงิน
กู้ยืมระยะยาว	 อย่างไรก็ตาม	ณ	 วันส้ินสุด
ของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย	 กลุ่ม
บริษัทฯ	พิจารณาไม่ต่ออายุสัญญาเนื่องจาก
พบว่าอตัราดอกเบีย้	BIBOR	3	เดือน	ย้อนหลงั
ตลอดอายุสัญญาดังกล่าว	 โดยเฉลี่ยต�่ากว่า
อตัราดอกเบีย้คงทีภ่ายใต้สญัญาแลกเปลีย่น

อัตราดอกเบี้ย	อีกทั้ง	ด้วยมูลค่าคงเหลือของ
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีล่ดลง
ตามล�าดับจากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้	 ความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับตัวสูงขึ้นจึงจะ
ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยในระดับที่กลุ ่ม
บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต ่าง

ประเทศ

	 ปัจจบุนั	กลุม่บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์ทางการ
เงินที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ	 โดยงบการเงินรวม 
ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	แสดง
ยอดคงเหลือสินทรัพย์ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศจ�านวน	0.72	ล้านเหรียญสหรัฐ	 ใน
ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศญีปุ่น่	ซึง่อาจต้องมกีารจ่ายค่าใช้จ่าย	
หรือเงินลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ	 เช่น	
สกุลเงินเยน	ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อ
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	อาจส่งผลกระ
ทบต่อผลด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้	
	 อย่างไรก็ด	ีปัจจบุนั	การพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศของกลุ่มบริษัทฯ	 ดังกล่าวยังอยู่ใน
ช่วงข้ันต้น	 โดยหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความ
ผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต	 กลุ ่ม
บริษัทฯ	 อาจพิจารณาซื้ออัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้า	 (Forward	Contract)	 เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน	 โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ
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ความเสี่ยงจากความสามารถ 

ในการชำาระหนี้

	 ตามงบการเงนิรวม	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2563	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มียอดหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่ากับ	 64.22	 ล้านบาท	 
ซึ่งส ่วนใหญ่เป ็นเงินกู ้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย์ส�าหรับโครงการ	 (Project	
Finance)	 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์ของ	SAAM-SP1	และการกูย้มืเงนิ 
ส�าหรบัการจดัหาทีด่นิเพือ่การพฒันาโครงการ
ของ	SAAM-3	กลุ่มบริษัทฯ	 จึงมีภาระหน้าที่
ต้องช�าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนด
ในสัญญา	 และต ้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินบางประการที่ระบุในสัญญาเงิน
กู้	 เช่น	การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น	และอัตราส่วนความสามารถในการ
ช�าระหนี้	 เป็นต้น	หากกลุ่มบริษัทฯ	มีผลการ
ด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดไม่เป็นไปตาม
ท่ีประมาณการไว้	 และไม่สามารถปฎิบัติ
ตามเงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา
ดังกล่าว	 กลุ่มบริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตาม
ก�าหนดได้	และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ	และหลักทรัพย์ 
ที่น�ามาวางเป็นหลักประกันได้	

	 อย ่างไรก็ดี 	 เ นื่องจากกลุ ่มบริษัทฯ	
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียน	โดยท่ี	SAAM-SP1	ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	และ	SAAM-3	
ด�าเนินธุรกิจจัดหาสถานท่ีต้ังและให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้สัญญาระยะยาว
ที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้รับกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานท่ีค่อนข้างสม�่าเสมอจากคู่สัญญา	
ทั้งนี้	ณ	สิ้นปี	2564	SAAM-SP1	มีอัตราส่วน
หน้ีสินต่อทุน	 (Debt	 to	 Equity	Ratio)	 และ
อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	
(Debt	 Service	Coverage	Ratio)	 เท่ากับ	
0.88	 เท่า	 และ	 1.68	 เท่า	 ตามล�าดับ	 และ	
SAAM-3	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 (Debt	 to	
Equity	Ratio)	เท่ากบั	0.15	เท่า	ซึง่เป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเงนิกูท้ีเ่กีย่วข้อง

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจ

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ	ในอนาคตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	
ผลการด�าเนนิงาน	กระแสเงนิสด	ความจ�าเป็น
ในการส�ารองเงินทุนเพื่อการลงทุนหรือเป็น
เงนิทนุหมนุเวยีน	รวมถงึเงือ่นไขตามสญัญากู้
ยมืเงนิของสถาบนัการเงิน	หรอืข้อก�าหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	หากปัจจัยต่างๆ	
ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย
เงนิปันผลมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคัญ	
บรษิทัฯ	อาจจะจ่ายเงนิปันผลได้ในอตัราทีต่�า่
กว่าทีก่�าหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
หรืออาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
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การขับเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 กลุ่มบริษัทฯ	ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน	ตามกรอบของ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืนในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ซึ่งตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals:	
SDGs)	จ�านวน	5	จากทั้งหมด	17	เป้าหมาย	ได้แก่

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

7.1,	7.2	และ	7.a	โดยมุง่เน้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในประเทศ
ต่างๆ	รวมถงึลงทนุในด�าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	ช่วยส่งเสรมิการเพิม่
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 ส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ	

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

8.2,	8.3,	8.4,	8.5,	8.7	และ	8.8	โดยเคารพสทิธมินษุยชน	ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเท่าเทยีม	 
จ้างงานอย่างเป็นธรรม	ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นท่ีโครงการ	และให้ความส�าคัญต่อ
ความปลอดภัยในการท�างาน	นอกจากนี้	 ความมั่นคงทางไฟฟ้ามีความส�าคัญต่อการ
สร้างอาชพีและรายได้	ซึง่เป็นพืน้ฐานในการส่งเสรมิคณุภาพชวีติและพฒันาเศรษฐกจิ

เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

9.4	โดยส่งเสรมิการศกึษาและสร้างสรรค์นวตักรรมทีช่่วยผลกัดนัสูก่ารเตบิโตและความ
ยั่งยืนของธุรกิจและสังคม	 รวมถึงการเข้าด�าเนินธุรกิจที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานและลดต้นทุนในกระบวนการ	ส่งเสริมการปรับ
ตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง	

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

12.2,	12.4,	12.5	และ	12.a	โดยส่งเสรมิการใช้พลงังานสะอาดและการอนรุกัษ์พลงังาน
ของแต่ละโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมในบริเวณพื้นที่ซึ่งประกอบธุรกิจ

เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13.2	 โดยมุ่งเน้นการผลักดันการผลิตและใช้พลังงานสะอาด	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินธุรกิจ
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การจดัการผลกระทบต่อ
ผู ้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 • กิจกรรมหลัก
  (1) การบริหารปัจจัยการผลิต 
หรือ โลจิสติกส์ขาเข้า
	 	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีการผลิตจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ซ่ึง
ใช้แสงแดดในการผลิตไฟฟ้า	 โดยคัดเลือก
สถานที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีความเข้มของ
แสงแดดสูง	ทั้งนี้	 จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องการ
พึ่งพิงผู ้จัดหาเชื้อเพลิงใดๆ	 นอกจากนี้	 ใน
การจดัหาแรงงาน	กลุม่บรษิทัฯ	เข้าลงนามใน
สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการ
และบ�ารุงรักษา	 รวมถึงจ้างเหมาพนักงานใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษา
ความสะอาดของทรัพย์สินและอุปกรณ์	
	 	 	 นอกจากนี้ 	 ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศ	กลุม่บรษิทัฯ	มกีารว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญ
ท้องถิน่ในการเข้าส�ารวจและศกึษาข้อมลูของ
พื้นท่ีเพื่อประเมินศักยภาพในการใช้เป็นที่ตั้ง
โครงการ	และจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอต่อ
หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ

  (2) การปฏิบัติการ
	 	 	 การด�าเนินการของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มีหลักการคือ	
เม่ือแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสง
อาทติย์	พืน้ผวิของแผงเซลล์แสงอาทติย์แต่ละ
วงจรจะสร้างพาหะน�าไฟฟ้าประจบุวกและลบ	
โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์จะท�าหน้าที่สร้าง
สนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกประจุไฟฟ้า
บวกและลบ	 ท�าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบ
กระแสตรง	(Direct	Current:	DC)	แรงดันต�่า	
ซ่ึงไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต�่าจะถูกส่งผ่าน
เข้าสู่	String	Combiner	Box	เพื่อรวมกระแส
ไฟฟ้า	 และส่งต่อไปยังเครื่องแปลงกระแส
ไฟฟ้า	(Inverter)	เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับ	(Alternating	Current:	AC)	แรงดันต�่า	
จากนั้น	 ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต�่าจะถูก
ส่งผ่านเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า	(Transformer)	
เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงข้ึนเป็น	 220	 กิโล
โวลท์	 และส่งผ่านอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า	
(Switch	Gear)	 ซึ่งท�าหน้าท่ีตัดต่อการเชื่อม
ต่อการขายไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายของผู้รับ
ซื้อไฟฟ้า	 เพ่ือส่งผ่านไปยังมิเตอร์วัดจ�านวน
หน่วยไฟฟ้าของโครงการ	และจ�าหน่ายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

	 นอกจากนี้	 ในการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนในต่างประเทศ	กลุม่
บรษิทัฯ	เป็นผูใ้ห้บรกิารพฒันาอย่างครบวงจร	
ตัง้แต่การหาพืน้ท่ีเหมาะสมในการใช้เป็นท่ีตัง้
โครงการ	จนการยืน่ขอและได้รับใบอนญุาตที่
จ�าเป็นในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า

  (3) การกระจาย สินค ้ าและ
บริการ หรือ โลจิสติกส์ขาออก
	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่
ผลิตได้ทั้งจ�านวนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผ่านสายส่งไฟฟ้า

	 	 	 นอกจากนี้ 	 ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	 ติดต่อกับลูกค้าแต่ละ
รายโดยตรง	 โดยส่งมอบโครงการที่พัฒนา
แล้วเสรจ็	ในรปูแบบของการน�าส่งใบอนญุาต
ในการประกอบธุรกิจ	และ/หรือ	การจ�าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทจีเค	(Project	Company)

  (4) การตลาดและการขาย
	 	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 จ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผ่านการท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า	 ซึ่ งระบุอัตรารับซื้อไฟฟ้า	
ปริมาณไฟฟ้า	 ระยะเวลาของสัญญา	 และ
เงื่อนไขต่างๆ

	 	 	 นอกจากนี้ 	 ในการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่าง
ประเทศ	กลุ่มบริษัทฯ	 เข้าลงนามในสัญญา
ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนกับลูกค้า	 เพื่อก�าหนดขอบเขตการ
ด�าเนินงาน	ค่าบริการ	และเงื่อนไขข้อก�าหนด
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  (5) การบริการหลังการขาย
	 	 	 กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 โดยจัดให้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�า
ทุกปี	 เพ่ือน�าความเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ	นอกจาก
นี้	 ได้ก�าหนดช่องทางการติดต่อและรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	 จดหมาย	 จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์	และโทรศัพท์

 • กิจกรรมสนับสนุน
	 	 นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก	 กลุ ่ม
บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 การน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรบัใช้ในกระบวนการด�าเนนิการ	 
เ พ่ือสร ้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	
และเพิ่มโอกาสในการเข้าด�าเนินธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการเติบโตได้อย่างรวดเร็วต่อไป
ในอนาคต

86



56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 87

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
การดำาเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ

1.	 ผู้ถือหุ้น	 (ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และราย
ย่อย)	ผูล้งทนุ	และ
เจ้าหนี้

•	 ผลการด�าเนินงานและการเติบโต
ทางธุรกิจ

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
และความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 ข ้อมูลการด�าเนินงานของกลุ ่ม
บริษัทฯ

•	 ความมั่นคงทางการเงิน	 รวมถึง
อัตราส่วนทางการเงิน	 ระดับหนี้สิน	
และความสามารถในการช�าระหนี้

• การจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม

•	 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
•	 การเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 
ผ่านรายงานประจ�าปี	/	 
รายงานทางการเงิน

•	 การน�าเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรม
ต่างๆ	(Opportunity	Day	และ	
Analyst	Meeting)

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสาร 
ที่หลากหลาย	รวมถึง	เว็บไซต์	 
และอีเมล	เบอร์ติดต่อของนักลงทุน
สัมพันธ์	(IR)

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง	
ครบถ้วน	ทันเวลา

•	 การพัฒนาโครงการ	 ด�าเนิน
ธุรกิจ	และลงทุนอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อผลักดันการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

2.	 บุคลากร	(ผูบ้รหิาร
และพนักงาน)

•	 ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	 
และความก้าวหน้าในอาชีพ

•	 คุณภาพชีวิต	สุขภาวะ	 
และความปลอดภัยในการท�างาน

•	 การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
•	 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

•	 การประชุมภายในรายเดือน
•	 การสื่อสารภายในผ่านช่องทาง
ต่างๆ

•	 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองและ 
ของเพื่อนร่วมงานประจ�าปี

•	 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	 
เท่าเทียม	และเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน

•	 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�างาน

3.	 ลูกค้า •	 การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่มีคุณภาพ	 ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก�าหนด

•	 ความมั่นคงของระบบการผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้า

•	 การตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว	ทันต่อ
สถานการณ์

•	 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
• ช่องทางการติดต่อที่สะดวก	 
เข้าถึงง่าย

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	
รวมถึง	เว็บไซต์	และอีเมล	เบอร์
ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลัก

•	 การมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ความพึงพอใจประจ�าปี

•	 การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า

•	 การติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามข้อก�าหนดและสัญญา

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ
	 กลุม่บริษัทฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กร
ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วน	 ทันเวลา	
และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝ่าย	 รวมถึงลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดต่อองค์กรได้ในระยะยาว
	 กลุ่มบริษัทฯ	 แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยมีรายละเอียดของ
การมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	และการด�าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ	
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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บริษัทฯ

4.	 คู่ค้าและหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ

•	 การแข่งขันที่เป็นธรรม
•	 การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ	
โปร่งใส

• ปฏบิตัติามข้อตกลง	ไม่เอาเปรียบคูค้่า
•	 ด�าเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้แนวคิด
ของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสารและ
รับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	 
รวมถึง	เว็บไซต์	และอีเมล	เบอร์
ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลัก

•	 บันทึกความเข้าใจทางธุรกิจ

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 ระบบจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใส	
ตรวจสอบได้

•	 การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

5.	 หน่วยงานภาครัฐ •	 การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	 
ข้อบังคับกฎหมาย	และนโยบาย
ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

•	 การจัดท�าและจัดส่งข้อมูล 
และรายงานที่ถูกต้อง	ทันเวลา

•	 การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

•	 การช�าระภาษี	ค่าธรรมเนียม	 
และค่ายื่นขอใบอนุญาตต่างๆ

•	 การรายงานผลการด�าเนินธุรกิจ	
และผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

•	 การติดตามนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดต่างๆ	ของ
หน่วยงานก�ากับ

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสารและ
รับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	 
รวมถึง	เว็บไซต์	และอีเมล	 
เบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลัก

•	 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
และสมาคมอุตสาหกรรมเซลล ์
แสงอาทิตย์ไทย	เพื่อรับฟังข้อมูล	 
และเสนอความเห็นต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
• จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 การบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

•	 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
และช�าระภาษีค่าธรรมเนียม

6.	 ชุมชน •	 การดแูลการด�าเนนิงานไม่ให้ส่งผลก
ระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 การพัฒนาและยดระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

•	 ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้

•	 การลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน
•	 การร่วมมือกับชุมชน	ภาครัฐ	 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้าง
ผลลัพท์ด้านสังคม

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสารและ
รับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย	 
รวมถึง	เว็บไซต์	และอีเมล	 
เบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลัก

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 การบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

7.	 สื่อมวลชน • เป็นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน	

•	 เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
และการประกอบธุรกิจอย่าง 
เท่าเทียม	ทันเวลา

•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
และความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 การเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 
ผ่านรายงานประจ�าปี	/	 
รายงานทางการเงิน

•	 การน�าเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรม
ต่างๆ	

•	 การเปิดช่องทางในการสื่อสาร 
ที่หลากหลาย	รวมถึง	เว็บไซต์	 
และอีเมล	เบอร์ติดต่อของ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
•	 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

•	 การเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง	
ครบถ้วน	ทันเวลา

•	 การพัฒนาโครงการ	 
ด�าเนินธุรกิจ	และลงทุน 
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อผลักดัน
การเติบโตอย่างยั่งยืน



การจัดการด้านความ
ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อม
	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติหลักเรื่องความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	ดังนี้
	 (1)		ด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบักฎหมาย	
กฎระเบียบ	และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
	 (2)		สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้าง
จิตส�านึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 (3)	 	ส่งเสรมิความรู้และฝึกอบรมพนกังาน 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 (1)  การจัดการพลังงาน
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	บริหารจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในอาคารส�านักงาน
และหน้างานโครงการ	 ทั้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ	 โดยบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ควบคุมการท�างานของระบบไฟฟ้า
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเมอ	 โดยในปี	 2564	
กลุ่มบริษัทฯ	 ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม	 22,738	
หน่วย	ประกอบด้วย	การใช้พลังงานไฟฟ้าที่
โครงการ	SAAM-SP1	จ�านวน	13,600	หน่วย	
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
ในส�านักงาน	จ�านวน	5,622	หน่วย	และการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าส่วนอืน่ในส�านกังาน	จ�านวน	
3,516	หน่วย

 (2)  การจัดการนำ้า
	 	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ใช ้น�้าบาดาลและ
น�้าประปาในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมีการน�า
น�้ากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ�้าเพื่อลดการใช้
ทรัพยากร	 โดยในปี	 2564	 กลุ่มบริษัทฯ	 มี
ปริมาณการใช้น�้ารวม	3,816	หน่วย	ประกอบ
ด้วย	ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ในการให้บรกิารโครงการ
เพชรบุรี	 โครงการลพบุรี	 1	 โครงการลพบุรี	
4	 โครงการลพบุรี	 5	 และโครงการลพบุรี	 6	

รวมจ�านวน	3,299	หน่วย	ปริมาณน�้าที่ใช้ใน
โครงการ	SAAM-SP1	จ�านวน	507	หน่วย	และ
ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ในส�านกังาน	จ�านวน	10	หน่วย

 (3)  การจดัการขยะ ของเสยี และมลพิษ
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	มีการจัดการขยะและ
ของเสียอย่างเป็นระบบตามหลักการ	 3R	
(Reduce	Reuse	Recycle)	มีระบบการคัด
แยกขยะตามประเภททีม่ปีระสทิธภิาพ	ควบคู่
ไปกบัการสร้างจติส�านกึและการมส่ีวนร่วมกบั
ผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อลดการก�าจัดขยะด้วยวิธีการ
ฝังกลบ	

 (4)  การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซ
เรือนกระจก
	 	 กลุม่บรษิทัฯ	มุง่เน้นการใช้ทรพัยากร
อย่างคุ้มค่าเพื่อมุ่งลดก๊าซเรือนกระจก	 ท้ังน้ี	
ในปี	 2564	กลุ่มบริษัทฯ	 ยังไม่ได้จัดท�าและ
รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการความยั่งยืน
ในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานสงัคม
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านสังคม	ดังนี้
	 (1)	ให ้การสนับสนุนกิจการอันเป ็น
ประโยชน์ต่อชุมชน	และสังคมส่วนรวม
	 (2)	ไม่กระท�าการใดๆ	ทีจ่ะมผีลเสยีหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ	ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม
	 (3)	ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
บุคคลใดๆ	ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย	หรือเป็น
ภัยต่อสังคม	และความมั่นคงของประเทศ
	 (4)	ปลกูฝังจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อ
ชุมชนและสงัคมส่วนรวมให้เกดิขึน้	ในบรษิทัฯ	
และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
	 (5)	ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 (6)	เคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 เ น่ืองจากป ัญหาสิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบ
ต่อสังคม	 รวมถึงกระทบกับเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล	และในการด�าเนิน
ธุรกิจ	บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายต่อต้านการกระ

ท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้
สอดคล้องกับสังคมซึ่งเป็นสังคมระบบนิติรัฐ	
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ข้อก�าหนด
ของกฎหมายซึ่งมีแนวปฏิบัติ	คือ
	 	 1.	 บริษัทฯ	จะไม่กระท�าการใดอัน
เป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	
และไม่กระท�าการอันเป็นการกีดกัน	 หรือ
เลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก	 เพศ	
เชื้อชาติ	ศาสนา	สถานะของบุคคล	ฐานะทาง
เศรษฐกจิ	หรอืสงัคม	และจะน�าหลกัเกณฑ์ดงั
กล่าวมาใช้ในการจ้างงาน	การมอบหมายงาน	
การเลือ่นต�าแหน่ง	การให้ผลตอบแทนในการ
ท�างาน	รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน
	 	 2.	 ต ่ อต ้ านการกระท� า ใดอั น
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้า
มนุษย์	 การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต�่ากว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 โดยจะไม่
ท�าธุรกรรมใดๆ	กับผู้ผลิตสินค้า	หรือบริการที่
กระท�าการดังกล่าว
	 	 3.	 ด�าเนินการสนับสนุน	 เคารพ	
ปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยตรวจสอบและ
ควบคุมมิให้การด�าเนินการทางธุรกิจของบ
ริษัทฯ	 ซึ่งกระท�ากับบุคคลภายนอกเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนรวมถึงไม่กระท�าการอันเป็นการละเมิด
สิทธิของพนักงานซึ่งได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
 (1)  พนักงานและแรงงาน
	 	 	กลุ่มบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร	 โดยในปี	 2564	 กลุ่มบริษัทฯ	 
มีการด�าเนินงานด้านพนักงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

   การจ้างงาน

รายละเอียด
จำานวนพนักงาน

ชาย หญิง

ผู้บริหาร 2 1

พนักงาน 8 9

รวม 10 10

	 	 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	ในส่วนที่	2

  การฝึกอบรม

	 	 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	 
ในส่วนที่	2

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 	 กลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นการสร้างสภาพ
แวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิต	
สุขภาพ	และทรัพย์สินของพนักงาน	 โดยใน
ปี	 2564	 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆ	จากการ
ปฏิบัติงาน
	 	 โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	 
ในส่วนที่	2

 (2)  ลูกค้า

	 	 	กลุ ่มบริษัทฯ	 พัฒนาสินค้าและ
บริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ	
ซื่อสัตย์	 และมีจริยธรรม	 โดยในปี	 2564	 ไม่
พบการร้องเรียนในเรื่องใดๆ	จากลูกค้า

 (3)  ชุมชนและสังคม

	 	 	กลุม่บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิด้วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	 โดยให้ความ
ส�าคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเล่ียงการด�าเนินงานที่อาจสร้างผลกระ

ทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
สถานประกอบการ	โดยในปี	2564	ไม่พบข้อ
ร้องเรยีนจากชมุชนในประเดน็ด้านสงัคมหรอื
สิ่งแวดล้อม
	 	 กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีส่วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน	ที่อยู่ใกล้เคียง	ดังนี้
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 โครงการปลูกป่าชุมชน

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้จัดโครงการปลูกป่า
ชุมชน	 เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและขับเคลื่อน
การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม	 ในพื้นที่
อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจ	

 โครงการเอสเอเอเอ็ม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้จัดโครงการเอสเอเอเอ็ม	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้พิการ	 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน	 อ�าเภอปากช่อง	 
จังหวัดนครราชสีมา	เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ	เห็นถึงความส�าคัญของการให้โอกาสอย่างเท่าเทียม	สนับสนุน	และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ	
จึงได้เข้าท�ากิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน	รวมทั้งบริจาคสิ่งอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจดัการ

สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
	 รายชื่อผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัทฯ	สามารถสรุปได้ดังนี้
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งวดบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญชี

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560 นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์ 4604 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561 นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์ 4604 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562 นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์ 4604 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563 นายปิตินันท์	ลีลาเมธวัฒน์ 11133 บริษัท	พีเคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564 นายปิตินันท์	ลีลาเมธวัฒน์ 11133 บริษัท	พีเคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
สำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	 ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2560	 งบก�าไรขาดทุนรวม	 งบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 และงบ
กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึ 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ	ด้วยเช่นกัน	และได้ให้ความเห็น
ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที	่
31	 ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนินงาน	และ
กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของ 
บรษิทัฯ	ถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และให้ข้อ
สังเกตเรื่องการจัดประเภทใหม่ของที่ดินไป
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
สำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	 ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนรวม	งบก�าไร 
ขาดทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ ร วม 	 งบแสดงกา ร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ	ด้วยเช่นกัน	และได้ให้ความเห็น
ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธนัวาคม	2561	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส
เงนิสดส�าหรบัปีสิน้สุดวันเดยีวกนัของบรษิทัฯ	
และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัทฯ	 
ถูกต ้องตามที่ ควรในสาระส� าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และให้ข้อ
สังเกตเรื่องการปรับปรุงรายการค่าเช่าท่ีดิน
ให้เป็นไปตามวิธีการรับรู้ค่าเช่าท่ีดินตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
สำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	 ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม	 ณ	 วันที่	
31	 ธันวาคม	 2562	 งบก�าไรขาดทุนรวม	 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึ 
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ	ด้วยเช่นกัน	และได้ให้ความเห็น
ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	
ธนัวาคม	2562	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส
เงนิสดส�าหรบัปีสิน้สุดวันเดยีวกนัของบรษิทัฯ	
และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทัฯ	ถกูต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	 และมีเรื่องส�าคัญ 
ในการตรวจสอบ	 ซึ่งรวมถึงการบันทึกรับรู้งาน
โครงการระหว่างท�า	และการประเมนิการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
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สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
สำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	(กลุม่บรษิทั)	และ
ของเฉพาะบรษิทัฯ	ตามล�าดบั	ซึง่ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2563	งบก�าไรขาดทนุรวมและงบก�าไรขาดทนุ
เฉพาะกิจการ	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�าคัญ	และได้ให้ความเห็นว่างบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้น
นี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ ่มบริษัทและบริษัทฯ	

ตามล�าดับ	 ณ	 วันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2563	 
ผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงาน
เฉพาะกิจการ	 และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน	 และมีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 
ซึง่รวมถงึการบนัทกึรบัรูง้านโครงการระหว่างท�า	 
และการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี
สำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	(กลุ่มบรษิทั)	และ
ของเฉพาะบรษิทัฯ	ตามล�าดับ	ซึง่ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2564	งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีส�าคัญ	และได้ให้ความเห็นว่างบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้น
น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ ่มบริษัทและบริษัทฯ	
ตามล�าดับ	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	ผล
การด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงาน
เฉพาะกิจการ	 และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน	 และมีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 
ซึง่รวมถงึการบนัทกึรบัรูง้านโครงการระหว่าง
ท�า	และการประเมนิการด้อยค่าของเงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อย
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4.2 ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่า 
	 เงินสด	

27.68 9.15 163.99	 36.84 51.89 12.95 101.10 24.67 82.31 19.18

 เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 81.08 20.23 21.65 5.28 67.85 15.81

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 8.76 2.89 	8.61	 1.93 8.73 2.18 8.09 1.97 8.32 1.94

 งานโครงการระหว่างท�า 0.69 0.23 	10.80	 2.43 10.18 2.54 10.59 2.58 10.94 2.55

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	ส่วนที ่
	 ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี

0.10 0.03 	0.10	 0.02 0.10 0.02 - - - -

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.77 1.58 	5.69	 1.28 4.93 1.24 4.29 1.05 4.17 0.97

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 42.00 13.88 189.19 42.50 156.91 39.16 145.72 35.56 173.59 40.45

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 82.50 27.27 82.50 18.53 82.50 20.59 82.50 20.13 82.50 19.22

 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 137.45 45.44 132.18 29.69 122.14 30.48 118.47 28.91 112.19 26.14

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - - - 36.47 8.90 31.96 7.45

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.08 0.03 0.09 0.02 0.08 0.02 0.06 0.02 0.05 0.01

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	สุทธ ิ
 จากส่วนที่ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี

8.31 2.75 8.21 1.85 8.11 2.02 - - - -

 เงินมัดจ�าค่าที่ดินและอุปกรณ์ 26.93 8.90 26.13 5.87 24.46 6.10 24.38 5.95 26.83 6.25

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 0.51 0.17 2.20 0.50 1.94 0.48 0.48 0.12 0.41 0.10

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.71 1.56 4.62 1.04 4.59 1.15 1.66 0.40 1.59 0.38

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 260.49 86.12 255.93 57.50 243.82 60.84 264.02 64.44 255.53 59.55

รวมสินทรัพย์ 302.49 100.00 445.12 100.00 400.73 100.00 409.74 100.00 429.12 100.00
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รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4.75 1.57 9.68 2.18 3.86 0.96 2.61 0.64 2.38 0.56

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - - - - - - 28.92 6.74

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

- - - - - - 3.24 0.79 3.30 0.77

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 
	 สถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ 
	 ภายในหนึ่งปี

16.05 5.31 20.80 4.67 17.48 4.36 18.23 4.45 14.21 3.31

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.27 0.42 1.63 0.36 1.66 0.42 1.69 0.41 1.71 0.40

 หนี้สินสัญญาอนุพันธ์ - - - - - - 0.44 0.11 - -

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.56 0.18 2.13 0.48 1.31 0.33 0.94 0.23 0.91 0.20

รวมหนี้สินหมุนเวียน 22.63 7.48 34.24 7.69 24.31 6.07 27.15 6.63 51.43 11.98

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจาก 
 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

- - - - - - 23.83 5.82 19.96 4.65

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 
	 การเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง 
	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

116.65 38.56 110.56 24.84 82.45 20.57 64.22 15.67 50.01 11.65

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 
	 พนักงาน

1.01 0.34 1.36 0.31 1.88 0.47 1.61 0.39 1.93 0.45

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	ค่าเช่า 
	 ค้างจ่าย

1.85 0.61 1.97 0.44 2.05 0.51 - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 119.51 39.51 113.89 25.59 86.38 21.55 89.67 21.88 71.90 16.75

รวมหนี้สิน 142.14 46.99 148.13 33.28 110.69 27.62 116.82 28.51 123.33 28.73
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รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น	

 ทุนจดทะเบียน	 110.00 150.00 150.00 150.00 180.00

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 110.00 36.36 150.00 33.70 150.00 37.43 150.00 36.61 150.00 34.96

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 99.42 22.34 99.42 24.81 99.42 24.26 99.42 23.17

 ส่วนต�่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ 
	 ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

(0.69) (0.23) (0.69) (0.15) (0.69) (0.17) (0.69) (0.17) (0.69) (0.16)

 ส่วนต�่าจากการซื้อส่วนได้เสียที ่
	 ไม่มีอ�านาจควบคุม

- - - - - - - - (0.45) (0.11)

 ก�าไรสะสม

	 -		จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 0.82 0.27 1.98 0.44 2.55 0.64 3.65 0.89 4.25 0.99

	 -	 ยังไม่ได้จัดสรร 50.68 16.75 47.26 10.62 40.37 10.08 40.45 9.88 52.55 12.25

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.41) (0.14) (0.66) (0.15) (1.26) (0.31) 0.50 0.12 0.70 0.16

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 160.39 53.02 297.31 66.79 290.40 72.47 293.33 71.59 305.78 71.26

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ม ี
	 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

(0.05) (0.02) (0.31) (0.07) (0.36) (0.09) (0.41) (0.10) 0.00 0.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 160.35 53.01 296.99 66.72 290.04 72.38 292.92 71.49 305.79 71.27

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 302.49 100.00 445.12 100.00 400.73 100.00 409.74 100.00 429.12 100.00
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• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับ

ปี 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)1

ปี 2561
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได ้

 รายได้จากการขาย 16.94 23.05 16.60 23.14 16.89 23.03 17.04 23.22 16.88 22.38

 รายได้จากการบริการและเช่า 54.92 74.75 54.92 76.56 54.92 74.91 54.92 74.87 54.92 72.81

 รายได้อื่น 1.62 2.20 0.21 0.30 1.52 2.06 1.40 1.91 3.63 4.81

รวมรายได้ 73.48 100.00 71.73 100.00 73.33 100.00 73.36 100.00 75.43 100.00

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย	 (6.96) (9.47) (6.10) (8.51) (6.11) (8.34) (6.16) (8.40) (6.23) (8.26)

 ต้นทุนบริการและเช่า (13.55) (18.44) (14.48) (20.18) (12.91) (17.61) (13.39) (18.25) (12.66) (16.78)

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (0.18) (0.25) (0.42) (0.59) (0.22) (0.30) (0.22) (0.30) (0.35) (0.47)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (24.10) (32.80) (25.37) (35.37) (28.15) (38.38) (19.84) (27.04) (19.90) (26.38)

 ค่าใช้จ่ายอื่น - - (1.61) (2.24) (0.04) (0.04) - - - -

รวมค่าใช้จ่าย (44.79) (60.96) (47.97) (66.88) (47.43) (64.67) (39.61) (53.99) (39.14) (51.89)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28.69 39.04 23.76 33.12 25.90 35.33 33.75 46.01 36.29 48.11

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (5.71) (7.77) (5.72) (7.97) (4.59) (6.26) (3.65) (4.98) (3.16) (4.19)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 22.97 31.27 18.04 25.15 21.31 29.07 30.10 41.02 33.13 43.92

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.95) (5.38) (2.85) (3.98) (4.81) (6.56) (5.86) (7.98) (5.44) (7.21)

ก�าไรส�าหรับปี 19.02 25.89 15.19 21.17 16.50 22.50 24.24 33.04 27.69 36.71

 ส่วนของก�าไรที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ

19.08 25.96 15.44 21.53 16.55 22.57 24.27 33.09 27.70 36.72

 ส่วนของขาดทุนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

(0.06) (0.08) (0.26) (0.36) (0.05) (0.07) (0.03) (0.05) (0.01) (0.01)
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รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับ

ปี 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)1

ปี 2561
(ตรวจสอบ)

ปี 2562
(ตรวจสอบ)

ปี 2563
(ตรวจสอบ)

ปี 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึก 
ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ
ในภายหลัง

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าของงบการ
เงินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ

(0.41) (0.55) (0.25) (0.35) (0.86) (1.18) 1.73 2.36 0.19 0.26

รายการที่จะไม่ถูกบันทึก 
ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ
ในภายหลัง

 ผลก�าไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

0.18 0.24 (0.15) (0.21) (0.11) (0.16) - - - -

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (0.03) (0.04) 0.02 0.03 0.02 0.03 - - - -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 18.76 25.53 14.81 20.64 15.55 21.20 25.97 35.40 27.88 36.97

 ส่วนของก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

18.82 25.61 15.07 21.00 15.59 21.27 26.02 35.47 27.90 37.00

 ส่วนของขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทย่อย

(0.05) (0.07) (0.26) (0.36) (0.05) (0.07) (0.05) (0.07) (0.02) (0.03)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น2 (บาท) 0.0867 0.0515 0.0552 0.0809 0.0923

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก3 (ล้านหุ้น)

220.00 221.75 300.00 300.00 300.00

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น – Fully 
Diluted4 (บาท)

0.0639 0.0696 0.0552 0.0809 0.0923

หมายเหตุ: 1	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี	 2560	ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบเป็นตัวเลขท่ีมีการปรับปรุงใหม่จากรายการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อนเกี่ยวกับ 

	 	 	 การปรับปรุงรายการค่าเช่าที่ดิน
	 	 2	ก�าไรสุทธต่ิอหุน้ค�านวณโดยอ้างองิจากมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	เพือ่การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ	โดยหารก�าไรสทุธสิ�าหรบังวดด้วยจ�านวนหุ้นสามัญ 

	 	 	 ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี
  3	จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยค�านวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
	 	 4	ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 –	 Fully	Diluted	ค�านวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	 โดยหารก�าไรสุทธิส�าหรับงวดด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออก 

	 	 	 จ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ�านวน	300	ล้านหุ้น
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• งบกระแสเงินสด

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.97 18.04 21.31 30.10 33.13

ปรับปรุงด้วย

	ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลก
เปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

2.36 0.24 1.67 0.15 (2.43)

	ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์

- - - (0.15) (0.44)

	ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัด
จ�าหน่าย

0.10 0.10 0.10 - -

	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5.63 5.42 5.77 9.73 10.09

	ก�าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า - - - - (0.01)

	ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ - 0.02 - - 0.00

	(ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์

- - (0.00) (0.19) 0.00

	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 4.56 - 0.03

	ตัดจ�าหน่ายเงินมัดจ�าเพื่อซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

- 0.71 - - -

	ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 0.01 0.00 0.12 - -

	ค่าตัดจ�าหน่ายงานโครงการ
ระหว่างท�า

- 0.90 0.03 0.13 -

	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน

0.16 0.20 0.40 0.30 0.31

	รายได้ดอกเบี้ยรับ (0.13) (0.09) (1.39) (0.90) (0.51)

	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 5.62 5.37 4.41 3.55 2.99

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�าเนินงาน

36.72 30.91 36.98 42.72 43.16

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 (0.16) 0.15 (0.11) 0.33 (0.30)

	งานโครงการระหว่างท�า (0.24) (11.00) (0.03) - (0.36)

	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3.09) (0.37) 0.50 (0.19) 0.12

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.96 0.09 0.03 0.06 0.06
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รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (0.87) 1.20 (2.00) (1.08) (0.17)

	หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - - - - 28.92

	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (0.95) 1.58 (0.82) (0.37) (0.03)

	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.11 0.11 0.09 - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 37.48 22.67 34.64 41.47 71.40

	เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	
ที่จ่ายได้รับคืน

6.63 - 0.74 1.29 0.94

	เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน - - - (0.57) -

	เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4.08) (4.72) (5.10) (4.83) (6.29)

กระแสเงินสุทธิจากกิจกรรม
ด�าเนินงาน

40.03 17.95 30.28 37.36 66.05

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	เงินสดจ่ายช�าระค่าอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(2.45) (0.17) (0.28) (2.60) (0.05)

	เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า - - - - 0.09

	เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ - - 0.00 0.21 0.00

	เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่ามัดจ�าที่ดิน (2.09) (1.45) - - -

	เงินสดรับคืนเงินมัดจ�าค่าที่ดิน - 2.09 - - -

	เงินสดจ่ายช�าระเพื่อมัดจ�าการซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- (0.71) - - -

	เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.50 - - - -

	เงินลงทุนชั่วคราว	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง - - (81.08) 59.42 (46.20)

	เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ1 0.27 0.09 1.38 0.81 0.57

	เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย

(0.35) - - - (0.01)

	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่ม
ขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทใหม่

0.01 - - - -

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน

0.89 (0.15) (79.98) 57.84 (45.60)
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รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ/
ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบ)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(7.23) - - - -

	เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

- 17.43 - - -

	เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

(15.98) (18.77) (31.43) (17.48) (18.23)

	เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน

- - - (3.41) (3.15)

	เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน - 144.00 - - -

	เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงใน
การออกหุ้นเพิ่มทุน

- (0.90) (3.68) - -

	เงินปันผลจ่าย (3.85) (17.58) (22.50) (22.50) (15.00)

	เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (5.87) (5.40) (4.55) (3.80) (3.05)

	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยลด
ลงจากการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อย

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน

(32.93) 118.78 (62.16) (47.19) (39.43)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

(0.40) (0.26) (0.24) 1.19 0.19

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 

7.59 136.32 (112.10) 49.20 (18.79)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
ณ	วันต้นปี

20.09 27.67 163.99 51.89 101.10

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันปลายปี

27.68 163.99 51.89 101.10 82.31

หมายเหตุ: 1	จัดประเภทเงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	ส�าหรับปี	2559	-	2561	จากรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานเป็นรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรม 

	 	 	 ลงทุน	เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
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• ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวมสำาหรับงวดปี

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.86 5.53 6.45 5.37 3.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.61 5.04 2.49 4.02 1.76

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.60 0.63 1.03 1.45 1.68

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 71.46	 71.22 73.50 72.83 73.69

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ 37.67 35.17 34.01 44.95 45.48

อัตราก�าไรอื่น ร้อยละ 2.20	 (1.94) 2.02 1.91 4.81

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 147.90 71.38	 123.99 115.49 202.25

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 25.89	 21.17	 22.50 33.04 36.71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.45	 6.75	 5.64 8.33 9.25

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 6.19	 4.06	 3.90 5.98	 6.60

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 11.12 9.48 10.62 16.75 19.10

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.24 0.19 0.17 0.18 0.18

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.89 0.50 0.38 0.40 0.40

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 8.51 5.20	 8.78 12.10 24.67

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 
(Cash	Basis)

เท่า 1.25 0.47 0.56 0.88 1.81

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 20.24 115.77 136.35 92.83 54.17
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การวเิคราะห์และคำาอธบิาย 
ของฝ่ายจัดการ
•  เหตุการณ์ที่สำาคัญที่มีผล 
 ต่อการจัดทำางบการเงิน
	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีการปรับโครงสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ	 โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน	และ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 2	 ครั้ง	 เพื่อรองรับ
การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ	ดังนี้
	 -	 เมื่อวันที่	4	มกราคม	2560	บริษัทฯ	
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ	 SAAM	 International	
Limited	 (“SAAM-INTER”)	 (เดิมช่ือ	 Solar	
Investment	International	Limited)	จ�านวน	

99,998	หุน้	ในราคาตามมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	

1	ดอลลาร์ฮ่องกง	คิดเป็นจ�านวนเงิน	99,998	

ดอลลาร์ฮ่องกง	หรือ	466,360	บาท	คิดเป็น

สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทดังกล่าวร ้อย

ละ	 100	 โดยก่อนการเพิ่มทุนดังกล่าว	นาย

พดด้วง	 คงคามี	 และนางสาวกฤติยา	 หงส์

หิรัญ	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ	 ได้

ถือหุ้นใน	SAAM-INTER	 (จัดตั้งเมื่อวันที่	 23	

กรกฎาคม	2558)	คนละ	1	หุ้น	และรายการ

ดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน	 ท้ังน้ี	 SAAM-INTER	 เป็นผู้

ถือเงินลงทุนใน	SAAM	Japan	Energy	GK	

(“SAAM-JAPAN”)	 (เดิมชื่อ	 Japan	 Solar	

Investment	GK)	มูลค่าเงินลงทุน	1	ล้านเยน	

ในสัดส่วนร้อยละ	100	ของเงินลงทุนทั้งหมด

	 -	 เมื่ อวันที่ 	 10	 สิงหาคม	 2560	
SAAM-JAPAN	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
ของบริษัทฯ	 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่จัดต้ัง
ในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน	4	บริษัท	 จากผู้ถือ
เงินลงทุนเดิม	 ในราคาตามมูลค่าเงินลงทุน
เริ่มแรกคิดเป็นจ�านวนเงิน	 380,000	 เยน	
หรือ	 114,795	 บาท	 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ	 เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัท
ย่อยดงักล่าวก่อนการเข้าซือ้ในครัง้น้ี	รายการ 
ดังกล่าวจึงเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน	รายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย ชื่อย่อบริษัท วันจัดตั้ง
เงินลงทุนทั้งหมด

(เยน)
มูลค่าเงินลงทุน

(เยน)
สัดส่วนการถือเงินลงทุน
โดยบริษัทย่อย (ร้อยละ)

1.	Biomass	Power	One	GK BMP-1 27	ม.ค.	2560 100,000 90,000 90.00

2.	Biomass	Power	Two	GK BMP-2 27	ม.ค.	2560 100,000 90,000 90.00

3.	Biomass	Power	Three	GK BMP-3 27	ม.ค.	2560 100,000 100,000 100.00

4.	Biomass	Power	Four	GK BMP-4 27	ม.ค.	2560 100,000 100,000 100.00

รวม 380,000

	 อย่างไรก็ดี	 แม้รายการปรับโครงสร้าง
กลุ ่มบริษัทฯ	 ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนในปี	 2560	
จะถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน	ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	มิได้จัดท�า
และแสดงข้อมูลงบการเงินรวมเสมือนว่า
บริษัทในกลุ่มได้มีการรวมธุรกิจและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยมาตัง้แต่ก่อนวันที	่1	
มกราคม	2560	เน่ืองจากฝ่ายจดัการพจิารณา
ว่า	ณ	วันท�ารายการ	กลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าว
ยังมิได้มีการด�าเนินการเชิงพาณิชย์และ 
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมามิได้มีผลกระทบ

ต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 อย่างมีสาระ
ส�าคญั	โดยงบการเงินรวมของบรษิทัฯ	ส�าหรบั
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ได้
จัดท�าและรวมผลการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยดังกล่าวเสมือนว่าบริษัทในกลุ่มได้มีการ
รวมธุรกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยมาตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2560	เป็นต้นไป
	 ในระหว่างปี	 2561	บริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยมีการบันทึกปรับปรุงรายการค่าเช่า
ที่ดินให้เป็นไปตามวิธีการรับรู ้ค่าเช่าท่ีดิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 17	 (ปรับปรุง	

2560)	เรื่อง	สัญญาเช่า	แล้วได้ปรับย้อนหลัง
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบ	 โดยข้อมูลทางการเงิน
เพื่อการวิเคราะห์และอธิบายโดยฝ่ายจัดการ
แสดงข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ
ส�าหรับปี	2560	ภายหลังการปรับปรุงงบการ
เงนิย้อนหลงัดังกล่าว	โดยรายการปรับปรงุงบ
การเงนิปีก่อนท่ีแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินส�าหรับปี	 2561	 ส้ินสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	2561	สรุปได้ดังนี้	
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งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.85 1.74

ก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรลดลง 1.85 1.74

งบกำาไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมสำาหรับปี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต้นทุนบริการและเช่าเพิ่มขึ้น 0.11

ก�าไรสุทธิลดลง 0.11

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีการปรับโครงสร้าง
กลุ ่มบริษัทฯ	 โดยการเข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนใน
บริษัทย่อย	2	ครั้ง	เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน	ดังนี้
	 -	 เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2562	บรษิทัฯ	
เข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนใน	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	
เซอร์วิส	จ�ากัด	จ�านวน	50,000	หุ้น	โดยบริษัท	
เอสเอเอเอ็ม	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ได้เรียกช�าระ 
ค่าหุ้นร้อยละ	 25	 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	100	ในราคาตามมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	
100	บาท	รวมเป็นเงิน	1.3	ล้านบาท	ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2562	
เมื่อวันที่	 9	 สิงหาคม	 2562	 เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและศึกษาโอกาสทางธุรกิจ 
ในการด�าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
	 -	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2562	
บริษัทฯ	 เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน	SAAM-INTER	 
ซึ่งจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 จ�านวน	
1,400,000	 หุ้น	 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ	 100	 ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ	 1	 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	 รวมเป็น

เงิน	 1.4	 ล้านเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง	 หรือ 
เทียบเท่ากับ	5.4	ล้านบาท	ตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบ ริษัท 	 ครั้ งที่ 	 4 /2562	 
เมื่อวันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2562	 เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและประกอบธุรกิจพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	 ลงทุนในกิจการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
	 ในปี	2564	บริษัทฯ	มีการปรับโครงสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการและความชดัเจนส�าหรบัในการ
ประกอบธุรกิจ	ดังนี้	
	 -	 เมือ่วนัที	่31	สงิหาคม	2564	SAAM-
INTER	เข้าซือ้หุน้ทัง้หมดของ	BMP-1	BMP-2	
BMP-6	และ	BMP-7	 จาก	 SAAM-JAPAN	
และผู้ถือหุ้นอื่น	 จ�านวน	 90,000	 หุ้น	 และ	
10,000	 หุ ้นต่อบริษัท	 ตามล�าดับ	 คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	100	 ในราคาตาม
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	 เยน	รวมเป็นเงิน	0.1	
ล้านเยน	หรอืเทยีบเท่า	0.03	ล้านบาท	และซือ้
หุ้นทั้งหมดของ	BMP-3	BMP-4	BMP-5	และ	
BMP-8	จาก	SAAM-JAPAN	จ�านวน	100,000	

หุน้ต่อบรษิทั	คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ	
100	ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	เยน	
รวมเป็นเงิน	0.1	ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	0.03	
ล้านบาท	 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	1/2564	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	
2564	ท�าให้	 BMP-1	 ถึง	BMP-8	กลายเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
	 -	 เมือ่วนัท่ี	21	กนัยายน	2564	บรษิทัฯ	
เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ	SAAM-JAPAN	จาก	
SAAM-INTER	 จ�านวน	 1,000,000	 หุ ้น	 
คดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ	100	ในราคา
ตามมลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ	1	เยน	รวมเป็นเงนิ	1	
ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	0.3	ล้านบาท	ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2564	
เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2564	ท�าให้	SAAM-
JAPAN	 กลายเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ 
บริษัทฯ
	 ทั้งนี้	งบการเงินรวมของบริษัทฯ	ส�าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 
และ	 2564	 ได้รวมผลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยท้ังทางตรงและทางอ้อม	 ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้	
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
จดทะเบียน

จัดตั้ง

ทุนจดทะเบียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2564 2563 2564

บริษัทย่อย

1.	SAAM-1 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 4.0	
ล้านบาท

4.0	
ล้านบาท

100 100

2.	SAAM-2 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 1.5	 
ล้านบาท

1.5	 
ล้านบาท

100 100

3.	SAAM-3 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 30.0	 
ล้านบาท

30.0	 
ล้านบาท

100 100

4.	SAAM-S ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	การลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับพลังงาน	และการลงทุนในกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ไทย 6.0	 
ล้านบาท

6.0	 
ล้านบาท

100 100

5.	SAAM-SP1 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 40.0	 
ล้านบาท

40.0	 
ล้านบาท

100 100

6.	SAAM-SP2 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไทย 40.0	 
ล้านบาท

40.0	 
ล้านบาท

100 100

7.	SAAM-INTER พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

1.5	 
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง

1.5	 
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง

100 100

8.	SAAM-JAPAN พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 1.0	 
ล้านเยน

1.0	 
ล้านเยน

- 100

บริษัทย่อยทางอ้อม

8.	SAAM-JAPAN พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 1.0	 
ล้านเยน

1.0	 
ล้านเยน

100 -

9.	BMP-1 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

90 100

10.	BMP-2 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

90 100

11.	BMP-3 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

100 100
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
จดทะเบียน

จัดตั้ง

ทุนจดทะเบียน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2564 2563 2564

12.	BMP-4 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

100 100

13.	BMP-5 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

100 100

14.	BMP-6 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

90 100

15.	BMP-7 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

90 100

16.	BMP-8 พัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวล

ญี่ปุ่น 0.1	 
ล้านเยน

0.1	 
ล้านเยน

100 100

•  ภาพรวมผลการดำาเนินงาน 
 ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีผ่านมา
	 บรษิทัฯ	ประกอบธรุกจิพฒันาและลงทนุ
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	 โดย	ณ	ปัจจุบัน	
กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจ	 (1)	 จัดหาสถานที่
ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 โดยมีการให้
บริการแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศไทยของกลุ่ม	BSP	ภายใต้
สญัญาระยะยาวจ�านวน	17	โครงการ	ในพืน้ที่
จังหวัดอ่างทอง	เพชรบุรี	ลพบุรี	อุบลราชธานี	
และประจวบคีรีขันธ์	 (2)	พัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ ่น	 เพื่อ
จ�าหน่าย	 (3)	 ให้บริการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการ
ของลูกค้า	 และ	 (4)	 เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินภายใต้โครงการ	SAAM-SP1	ซึ่งตั้ง
อยู่ที่	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	โดยมี
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	2.0	เมกะวัตต์

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
รายได้รวมเท่ากับ	 73.36	 ล้านบาท	 และ	
75.43	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดยรายได้ในป	ี
2564	ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการส�าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าแก่ลูกค้าภายใต้สัญญา
ระยะยาว	 ในการจัดหาสถานท่ีต้ัง	 และ
ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
ทรพัย์สนิและอปุกรณ์บรเิวณโครงการ	จ�านวน	
17	โครงการ	นอกจากนี้	มีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ	
SAAM-SP1	ซึง่เริม่เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
ช่วงปลายเดอืนธนัวาคม	2558	ในปี	2564	ราย
ได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	2.07	ล้าน
บาท	เป็นผลจากก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยังไม่เกิดข้ึนจริงของเงินมัดจ�าอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของ	SAAM-SP2	
	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการและเช่าเท่ากับ	
19.55	ล้านบาท	และ	18.89	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	 ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุน
บริการและเช่าซึ่งรวมถึงค่าแรงงาน	 ค่าจ้าง
งานบริการดูแลความปลอดภัย	 ค่าจ้างงาน
บริการดูแลความสะอาด	 ค่าเช่าที่ดิน	 และ

ต้นทุนขายไฟฟ้าซึ่งรวมถึงค่าเส่ือมราคา
และค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ของโครงการ	SAAM-SP1	
ในปี	2564	ต้นทนุขายและบรกิารลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน	0.66	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นต้น
ทนุบรกิารและเช่าท่ีลดลง	0.73	ล้านบาท	และ
ต้นทุนขายท่ีเพิ่มขึ้น	 0.07	 ล้านบาท	ต้นทุน
บรกิารและเช่าท่ีลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากค่า
รักษาความปลอดภัยลดลงจ�านวน	1.05	ล้าน
บาท	และค่าตดัจ�าหน่ายสทิธกิารใช้สนิทรพัย์
เพิ่มขึ้นจ�านวน	0.35	ล้านบาท
	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	 52.41	 ล้านบาท	 และ	
52.91	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ	72.83	และร้อยละ	73.69	ตาม
ล�าดับ	 โดยมีก�าไรข้ันต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จ�านวน	 0.50	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
0.96	ซึง่อตัราก�าไรขัน้ต้นปรับเพิม่ข้ึนเนือ่งจาก
มีต้นทุนค่าบริการและเช่าท่ีลดลง	และกลุ่ม
บรษิทัฯ	มกี�าไรสุทธสิ�าหรบัปี	2563	และ	2564	
เท่ากับ	24.24	ล้านบาท	และ	27.69	ล้านบาท	
คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	33.04	
และร้อยละ	36.71	ตามล�าดับ	ก�าไรสุทธิเพิ่ม
ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน	3.45	ล้านบาท	
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หรือคิดเป็นร้อยละ	 14.25	และมีอัตราก�าไร
สุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้น	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�านวน	 2.42	 ล้านบาท	 และการลดลงของ
ต้นทนุบรกิารและเช่าทีจ่�านวน	0.73	ล้านบาท
	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	 409.74	 ล้านบาท	
และ	 429.12	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โดยมี
สินทรัพย์หลักคือ	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ	์
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และท่ีดินที่เป็นที่ตั้งโครงการดัง
กล่าวของบรษิทัย่อยและอสงัหารมิทรพัย์เพือ่
การลงทุน	 ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งส�าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าของลูกค้าที่กลุ่มบริษัทฯ	
ให้บริการ	 โดย	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	 จ�านวน	 19.38	 ล้าน
บาท	 จาก	ณ	สิ้นปีก่อน	หรือคิดเป็นร้อยละ	
4.73	 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 และ
เงินลงทุนช่ัวคราว	 จ�านวน	 27.41	 ล้านบาท	
ในขณะท่ี	ณ	สิ้นปี	 2563	 และ	 2564	 กลุ่ม

บรษัิทฯ	มหีนีส้นิรวมเท่ากบั	116.82	ล้านบาท	 
และ	 123.33	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 ซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย	รายการเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงนิส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า	
SAAM-SP1	และส�าหรับการจัดซ้ือที่ดินและ
เพือ่สนบัสนุนการด�าเนินงานภายใต้	SAAM-3	
และรายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	 เป็นต้น	
ณ	สิ้นปี	2564	หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น	6.51	ล้าน
บาท	 จาก	ณ	 ส้ินปีก่อน	หรือคิดเป็นร้อยละ	
5.57	มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้
สินที่เกิดจากสัญญาจ�านวน	28.92	ล้านบาท	
ตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	 292.92	ล้านบาท	
และ	305.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ณ	สิ้นปี	
2564	ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้	12.87	ล้านบาท	
จาก	ณ	สิ้นปีก่อน	หรือคิดเป็นร้อยละ	 4.39	 
มีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิ	
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	เท่ากับ	
0.40	เท่า	และ	0.40	เท่า	ตามล�าดับ	

• การวเิคราะห์ผลการดำาเนนิงาน

	 ค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน	 เป็นการ
อธบิายการเปล่ียนแปลงของรายการทีส่�าคญั
ในงบการเงนิรวมส�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนั
ที	่31	ธนัวาคม	2563	และ	2564	ซ่ึงสรปุได้ดังนี	้

 รายได้

	 รายได้รวมจากการด�าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ	ประกอบด้วย	 (1)	 รายได้จากการให้
บริการ	 ซึ่งรวมถึงการจัดหาสถานที่ตั้ง	 และ
ให้บรกิารดแูลความปลอดภยัและรกัษาความ
สะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์ของโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลุ่มบริษัทฯ	
ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่ม	BSP	ซึ่งมีฐานะเป็น
ผู้ด�าเนินกิจการโรงไฟฟ้าจ�านวน	17	โครงการ	
และ	 (2)	 รายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทย่อยเป็น
เจ้าของโครงการ
	 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	ตาม
งบการเงินรวม	สามารถสรุปได้ในตาราง	ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวมสำาหรับปี

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการบริการและเช่า 54.92 74.75 54.92 76.56 54.92 74.91 54.92 74.87 54.92 72.81

รายได้จากการขายไฟฟ้า 16.94 23.05 16.60 23.14 16.89 23.03 17.04 23.22 16.88 22.38

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 71.86 97.80 71.52 99.70 71.81 97.94 71.96 98.09 71.80 95.19

รายได้อื่น 1.62 2.20 0.21 0.30 1.52 2.06 1.40 1.91 3.63 4.81

รายได้รวม 73.48 100.00 71.73 100.00 73.33 100.00 73.36 100.00 75.43 100.00

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
รายได้รวมเท่ากบั	73.36	ล้านบาท	และ	75.43	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ประกอบด้วยรายได้
จากการด�าเนินงานจากการให้บริการและ

ขายไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ	 98.09	และร้อยละ	
95.19	ของรายได้รวม	ตามล�าดับ	รายได้จาก
การด�าเนินงานในปี	 2564	 ลดลงจากปีก่อน
จ�านวน	0.16	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.92	อัน

เนือ่งมาจากการลดลงของรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าเน่ืองมาจากปริมาณแสงที่ลดลงจาก
ช่วงปีก่อน
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 รายได้จากการบริการและเช่า

	 รายได้จากการบริการและเช่าของกลุ่ม
บริษัทฯ	 เป็นรายได้ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน
และสญัญาความร่วมมอืจากการจดัหาสถาน
ที่ตั้ง	 และให้บริการดูแลความปลอดภัยและ
รักษาความสะอาดทรัพย์สินและอุปกรณ์
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แก่กลุ่ม	 BSP	 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ	 โดย
สัญญาความร่วมมือและสัญญาร่วมลงทุน
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว
มีอายุครอบคลุมไปจนถึง	20-25	ปี	 (แล้วแต่
กรณี)	 นับแต่วันเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์	
กลุม่บรษิทัฯ	มกีารคดิรายได้ค่าตอบแทนจาก
การจัดหาสถานท่ีและให้บริการดังกล่าวเป็น

จ�านวนคงท่ีตลอดอายสัุญญาซึง่สอดคล้องกบั
ขนาดก�าลงัการผลติไฟฟ้าของโครงการท่ีกลุม่
บรษิทัฯ	ให้บรกิาร	ปัจจบุนั	กลุ่มบรษัิทฯ	มกีาร
ให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่ม	BSP	
รวมจ�านวน	17	 โครงการ	 ในพื้นที่	 5	 จังหวัด	
สรุปได้ดังนี้

ลำาดับ ดำาเนินการโดย ชื่อโครงการ ที่ตั้ง วันที่เริ่มให้บริการตามสัญญา1 ระยะเวลา
ของสญัญา2

1 SAAM โครงการอ่างทอง อ�าเภอ	เมืองอ่างทอง	
จังหวัด	อ่างทอง

11	กุมภาพันธ์	2552 20

2 SAAM โครงการเพชรบุรี อ�าเภอ	ชะอ�า
จังหวัด	เพชรบุรี

10	กุมภาพันธ์	2552 20

3 SAAM โครงการลพบุรี	1 อ�าเภอ	พัฒนานิคม
จังหวัด	ลพบุรี

25	พฤษภาคม	2553 20

4 SAAM-1 โครงการลพบุรี	4 อ�าเภอ	พัฒนานิคม
จังหวัด	ลพบุรี

4	เมษายน	2555 20

5 SAAM-1 โครงการลพบุรี	5 อ�าเภอ	พัฒนานิคม
จังหวัด	ลพบุรี

5	ตุลาคม	2554 20

6 SAAM-1 โครงการลพบุรี	6	 อ�าเภอ	พัฒนานิคม
จังหวัด	ลพบุรี

22	กุมภาพันธ์	2556 20

7 SAAM-2 โครงการอุบล อ�าเภอ	สิรินธร
จังหวัด	อุบลราชธานี

20	มีนาคม	2555 20

8 SAAM-3 โครงการ	BSP-4 อ�าเภอ	เขาย้อย
จังหวัด	เพชรบุรี

30	ธันวาคม	2558 25

9 SAAM-3 โครงการ	BSP-5 อ�าเภอ	เขาย้อย
จังหวัด	เพชรบุรี

30	ธันวาคม	2558 25

10 SAAM-3 โครงการ	BSP-6 อ�าเภอ	เขาย้อย
จังหวัด	เพชรบุรี

30	ธันวาคม	2558 25

11 SAAM-3 โครงการ	BSP-7	(1) อ�าเภอ	เขาย้อย
จังหวัด	เพชรบุรี

30	ธันวาคม	2558 25

12 SAAM-3 โครงการ	BSP-7	(2) อ�าเภอ	เขาย้อย
จังหวัด	เพชรบุรี

30	ธันวาคม	2558 25
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ลำาดับ ดำาเนินการโดย ชื่อโครงการ ที่ตั้ง วันที่เริ่มให้บริการตามสัญญา1 ระยะเวลา
ของสญัญา2

13 SAAM-3 โครงการ	AOSP	(3) อ�าเภอ	กุยบุรี	
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

30	ธันวาคม	2558 25

14 SAAM-3 โครงการ	SPV-1	(1) อ�าเภอ	กุยบุรี	
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

30	ธันวาคม	2558 25

15 SAAM-3 โครงการ	SPV-1	(2) อ�าเภอ	กุยบุรี	
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

30	ธันวาคม	2558 25

16 SAAM-3 โครงการ	SPV-1	(3) อ�าเภอ	กุยบุรี	
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

30	ธันวาคม	2558 25

17 SAAM-3 โครงการ	SPV-2 อ�าเภอ	กุยบุรี	
จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์

30	ธันวาคม	2558 25

หมายเหตุ: 1	วันที่เริ่มให้บริการตามสัญญานับจากวันที่โครงการของผู้รับบริการเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

  2	 ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาระบุเป็นจ�านวนปีนับจากวันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	เป็นต้นไป

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
รายได้จากการบริการและเช่า	 54.92	 ล้าน
บาท	และ	54.92	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดย
มลูค่าเท่ากบังวดเดียวกนัของปีก่อนเนือ่งจาก
สัญญาระยะยาวก�าหนดค่าตอบแทนที่คงที่
ตลอดอายุของโครงการ
 รายได้จากการขายไฟฟ้า

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซึง่มกี�าลงัการผลติ
ตดิตัง้จ�านวน	2.0	เมกะวตัต์	ทีด่�าเนนิการภาย
ใต้	SAAM-SP1	เท่ากับ	17.04	ล้านบาท	และ	
16.88	ล้านบาท	ตามล�าดับ	คิดเป็นสัดส่วน	
ร้อยละ	 23.22	 และร้อยละ	 22.38	 ของราย
ได้รวม	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่จ�าหน่ายรวมเท่ากับ	 3,209.48	 เมกะ
วัตต์-ชั่วโมง	และ	3,172.87	เมกะวัตต์-ชั่วโมง	
ตามล�าดับ	

	 ในปี	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มรีายได้จากการ
ขายไฟฟ้าเท่ากบั	16.88	ล้านบาท	ลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน	0.16	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	
0.92	มาจากการลดลงของปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้	 อันเน่ืองมาจากปริมาณแสง
ที่ลดลงจากช่วงปีก่อน

 รายได้อื่น

	 ในปี	2563	และ	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มรีาย
ได้อื่น	เท่ากับ	1.40	ล้านบาท	และ	3.63	ล้าน
บาท	ตามล�าดบั	รายได้อืน่ส่วนใหญ่	ประกอบ
ด้วย	 ดอกเบี้ยรับ	 รายได้ค่าท่ีปรึกษา	 และ
ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน	 โดยรายได้อ่ืนใน
ปี	2564	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	2.23	ล้าน
บาท	มีสาเหตุหลักมาจากในปี	 2564	 กลุ่ม
บริษัทฯ	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ซึ่งไม่
เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจหลักของกลุ่ม
บริษัทฯ	เพิ่มขึ้นจ�านวน	2.42	ล้านบาท	

 ต้นทุนขายและบริการ

	 ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ	
ประกอบด้วยต้นทุนขายจากธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าส�าหรับโครงการ	 SAAM-SP1	
และต้นทุนบรกิารและเช่าจากธรุกจิให้บรกิาร
และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
ต้นทนุขายและบรกิารเท่ากบั	19.55	ล้านบาท	
และ	18.89	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในปี	2564	
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการและเช่าลดลง	
0.66	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	หรือคิดเป็นร้อย
ละ	 3.37	แบ่งออกเป็นต้นทุนบริการและเช่า
ที่ลดลง	0.73	ล้านบาท	และต้นทุนขายที่เพิ่ม
ขึ้น	0.07	ล้านบาท	โดยต้นทุนขายและบริการ
ที่ลดลง	มีสาเหตุหลักมาจากค่ารักษาความ
ปลอดภัยลดลงจ�านวน	1.05	ล้านบาท	ค่าตัด
หญ้าและล้างแผงโซลาร์เพิ่มขึ้นจ�านวน	0.15	
ล้านบาท	และต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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งบการเงินรวม
ต้นทุนขายและบริการ

สำาหรับปี 2560 สำาหรับปี 2561 สำาหรับปี 2562 สำาหรับปี 2563 สำาหรับปี 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขายรวม	–	ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า

6.96 33.94 6.10 29.65 6.11 32.13 6.16 31.53 6.23 32.99

	 ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้า 5.08 24.77 5.08 24.70 5.08 26.71 5.08 26.00 5.08 26.91

	 ค่าด�าเนินการและ 
	 บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

1.55 7.56 0.73 3.55 0.81 4.28 0.81 4.17 0.87 4.61

	 อื่นๆ1 0.33 1.61 0.29 1.40 0.22 1.14 0.27 1.36 0.28 1.47

ต้นทุนบริการและเช่ารวม	–	
ธุรกิจให้บริการและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า

13.55 66.06 14.48 70.35 12.91 67.87 13.39 68.47 12.66 67.01

รวม 20.51 100.00 20.58 100.00 19.03 100.00 19.55 100.00 18.89 100.00

หมายเหตุ: 1	อื่นๆ	เช่น	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	ค่าเบี้ยประกันภัย	และค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า	เป็นต้น

 ต้นทุนขาย

	 ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบไป
ด้วยค่าใช้จ่ายหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ภายใต้	SAAM-SP1	ซึ่งได้แก่	(1)	
ค่าเสือ่มราคาโรงไฟฟ้า	(2)	ค่าด�าเนนิการและ
บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	และ	(3)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
เช่น	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�้าประปา	ค่าเบี้ยประกันภัย	
และค่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า	เป็นต้น	โดยในปี	
2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนขายเท่ากับ	6.23	
ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน	0.07	ล้าน
บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 1.17	 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมแซมบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าจ�านวน	0.08	ล้านบาท

 ต้นทุนบริการและเช่า

	 ต้นทุนบริการและเช่าของกลุ่มบริษัทฯ	
เป็นต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ
และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ ้าพลังงาน
หมุนเวียน	 ซึ่ง	ณ	 31	 ธันวาคม	 2564	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 ให้บริการแก่ลูกค้าส�าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้นจ�านวน	
17	 โครงการ	 โดยต้นทุนบริการและเช่าหลัก
ประกอบไปด้วย	 (1)	 ต้นทุนค่าบริการดูแล
ความปลอดภัยและรักษาความสะอาด
ทรัพย์สินบริเวณโครงการ	เช่น	ค่าใช้จ่ายล้าง
แผงโซลาร์	 ค่าตัดหญ้า	 ดูแลรักษาอุปกรณ	์
และค่าบริการรักษาความปลอดภัย	 และ
ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	และ	
(2)	ค่าเช่าทีด่นิส�าหรบัพืน้ทีต่ัง้ของโครงการโรง
ไฟฟ้าภายใต้	SAAM	SAAM-1	SAAM-2	และ	 
SAAM-3	
	 ในปี	2563	และ	2564	ต้นทนุบรกิารและ
เช่ารวมเท่ากับ	13.39	ล้านบาท	และ	12.66	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ส�าหรับปี	2564	ต้นทุน
บริการและเช่าลดลงจากปีก่อน	 0.73	 ล้าน
บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 5.45	มีสาเหตุหลัก
มาจากค่ารักษาความปลอดภัยลดลงจ�านวน	
1.05	ล้านบาท	และค่าตัดหญ้าและล้างแผง
โซลาร์เพิ่มขึ้นจ�านวน	0.15	ล้านบาท	
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ก�าไรขั้นต้น

งบการเงินรวม

สำาหรับปี 2560 สำาหรับปี 2561 สำาหรับปี 2562 สำาหรับปี 2563 สำาหรับปี 2564

ล้านบาท
อัตรากำาไร

ขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ล้านบาท
อัตรากำาไร

ขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ล้านบาท
อัตรากำาไร

ขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ล้านบาท
อัตรากำาไร

ขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ล้านบาท
อัตรากำาไร

ขั้นต้น 
(ร้อยละ)

ก�าไรขัน้ต้น	-	ขายไฟฟ้า 9.98 58.91 10.49 63.23 10.78 63.80 10.87 63.82 10.65 63.08

ก�าไรขั้นต้น	-	บริการ 41.38 75.33 40.45 73.64 42.00 76.49 41.54 75.63 42.26 76.95

ก�าไรขั้นต้นรวม 51.36 71.46 50.94 71.22 52.78 73.50 52.41 72.83 52.91 73.69

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	 52.41	 ล้านบาท	 และ	
52.91	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นอัตรา
ก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	ร้อยละ	72.83	และร้อยละ	
73.69	 ของรายได้จากการด�าเนินงาน	 ตาม
ล�าดับ	 ในปี	 2564	ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน	จ�านวน	0.50	ล้านบาท	โดยมสีาเหตหุลัก
มาจากค่ารักษาความปลอดภัยลดลง	 1.05	
ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

	 ในปี	 2563	 และ	 2564	 กลุ ่มบริษัทฯ	
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากับ	
0.22	 ล ้านบาท	 และ	 0.35	 ล ้านบาท	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.31	และร้อยละ	0.47	
ของรายได้จากการด�าเนินงาน	 ตามล�าดับ	
ทั้งนี้	 ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย	ค่า
ใช้จ ่ายส�าหรับค่านายหน้าในการติดต่อ	
จัดหาที่ดิน	และประสานงานโครงการส�าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่กลุ ่ม
บริษัทฯ	ให้บริการแก่ลูกค้า	ในปี	2564	ค่าใช้
จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	
มีค่าใช้จ่ายในการน�าเสนอข้อมูลให้กับกลุ่ม
ลูกค้าโรงพยาบาล	 ส�าหรับธุรกิจปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานเฉพาะ
ทางด้วยเทคโนโลยี	ผ่านโซลูชั่นวิเคราะห์และ
ตดิตามข้อมลูบิก๊ดาต้าจ�านวน	0.15	ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 ในปี	 2563	 และ	 2564	 กลุ ่มบริษัทฯ	 
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ	 19.84	ล้าน
บาท	และ	 19.90	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	27.04	และร้อยละ	26.38	
ของรายได้รวม	 ตามล�าดับ	 โดยค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหลักประกอบด้วย	 เงินเดือน	 
ผลประโยชน์ของพนกังานและผูบ้รหิาร	ค่าเช่า
ส�านักงาน	ค่าเดินทาง	และค่าบริการวิชาชีพ	
เป็นต้น	ในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	0.06	
ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.30	 มีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	 เพิ่มข้ึน	 0.91	 ล้านบาท	 เน่ืองจาก
ในระหว่างปีบริษัทได้มีการจัดสรรใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ	SAAM-W1	และ	SAAM-W2	 ให้
กับผู้ถือหุ้นเดิม	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2563	
กลุ่มบริษัทฯ	มีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
จ�านวน	 0.77	 ล้านบาท	 ซึ่งรวมค�านวณเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารของป	ี
2563	ทั้งนี้ในปี	2564	ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการ
ดังกล่าว
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 ในปี	2563	และ	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มค่ีา
ใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั	3.65	ล้านบาท	และ	
3.16	ล้านบาท	ในปี	2564	ค่าใช้จ่ายทางการ
เงินลดลงจากปีก่อน	จ�านวน	0.49	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	13.58	 เนื่องจากการทยอยช�าระ
คืนเงินกู้ยืมธนาคาร

 กำาไรสุทธิ

	 ในปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มี
ก�าไรสุทธิเท่ากับ	24.24	ล้านบาท	และ	27.69	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โดยมีอัตราก�าไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ	 33.04	 และร้อยละ	 36.71	
ตามล�าดับ	 โดยในปี	 2564	อัตราก�าไรสุทธิที่
ปรับเพิ่มขึ้น	มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึน
ของรายได้อื่น	จ�านวน	2.22	ล้านบาท	ซึ่งจาก
จ�านวนเงินดังกล่าว	เป็นการเพิ่มขึ้นของก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน	จ�านวน	2.42	ล้านบาท	

• การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	409.74	ล้านบาท	และ	
429.12	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีสินทรัพย์
หลกัคือ	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	ซึง่ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังโครงการดังกล่าวของ
บริษทัย่อย	และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	
ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งส�าหรับโครงการโรง
ไฟฟ้าของลูกค้าที่กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการ	
	 ณ	 ส้ินปี	 2564	 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	
จ�านวน	19.38	ล้านบาท	จาก	ณ	สิ้นปีก่อน	
หรอืคดิเป็นร้อยละ	4.73	มสีาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	จ�านวน	27.41	
ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯได้รับเงินล่วงหน้า
ตามสญัญาจากลกูค้าจ�านวน	28.92	ล้านบาท
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 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นรวม
เท่ากับ	8.09	ล้านบาท	และ	8.32	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	คิดเป็นร้อยละ	1.97	และร้อยละ	

1.94	 ของสินทรัพย์รวม	 ตามล�าดับ	 โดยลูก
หน้ีการค้าประกอบด้วย	 ลูกหน้ีการค้าจาก
การจ�าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
(“กฟภ.”)	 และการให้บริการแก่โครงการ 
โรงไฟฟ้าของลูกค้าภายใต้สัญญาระยะ

ยาว	 ในขณะท่ีลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่
ประกอบด้วย	รายได้ค้างรบัจากการขายไฟฟ้า
และให้บริการท่ียังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้	 และ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	เป็นต้น

รายการ

งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้การค้า	(ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ) 6.30 71.92 7.05 81.92 7.85 89.82 7.59 93.82 7.60 91.35

ลูกหนี้อื่น   

เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน - - - - 0.01 0.09 - - - -

รายได้ค้างรับ 1.07 12.21 0.77 8.93 - - - - - -

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ-กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

- - - - 0.01 0.11 0.10 1.24 0.04 0.48

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1.39 15.87 0.78 8.99 0.83 9.5 0.35 4.33 0.58 6.97

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน - - 0.01 0.13 0.04 0.46 0.05 0.62 0.10 1.20

ลูกหนี้อื่นๆ - - 0.00 0.03 - - - - - -

รวมลูกหนี้อื่น 2.46 28.08 1.56 18.08 0.89 10.18 0.50 6.18 0.72 8.65

รวม 8.76 100.00 8.61 100.00 8.74 100.00 8.09 100.00 8.32 100.00

	 ณ	สิ้นปี	2564	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นเท่ากับ	 8.32	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
0.23	ล้านบาท	จากสิน้ปีก่อน	หรอืคดิเป็นร้อย
ละ	2.87	มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าฝึกอบรมเพิ่มขึ้น	
 งานโครงการระหว่างท�า

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีงานโครงการระหว่างท�าเท่ากับ	10.59	ล้าน
บาท	และ	10.94	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดย
ในปี	 2564	 งานโครงการระหว่างท�าจะแบ่ง
ออกเป็น	 (1)	 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย	และ	(2)	การ

ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า	 โดย
งานระหว่างท�าส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงจ�านวน	 8.51	
ล้านบาท	ค่าที่ปรึกษาจ�านวน	1.93	ล้านบาท	
และค่าใช้จ่ายท่ีพักและค่าเดินทางในการไป
ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือ
ใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าส�าหรับโครงการดังกล่าว
 ส�าหรบัการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีการ
บนัทกึต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องในการพฒันา

โครงการเป็นงานโครงการระหว่างท�าส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่จ่ายช�าระ
ตามสัญญาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	 (Grid	
Interconnection	 Agreement)	 งวดแรก	
อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะมีการทบทวน
เพื่อพิจารณาแนวทางการบันทึกต้นทุนงาน
ระหว่างท�าตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต	
ทั้งนี้	 มูลค่างานโครงการระหว่างท�า	ณ	สิ้นปี	
2564	 เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนนิการหาทีด่นิในประเทศญีปุ่่น	ส�าหรับการ
ให้บรกิารโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน
ตามความต้องการของลูกค้า
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 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

	 ณ	สิน้ปี	2563	และ	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ	4.29	ล้านบาท	
และ	4.17	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า	ภาษีเงิน
ได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	และภาษซ้ืีอทีย่งัไม่ถึงก�าหนด
ช�าระ	ณ	 สิ้นปี	 2564	 สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 0.12	 ล้านบาท	 
มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ	มีลูกหนี้
กรมสรรพากรลดลงจ�านวน	0.14	ล้านบาท

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเท่ากับ	82.49	
ล้านบาท	และ	 82.49	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 
ซ่ึงเป็นทีด่นิทีถ่อืครองกรรมสทิธิโ์ดย	SAAM-3	
เพือ่ใช้เป็นทีต่ัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของลูกค้าที่	 SAAM-3	 ให้บริการ
ภายใต้สัญญาระยะยาว	

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์เท่ากับ	 118.47	
ล้านบาท	และ	112.19	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
คิดเป็นร้อยละ	 28.91	 และร้อยละ	 26.41	
ของสินทรัพย์รวม	ตามล�าดับ	 โดยส่วนใหญ่
ประกอบด้วย	สินทรพัย์โรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทิตย์และที่ดินของโครงการ	 SAAM-SP1	
โดย	ณ	สิน้ปี	2564	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์มี
ยอดลดลง	สาเหตหุลกัมาจากการตดัค่าเสือ่ม
ราคาของโรงไฟฟ้า

รายการ

งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ที่ดิน 10.73 7.80 10.73 8.12 10.73 8.79 10.73 9.06 10.73 9.56

โรงไฟฟ้า 116.83 85.00 111.74 84.54 106.66 87.33 101.57 85.74 96.46 85.98

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 4.37 3.18 4.30 3.25 4.04 3.31 3.65 3.08 3.21 2.86

เครื่องมือและอุปกรณ์ 0.14 0.10 0.19 0.14 0.2 0.16 0.15 0.13 0.10 0.09

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ส�านักงาน

0.82 0.60 0.66 0.50 0.51 0.42 0.33 0.28 0.16 0.14

ยานพาหนะ - - - - - - 2.03 1.71 1.53 1.37

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 4.56 3.32 4.56 3.45 - - - - - -

รวม 137.45 100.00 132.18 100.00 122.14 100.00 118.47 100.00 112.19 100.00

	 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีการบันทึกสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างจ�านวน	4.56	ล้านบาท	ซึง่เป็น
งานโครงการระหว่างก่อสร้างของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ	 SAAM-SP2	ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีความทางกฎหมาย	
โดยกลุม่บรษิทัฯ	ได้บนัทกึค่าเผือ่การลดมลูค่า
ของสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก
ยกฟ้องคดีความในศาลปกครองกลาง	อย่างไร
ก็ตามกลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดและผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้น

สุด	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เปิดเผยความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากคดีความทางกฎหมาย
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี
บันทึกในงบการเงินรวมส�าหรับโครงการของ	
SAAM-SP2
 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มสีนิทรพัย์สิทธกิารใช้เท่ากบั	36.47	ล้านบาท	
และ	31.96	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดยประกอบ
ด้วยสัญญาเช่าท่ีดิน	 และสัญญาเช่าอาคาร

ส�านักงาน	ณ	สิ้นปี	 2564	สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้มียอดลดลง	สาเหตุหลักมาจากการตัดค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงได้แก่	 ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์	เท่ากบั	0.06	ล้านบาท	และ	0.05	
ล้านบาท	ตามล�าดับ
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 เงินมดัจ�าค่าที่ดินและอุปกรณ์

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	

มเีงินมดัจ�าค่าทีด่นิและอปุกรณ์เท่ากบั	24.38	

ล้านบาท	และ	 26.83	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

ณ	 สิ้นปี	 2564	 รายการเงินมัดจ�าที่ดินและ

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 (1)	 รายการ

เงินมัดจ�าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	 SAAM-

SP2	 ซึ่งอยู่ระหว่างข้อพิพาททางกฎหมาย	

รวมจ�านวน	 25.38	 ล้านบาท	 แบ่งออกเป็น

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ที่จ่ายแก่ผู้จัดหา

อุปกรณ์หลัก	จ�านวน	24.10	ล้านบาท	(0.72	

ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	และเงินจ่ายล่วงหน้าค่า

ก่อสร้างแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างจ�านวน	 1.28	

ล้านบาท	 และ	 (2)	 รายการเงินมัดจ�าค่าที่

ดินส�าหรับโครงการที่อยู ่ระหว่างพัฒนาใน

ประเทศญีปุ่น่ส�าหรบัโครงการภายใต้	BMP-3	

และ	BMP-4	จ�านวน	1.46	ล้านบาท	

	 ทั้งนี้	 ส�าหรับรายการคงค้างเงินมัดจ�า

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	 SAAM-SP2	 ซึ่งอยู่

ระหว่างการพิจารณาคดีความทางกฎหมาย

นั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 มิได้บันทึกค่าเผื่อการลด

มูลค่าของสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมา

จากผลของคดีความในงบการเงินรวมของ

กลุ่มบริษัทฯ	 เนื่องจากผลของคดียังไม่เป็น

ท่ีสิ้นสุด	 โดยฝ่ายจัดการของกลุ ่มบริษัทฯ	

เชื่อม่ันว่าเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าส�าหรับงาน

ก่อสร้างและค่าอปุกรณ์ตามสญัญาที	่SAAM-

SP2	ได้ช�าระไปแล้วนั้น	ยังคงมีมูลค่าจนกว่า

กระบวนการฟ้องร ้องคดีจะเป็นที่สิ้นสุด	 

อีกทั้งในกรณีสุดท้ายแล้วหาก	 SAAM-SP2	

แพ้คดี	 และมีการบอกเลิกสัญญาจัดหา

อุปกรณ์	 SAAM-SP2	 มีสิทธิที่จะได้รับเงิน

มัดจ�าค่าอุปกรณ์ดังกล่าวคืนทั้งจ�านวนตาม

สัญญา	นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เปิดเผย

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากคดีความทาง

กฎหมายซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ

สินทรัพย์ที่บันทึกในงบการเงินรวมส�าหรับ

โครงการของ	SAAM-SP2	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 ณ	สิ้นปี	 2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	 

มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ	 1.66	ล้าน

บาท	และ	1.60	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ซึง่ส่วนใหญ่

ประกอบด้วย	เงินค�า้ประกันทีด่นิ	เงินค�า้ประกัน

การไฟฟ้า	 และค่าระบบแสงสว่างโครงการ

จ่ายล่วงหน้า	เป็นต้น	ณ	สิ้นปี	2564	สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจ�านวน	 0.06	 ล้านบาท	 

มีสาเหตุมาจากการทยอยตัดจ�าหน่ายของ

ระบบแสงสว่างโครงการจ่ายล่วงหน้า

 หนี้สิน

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	

มีหนี้สินรวมเท่ากับ	 116.82	 ล้านบาท	และ	

123.33	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่

ประกอบด้วย	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า	SAAM-SP1	

และการจัดซื้อที่ดินภายใต้	SAAM-3	หนี้สินที่

เกิดจากสัญญา	เป็นต้น	ณ	สิ้นปี	2564	หนี้สิน

รวมเพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2563	จ�านวน	6.51	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5.57	มีสาเหตุ

หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจาก

สัญญาจ�านวน	28.92	ล้านบาท	

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	 

มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น

เท่ากับ	2.61	ล้านบาท	และ	2.38	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	โดยรายการส่วนใหญ่ประกอบด้วย	 

เจ้าหนี้การค้า	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ค่าดอกเบี้ย

ค้างจ่าย	และภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย	 เป็นต้น	

ณ	 สิ้นปี	 2564	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี

หมุนเวียนอ่ืนลดลงจากปีก่อน	 จ�านวน	 0.23	

ล้านบาท	 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ 

เจ้าหนี้ อ่ืน	 จ�านวน	 0.10	 ล้านบาท	 และ

ดอกเบี้ยค้างจ่ายกับสถาบันการเงิน	จ�านวน	

0.07	ล้านบาท	

 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

	 ณ	ส้ินปี	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มหีนีส้นิทีเ่กดิ

จากสญัญาเท่ากบั	28.92	ล้านบาท	เนือ่งจาก

กลุ ่มบริษัทฯ	 ได ้รับเงินล ่วงหน้าส�าหรับ 

ค่าบริการตามสัญญาบริการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	

มีหนี้สินหมุนเวียนอื่นเท่ากับ	0.94	ล้านบาท	

และ	0.90	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	0.04	

ล้านบาท

 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ณ	สิน้ปี	2563	และ	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มี

หนีส้นิตามสญัญาเช่าเท่ากบั	27.07	ล้านบาท	

และ	23.27	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	3.80	

ล้านบาท	สาเหตหุลกัมาจากการจ่ายช�าระค่า

เช่าที่ดิน	และค่าเช่าส�านักงาน

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	

มเีงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเท่ากบั	

82.45	ล้านบาท	และ	64.22	ล้านบาท	ตาม

ล�าดบั	โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชย์ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์	 (Project	 Finance)	 ภายใต	้

SAAM-SP1	 และการกู ้ยืมเงินส�าหรับการ

จัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการเพื่อให้

บริการภายใต้	 SAAM-3	ทั้งนี้	 เงินกู้ยืมระยะ

ยาวดังกล่าวมียอดลดลงจากการทยอยช�าระ

คืนเงินกู้จ�านวน	18.23	ล้านบาทในระหว่างปี	

ดังนี้
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หน่วย:	ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

1.	 เงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าภายใต้	SAAM-SP1

85.81 79.16 72.28 65.11 57.69

2.	 เงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับโครงการ
จัดหาที่ดินภายใต้	SAAM-3

46.89 37.49 27.65 17.34 6.53

รวม 132.70 131.36 99.93 82.45 64.22

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	292.92	ล้านบาท	และ	305.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ณ	สิ้นปี	2564	ส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2563	จ�านวน	12.87	ล้านบาท	จากก�าไรสุทธิ

• การวิเคราะห์สภาพคล่อง

 ตารางแสดงกระแสเงินสด
	 หน่วย:	ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 40.03 17.95 30.28 37.36 66.05

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 0.89 (0.15) (79.98) 57.84 (45.60)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (32.93) 118.78 (62.16) (47.19) (39.43)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.41) (0.25) (0.24) 1.19 0.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7.59 136.32 (112.10) 49.20 (18.79)

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด�าเนินงาน	ส�าหรับปี	 2563	และป	ี
2564	 เท่ากับ	 37.36	ล้านบาท	และ	 66.05	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 และมีก�าไรจากการ
ด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน	 เท่ากับ	 42.72	 ล้าน
บาท	และ	43.16	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดย
ในปี	 2564	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 จ�านวน	 2.43	
ล้านบาท	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	
จ�านวน	 10.09	 ล้านบาท	ก�าไรจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์	จ�านวน	0.44	
ล้านบาท	 ก�าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	

จ�านวน	 0.01	 ล้านบาท	 ค่าเผ่ือการด้อยค่า
โรงไฟฟ้า	 จ�านวน	0.03	ล้านบาท	ส�ารองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	จ�านวน	0.31	
ล้านบาท	รายได้ดอกเบีย้รบั	จ�านวน	0.51	ล้าน
บาท	และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร	จ�านวน	
2.99	ล้านบาท
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดสุทธิจาก	
(ใช้ไปใน)	กจิกรรมลงทุน	ส�าหรบัปี	2563	และ
ปี	2564	เท่ากบั	57.84	ล้านบาท	และ	(45.60)	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โดยในปี	 2564	 กลุ่ม
บริษัทฯ	น�าเงินไปฝากประจ�ากับสถาบันการ
เงินจ�านวน	46.20	ล้านบาท	เงินสดจ่ายช�าระ
ค่าอุปกรณ์	จ�านวน	0.05	ล้านบาท	เงินสดรับ

จากการยกเลิกสัญญาเช่า	จ�านวน	0.09	ล้าน
บาทและมีเงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร	จ�านวน	0.57	ล้านบาท
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน	ส�าหรับปี	 2563	และป	ี
2564	 เท่ากับ	 47.19	ล้านบาท	และ	 39.43	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 โดยในปี	 2564	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 มีการทยอยจ่ายช�าระคืนเงินกู ้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	จ�านวน	18.23	
ล้านบาท	มีการจ่ายเงินปันผล	จ�านวน	15.00	
ล้านบาท	มีการจ่ายดอกเบี้ย	 จ�านวน	 3.05	
ล้านบาท	 และเงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตาม
สัญญาเช่า	จ�านวน	3.15	ล้านบาท	
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• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

	 ณ	สิ้นปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	5.37	เท่า	และ	3.38	เท่า	ตามล�าดับ	โดย	ณ	ปี	2564	อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการด�าเนินงาน	และจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน 
ที่เกิดจากสัญญา	

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมสำาหรับงวดปี

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.86 5.53 6.45 5.37 3.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.61 5.04 2.49 4.02 1.76

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.60 0.63 1.03 1.45 1.68

 อัตราส่วนความสามารถในการ 
ทำากำาไร 

 อัตราก�าไรขั้นต้น

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	 72.83	
และร้อยละ	73.69	ตามล�าดับ	 โดยส�าหรับปี	
2564	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	เนื่องจากในปี	2564	
ต้นทุนบริการและเช่าลดลงจากปีก่อน	 0.73	
ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากค่ารักษาความ
ปลอดภัยลดลง	จ�านวน	1.05	ล้านบาท	และ
ค่าตัดหญ้าและล้างแผงโซลาร์เพิม่ขึน้	จ�านวน	
0.15	ล้านบาท

 อัตราก�าไรสุทธิ 

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ	 ร้อยละ	33.04	และ
ร้อยละ	 36.71	 ตามล�าดับ	 อัตราก�าไรสุทธิ
ส�าหรับปี	 2564	 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก ่อน	
เนื่องจากในปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น	2.42	ล้านบาท	และ
ต้นทุนบริการและเช่าลดลง	0.73	ล้านบาท	

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมสำาหรับงวดปี

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 71.46	 71.22	 73.50 72.83 73.69

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ 37.67	 35.17	 34.01 44.95 45.48

อัตราก�าไรอื่น ร้อยละ 2.20	 (1.94) 2.02 1.91 4.81

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 147.90	 71.38	 123.99 115.49 202.25

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 25.89	 21.17	 22.50 33.04 36.71

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 12.45	 6.75	 5.64 8.33 9.25

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	
8.33	และร้อยละ	9.25	ตามล�าดับ	อัตราผล
ตอบแทนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	2564	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน	มีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิที่
เพิ่มขึ้น	
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 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

	 ส�าหรับปี	 2563	 และ	 2564	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ	 5.98	 และร้อยละ	 6.60	 ตามล�าดับ	 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี	2564	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	มีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น	
 อัตราหมุนของสินทรัพย์

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ	0.18	เท่า	และ	0.18	เท่า	ตามล�าดับ

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมสำาหรับงวดปี

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 6.19	 4.06	 3.90 5.98 6.60

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 11.12 9.48 10.62 16.75 19.10

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.24 0.19 0.17 0.18 0.18

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทาง 
การเงิน 

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	
0.40	เท่า	และ	0.40	เท่า	ตามล�าดับ	

 อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
เท่ากับ	12.10	เท่า	และ	24.67	เท่า	ตามล�าดบั	
โดยส�าหรับปี	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตราส่วน
ความสามารถช�าระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้จากการ
เพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด�าเนินงาน

 อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระ
ผูกพัน

	 ส�าหรับปี	2563	และ	2564	กลุ่มบริษัทฯ	
มีอัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน
เท่ากับ	0.88	เท่า	และ	1.81	เท่า	ตามล�าดับ	
โดยในปี	2564	กลุม่บรษิทัฯ	มอีตัราส่วนความ
สามารถช�าระภาระผูกพันท่ีเพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด�าเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมสำาหรับงวดปี

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.89 0.50 0.38 0.40 0.40

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 8.51	 5.20	 8.78 12.10 24.67

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 
(Cash	Basis)

เท่า 1.25	 0.47	 0.56 0.88 1.81

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 20.24 115.77 136.35 92.83 54.17

• ปัจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
 •	 การแข็งค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเยน	จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการด�าเนินงาน 
รวมทั้งการแปลงค่างบการเงิน	ในกรณีกลุ่มบริษัทฯ	มีสถานะสินทรัพย์และหนี้สินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • การเปลีย่นแปลงนโยบายในต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกับกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	จะส่งผลต่อการด�าเนินงานในธรุกจิต่างประเทศ
 • การประกอบธุรกิจใหม่จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีการกระจายความเสี่ยง	และด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ข้อมูลทั่วไป
• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
 ชื่อบริษัท     บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

	 ชื่อย่อหลักทรัพย์	 	 	 	 SAAM

	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 เลขที่	141	อาคารเมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ	ห้องเลขที่	2.2	ชั้นที่	10	ซอยสุขุมวิท	63	(เอกมัย)

	 	 	 	 	 	 	 	 ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 	 1.		 กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.1		 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.2		 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจ�าหน่าย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.3		 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

	 	 	 	 	 	 	 	 2.		 กลุ่มธุรกิจลงทุน	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.1		 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.2		 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.3		 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

	 เลขทะเบียนบริษัท	 	 	 0107561000366	

	 โทรศัพท์	 	 	 	 	 02-096-1936	ถึง	7

	 โทรสาร		 	 	 	 	 02-096-1936	ถึง	7	ต่อ	111

	 เว็บไซต์		 	 	 	 	 www.saam.co.th

	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 180,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	360,000,000	หุ้น

	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 	 150,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	300,000,000	หุ้น

	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 	 	 0.50	บาท

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูล
ส�าคัญอื่น
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• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
 1. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จ�ากัด (“SAAM-1”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 4,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	40,000	หุ้น

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 4,000,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท

 2. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทู จ�ากัด (“SAAM-2”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 1,500,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	15,000	หุ้น	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 1,500,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท

 3. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ�ากัด (“SAAM-3”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 จัดหาสถานที่ตั้ง	และให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 30,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	300,000	หุ้น	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 30,000,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท

 4. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จ�ากัด (“SAAM-S”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	

	 	 	 	 	 	 	 	 การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน	และการลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 (ยังไม่เริ่มด�าเนินการ)

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 6,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	60,000	หุ้น	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 2,250,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท

 5. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จ�ากัด (“SAAM-SP1”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 40,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	400,000	หุ้น	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 40,000,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท

 6. ชื่อบริษัท    บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จ�ากัด (“SAAM-SP2”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	(ยังไม่เริ่มด�าเนินการ)

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 40,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	400,000	หุ้น	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 40,000,000	บาท

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 100	บาท
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 7. ชื่อบริษัท    SAAM International Limited (“SAAM-INTER”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	ให้บริการพัฒนา

	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศตามความต้องการของลูกค้า	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 1,500,000	เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	1,500,000	หุ้น

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 1,500,000	เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

	 	 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 	 1	เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง

 8. ชื่อบริษัท    SAAM Japan Energy GK (“SAAM-JAPAN”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น	และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 1,000,000	เยน	

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 1,000,000	เยน

• ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยทางอ้อมท่ีถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 1. ชื่อบริษัท    Biomass Power One GK (“BMP-1”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 2. ชื่อบริษัท    Biomass Power Two GK (“BMP-2”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 3. ชื่อบริษัท    Biomass Power Three GK (“BMP-3”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 4. ชื่อบริษัท    Biomass Power Four GK (“BMP-4”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 5. ชื่อบริษัท    Biomass Power Five GK (“BMP-5”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 6. ชื่อบริษัท    Biomass Power Six GK (“BMP-6”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน
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 7. ชื่อบริษัท    Biomass Power Seven GK (“BMP-7”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

 8. ชื่อบริษัท    Biomass Power Eight GK (“BMP-8”)

	 	 ประเภทธุรกิจ		 	 	 ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 100,000	เยน

	 	 ทุนเรียกช�าระแล้ว	 	 100,000	เยน

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ผู้สอบบัญชี
 ชื่อบริษัท     บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 เลขที่	98	อาคารสาทรสแควร์	ชั้น	28	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	

	 	 	 	 	 	 	 	 เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500

	 โทรศัพท์	 	 	 	 	 02-108-1591

	 โทรสาร		 	 	 	 	 02-108-1599

ผู้ตรวจสอบภายใน
 ชื่อบริษัท     บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากัด

	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 เลขที่	281/158	เดอะฟิฟท์	อเวนิว	อาคารบี	ชั้น	2	ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี	

	 	 	 	 	 	 	 	 ต�าบลบางเขน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

	 โทรศัพท์	 	 	 	 	 02-526-6100

	 โทรสาร		 	 	 	 	 02-526-0300

นายทะเบียนหลักทรัพย์
 ชื่อบริษัท     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	

	 	 	 	 	 	 	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 โทรศัพท์	 	 	 	 	 02-009-9000

	 โทรสาร		 	 	 	 	 02-009-9991
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อย่างมีนัย
ส�าคัญ	อย่างไรก็ดี	SAAM-SP2	ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบรษิทัฯ	ได้เป็นโจทก์ยืน่ฟ้องในคดซีึง่
อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	 
และคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด	 สรุปที่มา
และล�าดับเหตุการณ์ที่ส�าคัญได้ดังนี้
 	 วันที่	12	พฤษภาคม	2558	SAAM-
SP2	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้ท�า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 (“PPA”)	 กับการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค	(“กฟภ.”)	โครงการโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ	เป็น
ระยะเวลา	 25	ปี	 โดยก�าหนดจุดรับซ้ือไฟฟ้า

อยู่ที่ต�าบลดีลัง	 อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัด
ลพบุรี	 และมีก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์	 (“SCOD”)	 ภายในวันท่ี	 31	
ธันวาคม	2558
 	 วันที่	 21	 พฤษภาคม	 2558	 เกิด
เหตุสุดวิสัยมีประชาชนปิดล้อมพื้นที่เพื่อ
ประท้วงและต่อต้านการด�าเนินโครงการ	
ท�าให้	SAAM-SP2	ไม่สามารถด�าเนินการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่ได้
 	 วันที่	3	มิถุนายน	2558	SAAM-SP2	
ส่งหนงัสอืถึง	กฟภ.	ขอย้ายสถานท่ีตัง้โครงการ
เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยตาม
สัญญา	 PPA	 โดยขอย้ายที่ตั้งโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังสถานท่ีต้ัง
ใหม่ในต�าบลหนองชุมพล	 อ�าเภอเขาย้อย	
จังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย	

 	 วันที่ 	 28	 ธันวาคม	 2558	 กฟภ.	 
แจ้งผลการพิจารณาไม่สามารถอนุมัติย้าย 
ที่ตั้งโครงการได้
 	 วันที่	31	ธันวาคม	2558	ถึงก�าหนด	
SCOD	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 	 วันท่ี	 10	 กุมภาพันธ์	 2559	 กฟภ.	 
แจ้งไม่อนุมัติเลื่อนก�าหนดวัน	 SCOD	และ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
 	 วนัที	่28	กรกฎาคม	2559	SAAM-SP2	 
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง
 	 วันที่	4	สิงหาคม	2559	ศาลปกครอง
มีค�าสั่งรับค�าฟ้อง
 	 วั น ท่ี 	 2 5 	 กั น ย า ย น 	 2 5 6 2	 
ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง
 	 วันที่	25	ตุลาคม	2562	SAAM-SP2	
ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาศาลปกครองกลางต่อ
ศาลปกครองสูงสุด

	 สรุปสาระส�าคัญของคดีแสดงได้ดังนี้

ผู้ฟ้องคดี SAAM-SP2

ผู้ถูกฟ้องคดี 	 	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(“กฟภ.”)
	 	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	(“กกพ.”)
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	(“สกพ.”)

ฐานความผิด การกระท�าทางปกครองที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยล่าช้า

เหตุแห่งการฟ้องคดี 		SAAM-SP2	 ได้รับความเห็นชอบให้ขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่	

กฟภ.	และได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า	(PPA)	กบั	กฟภ.	ในวนัท่ี	12	พฤษภาคม	2558	โดยก�าหนด

จุดรับซื้อไฟฟ้าที่ต�าบลดีลัง	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	โดยมีก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์	(SCOD)	ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2558

		เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2558	SAAM-SP2	ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	แต่ปรากฏว่ามีประชาชน

ปิดล้อม	เพือ่ประท้วงและต่อต้านไม่ให้มกีารรบัฟังความเห็น	ท้ังยงัคัดค้านการด�าเนินโครงการในพืน้ที	่

จนส่งผลให้	 SAAM-SP2	 ไม่สามารถด�าเนินการต่อไปได้	 ซึ่ง	 SAAM-SP2	 เห็นว่า	 กรณีดังกล่าวเป็น

เหตุสุดวิสัยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ดังนั้น	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2558	SAAM-SP2	จึงได้มีหนังสือ

ไปยัง	กฟภ.	 เพื่อขอย้ายสถานท่ีต้ังโครงการไปยังต�าบลหนองชุมพล	อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	 

ซึ่ง	SAAM-SP2	ได้ตรวจสอบแล้วว่ายังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้	

		ต่อมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้พจิารณาและมหีนังสือแจ้งผลการย้ายท่ีต้ังโครงการ	ลงวนัท่ี	28	ธนัวาคม	

2558	ว่าไม่สามารถอนุมัติการย้ายที่ตั้งโครงการของ	SAAM-SP2	ได้	ท�าให้	SAAM-SP2	ไม่สามารถ

ด�าเนนิโครงการบนสถานทีต่ัง้เดมิเพือ่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทนัเวลาตามทีส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	(PPA)	

ก�าหนดภายในวันที่	31	ธันวาคม	2558
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		กกพ.	มีมติไม่เห็นชอบในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่	SAAM-SP2	และต่อมา	

กฟภ.	 ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับ	SAAM-SP2	ซึ่งหากมีมติไม่อนุญาตให้ย้ายท่ีตั้งโครงการ

ภายในระยะเวลาปกติ	และแจ้งให้	 SAAM-SP2	ด�าเนินการโครงการในพื้นท่ีเดิมแล้ว	SAAAM-SP2	

ก็ย่อมสามารถด�าเนินการ	จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันภายในก�าหนด	

		การกระท�าของ	กฟภ.	กกพ.	และ	สกพ.	ท�าให้	SAAM-SP2	ได้รับความเสียหาย	จึงจ�าเป็นต้องฟ้องคดี

ทุนทรัพย์ 205,090,012.49	บาท

สถานะคดี 		วันที่	28	กรกฎาคม	2559:	SAAM-SP2	ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง

		วันที่	4	สิงหาคม	2559:	ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งรับฟ้องไว้พิจารณา

		วันที่	21	พฤศจิกายน	2559:	กฟภ.	ยื่นค�าให้การ

		วันที่	26	ธันวาคม	2559:	กกพ.	และ	สกพ.	ยื่นค�าให้การ

		วันที่	27	กันยายน	2560:	SAAM-SP2	ยื่นค�าคัดค้านค�าให้การ

		วันที่	30	พฤศจิกายน	2560	กฟภ.	กกพ.	และ	สกพ.	ยื่นค�าให้การเพิ่มเติม

		วันที่	17	กันยายน	2561	ศาลปกครองกลางก�าหนดให้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

		วันที่	25	กันยายน	2562	ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง

		วันที่	25	ตุลาคม	2562	SAAM-SP2	ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

		วันที่	29	พฤศจิกายน	2562	ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งรับอุทธรณ์ไว้พิจารณา

		ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด	

ค�าขอท้ายค�าฟ้อง 		ขอให้เพิกถอนมติหรือค�าสั่งของ	 กฟภ.	ที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนและขยายก�าหนดวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า 

เข้าระบบเชิงพาณิชย์และบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	

		ขอให้เพิกถอนมติหรือค�าสั่งของ	กกพ.	ที่ไม่อนุญาตให้ย้ายที่ตั้งโครงการและมติหรือค�าสั่งของ	กฟภ.	

ที่ไม่อนุมัติให้เลื่อนและขยายก�าหนดวันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์และบอกเลิกสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้า	

		ขอให้	 SAAM-SP2	ย้ายที่ตั้งโครงการจากต�าบลดีลัง	 อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี	 ไปยังต�าบล

หนองชุมพล	อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	

		หากไม่ให้ย้ายทีต่ัง้โครงการ	กข็อให้	SAAM-SP2	ได้รบัการขยายระยะเวลาเริม่ต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณชิย์	ออกไปอกี	6	เดอืนนับแต่วันที	่กกพ.	ออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน	ตามสทิธแิละ

หน้าที่ของ	SAAM-SP2	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิม	

		หากไม่ให้ย้ายทีต่ัง้โครงการและไม่ขยายระยะเวลา	ขอให้	กฟภ.	กกพ.	และ	สกพ.	ร่วมกนัหรอืแทนกนั

ชดใช้เงินจ�านวน	205,090,012.49	บาท	ให้แก่	SAAM-SP2	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี
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	 ทั้งนี้	ในระหว่างปี	2558	SAAM-SP2	ได้
เข้าท�าสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กับบริษัท	 บางกอกโซลาร์	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	
(“BSP”)	 สัญญาจัดหาอุปกรณ์หลักกับ	
Advance	 Renewable	 Energy	 Total	
Solution	Limited	(“ARTS”)	ซึ่งเป็นบริษัทใน
กลุ่ม	 BSP	 เพื่อจัดซ้ือแผงผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์	 (Photovoltaic	
module)	เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้า	(Inverter)	
และอปุกรณ์ระบบเพือ่รองรบัแผงผลติกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 นอกจากนี	้
SAAM-3	 ได้เข้าลงนามในสัญญาจะซ้ือจะ
ขายที่ดินกับเจ ้าของที่ดินซึ่ ง เป ็นบุคคล
ภายนอก	 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่
ส�าหรับโครงการ	SAAM-SP2	ในต�าบลหนอง
ชุมพล	 อ�าเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 ที่	
SAAM-SP2	 ได้ด�าเนินการส่งหนังสือขอย้าย
สถานทีต่ัง้โครงการแห่งใหม่ดงักล่าวต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องแล้ว	 โดยได้มีการจ่ายเงินล่วง
หน้าส�าหรับค่าอุปกรณ์จ�านวน	 0.72	 ล้าน
เหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 26.02	
ของมลูค่าสนิค้าตามสญัญาจ�านวน	2.79	ล้าน
เหรียญสหรัฐ	และได้จ่ายเงินมัดจ�าล่วงหน้า
ค่าก่อสร้างและได้ด�าเนนิการตดิตัง้โครงสร้าง
รองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์บางส่วนแล้วบน
ที่ตั้งโครงการดังกล่าวรวมจ�านวน	4.82	ล้าน
บาท	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 17.44	 ของ
มูลค่าตามสัญญาจ�านวน	 27.64	 ล้านบาท	
โดยต่อมากลุ่มบริษัทฯ	 ได้เจรจากับคู่สัญญา
ตามสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
สัญญาจัดหาอุปกรณ์หลัก	และสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินเพื่อขอระงับการด�าเนินการตาม
สญัญาชัว่คราวจนกว่าผลของคดคีวามจะเป็น
ที่สิ้นสุด	นอกจากนี้	SAAM-SP2	ยังได้เข้าท�า
สัญญาเพ่ิมเติมแนบท ้ายสัญญาจัดหา
อุปกรณ์หลักกับคู ่สัญญาในการขอรับเงิน
มัดจ�าจ�านวนดังกล่าวท่ีได้จ่ายไปแล้วคืนทั้ง
จ�านวนหาก	SAAM-SP2	แพ้คดคีวาม	ทัง้นี	้ใน
กรณีท่ี	 SAAM-SP2	 แพ้คดีความ	 โดยไม่
สามารถด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้	
SAAM-SP2	 จะด�าเนินการ	 (1)	 บอกเลิก
สัญญาจัดหาอุปกรณ์	 และขอคืนเงินมัดจ�า

เตม็จ�านวนซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดใน
หนังสือแนบท้ายสัญญาจัดหาอุปกรณ์ซึ่งคู่
สญัญาได้ลงนามรบัทราบร่วมกนั	(2)	บอกเลกิ
สญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบัผูร้บัเหมาก่อสร้าง	
ซ่ึงจากการประมาณการโดยฝ่ายจัดการของ
กลุ่มบริษัทฯ	 SAAM-SP2	อาจมีภาระค่าใช้
จ่ายจากการยกเลกิสญัญาส�าหรบัค่าก่อสร้าง
ที่คู ่สัญญาได้ด�าเนินการแล้ว	 รวมถึงค่ารื้อ
ถอนและขนย้ายอุปกรณ์จ�านวน	3.50	 ล้าน
บาท	โดยประมาณ	และ	(3)	บอกเลิกสัญญา
เช่าและสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินท่ีท�ากับ
บุคคลภายนอกส�าหรับเป็นที่ตั้งของโครงการ
ตามสถานที่แห่งใหม่
	 อย ่างไรก็ดี	 เ น่ืองจาก	 ณ	 วันท่ี	 31	
ธันวาคม	 2564	 คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พจิารณาคดขีองศาลปกครองสงูสดุ	และยงัไม่
เป็นทีส่ิน้สดุในฐานะผูฟ้้องคดต่ีอ	กฟภ.	กกพ.	
และ	สกพ.	 จึงมีความไม่แน่นอนของผลการ
ตดัสนิ	ซึง่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อมลูค่า
ทรพัย์สนิของโครงการ	SAAM-SP2	ทัง้นี	้ตาม
งบการเงินรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	
กลุ ่มบริษัทฯ	 มี	 (1)	 รายการเงินมัดจ�าท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรวมจ�านวน	
25.38	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าอปุกรณ์จ�านวน	24.10	ล้านบาท	(724,765	
เหรียญสหรัฐ)	 และการจ่ายเงินล่วงหน้าค่า
ก่อสร้างแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างจ�านวน	 1.28	
ล้านบาท	และ	(2)	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
จ�านวน	 4.56	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	8.30	และร้อยละ	1.49	ของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม	ตามล�าดับ	 ท้ังน้ี	
เมือ่วนัที	่25	กันยายน	2562	ซึง่ศาลปกครองกลาง 
มีค�าพิพากษายกฟ้อง	SAAM-SP2	ได้ด�าเนิน
การต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าโรงไฟฟ้าระหว่าง
ก่อสร้างในอัตราร้อยละ	100	 เป็นจ�านวนเงิน
รวมทัง้สิน้	4.56	ล้านบาท	โดยฝ่ายจดัการของ 
บริษัทฯ	 เชื่อม่ันว่าเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า
ส�าหรบังานก่อสร้างและค่าอปุกรณ์ท่ี	SAAM-
SP2	ได้ช�าระไปแล้วนั้น	ยังคงมีมูลค่าจนกว่า
กระบวนการฟ้องร้องคดจีะเป็นทีส่ิน้สดุ	อกีทัง้
ในกรณีสุดท้ายแล้ว	SAAM-SP2	แพ้คดีและ
มีการบอกเลิกสัญญาจัดหาอุปกรณ์	SAAM-

SP2	มีสิทธิที่จะได้รับเงินมัดจ�าค่าอุปกรณ์ดัง
กล่าวคนืทัง้จ�านวน	กลุม่บรษิทัฯ	จงึมไิด้บนัทกึ
ค่าเผื่อในการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว	
หรือหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลของคดีความ	
(หากมี)	 ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ	
เนื่องจากผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด
	 ทั้งนี้	ในกรณีหากผลของคดีความเป็นที่
ส้ินสุดปรากฎว่า	 SAAM-SP2	 แพ้คดี	 กลุ่ม
บรษิทัฯ	อาจได้รบัผลกระทบจากการพจิารณา
การด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างจ�านวน	 1.28	ล้านบาท	
และประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีอาจต้องช�าระ
แก่ผู ้รับเหมาก่อสร้างส�าหรับค่าก่อสร้างที่
ด�าเนินการแล้ว	 และค่ารื้อถอนและขนย้าย
อปุกรณ์จ�านวน	3.50	ล้านบาท	คดิเป็นจ�านวน
รวมท้ังส้ิน	 4.78	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	
1.56	ของส่วนของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิรวม	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	หรือร้อยละ	17.26	
เมือ่เทยีบกบัก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2564	อย่างไร
ก็ดี	กลุ่มบริษัทฯ	จะใช้ความพยายามอย่างดี
ที่สุดในการด�าเนินการตามข้ันตอนทาง
กฎหมายส�าหรับข้อพิพาทดังกล่าว	 โดย
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ	
เป็นส�าคัญ
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สรปุสญัญาทีส่ำาคัญในการดำาเนนิธรุกจิจัดหาสถานทีต่ัง้และให้บรกิารท่ีเกีย่วข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
สัญญาร่วมลงทุน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่ม	 BSP	 ในการด�าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 
ซึ่งยังมีผลใช้บังคับรวมทั้งหมด	7	สัญญา	ดังนี้

สัญญา คู่สัญญา ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ
จำานวน
กิโลวัตต์

อายุ
สัญญา1

วันเริ่ม
ให้บริการ

วันสิ้นสุด
อายุสัญญา

1 SAAM	กับ	BSP อ่างทอง อ�าเภอเมืองอ่างทอง
	จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่	27-3-4.1	ไร่

1,338 20	ปี 11/2/2552 10/2/2572

2 SAAM	กับ	BSP เพชรบุรี อ�าเภอชะอ�า	 
จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่	53-0-64.0	ไร่

2,732 20	ปี 10/2/2552 9/2/2572

3 SAAM	กับ	BSP ลพบุรี	1 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

พื้นที่	64-2-48.9	ไร่

2,071 20	ปี 25/5/2553 24/5/2573

4 SAAM-1	กับ	BSP ลพบุรี	4 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

พื้นที่	55-3-74.4	ไร่

2,000 20	ปี 4/4/2555 3/4/2575

5 SAAM-1	กับ	BSP ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

พื้นที่	113-3-89.2	ไร่

4,000 20	ปี 5/10/2554 4/10/2574

6 SAAM-1	กับ	BSP ลพบุรี	6 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

พื้นที่	99-3-26.6	ไร่

4,000 20	ปี 22/2/2556 21/2/2576

7 SAAM-2	กับ	BSP อุบล อ�าเภอสิรินธร	 
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่	114-3-78	ไร่

4,950 20	ปี 20/3/2555 19/3/2575

หมายเหตุ:  1	สญัญามอีายุตัง้แต่ช่วงด�าเนนิการขออนญุาตประกอบกจิการโรงไฟฟ้า	จนถงึการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดจนอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ	 

	 	 	 จนแล้วเสร็จ	และนับรวมถึงระยะเวลาด�าเนินการอีก	20	ปี	นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 125



	 โดยสาระส�าคัญของสัญญาร่วมลงทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา กลุ่มบริษัทฯ	กับ	BSP

หน้าที่ความรับผิดชอบที่

ส�าคัญของ BSP

	 ใช้ที่ดินของโครงการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงงาน	และ/หรือพื้นที่ส�าหรับจัดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อด�าเนิน

การผลิตและจัดจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่บุคคลภายนอก

	 เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายส�าหรบัค่าก่อสร้างโรงงานและแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ	

พร้อมด�าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์

หน้าท่ีความรับผิดชอบที่

ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ

	 จะไม่จ�าหน่ายที่ดิน	ให้	ให้เช่า	ให้เช่าช่วง	โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน	หรือก่อให้เกิดภาระ

ผูกพันใดๆ	กับบุคคลอ่ืนหรือบุคคลภายนอก	 เว้นแต่ผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินจะ

ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญานี้และด�าเนินการในโครงการนี้แทน	

	 เป็นผู้ด�าเนินการ	ดูแลทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์ที่	BSP	ได้น�าไปติดตั้งและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ได้แก่

-		 จัดหาพนักงานหรือบุคคลเพื่อดูแลรักษา	ท�าความสะอาดทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์

-		 จดัท�าแนวรัว้หรอืก�าแพงรอบตลอดทีด่นิ	และจดัท�าไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรัว้หรอืก�าแพง	โดยกลุม่

บริษัทฯ	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท�าไฟฟ้าแสงสว่างประมาณร้อยละ	30	และ	BSP	รับผิดชอบ

ในส่วนที่เหลือทั้งหมด

-		 ดูแลรักษาทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์	มิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย

-		 ท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทติย์ทกุแผงอย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	พร้อมดแูลความสะอาดสถาน

ที่โครงการ	ทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์

	 หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์ของ	BSP	กลุ่มบริษัทฯ	จะต้องแจ้งให้	BSP	ทราบ	

และหากปรากฏว่าความเสียหายนั้นๆ	เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของกลุ่มบริษัทฯ	พนักงาน	

บริวาร	หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มบริษัทฯ	กลุ่มบริษัทฯ	ตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหาย	หรือความ

เสียหายใดๆ	ที่เกิดขึ้นแก่	BSP

อายุของสัญญา สญัญามอีายตุัง้แต่ช่วงด�าเนนิการขออนญุาตประกอบกจิการโรงไฟฟ้า	จนถงึการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์	

ตลอดจนอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ	จนแล้วเสร็จ	และนับรวมถงึระยะเวลาด�าเนินการอกี	20	ปี	นบัตัง้แต่

วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)

การช�าระเงิน BSP	ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กลุ่มบริษัทฯ	ในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาของสัญญา

การเลิกสัญญา หากกลุม่บรษิทัฯ	กระท�าผดิข้อสญัญาข้อหนึง่ข้อใด	BSP	สามารถเข้าไปด�าเนนิการ	และ/หรอืจดัการโครงการ

แทนได้ทันที	 และหากสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าในกรณีใด	BSP	สามารถขนย้ายทรัพย์สิน	ตลอดจนเครื่องมือ	

และ/หรืออุปกรณ์จากที่ดินได้ทันที	โดยแจ้งล่วงหน้าและมิต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มบริษัทฯ	
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สัญญาความร่วมมือ 
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	 มีสัญญาความร่วมมือกับกลุ่ม	 BSP	 ในการด�าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 
ซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาให้เช่าที่ดิน	และสัญญาให้บริการ	ซึ่งยังมีผลใช้บังคับรวมทั้งหมด	10	สัญญา	ดังนี้

สัญญา คู่สัญญา ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ
จำานวน
กิโลวัตต์

อายุ
สัญญา1

วันเริ่ม
ให้บริการ

วันสิ้นสุด
อายุสัญญา

1 SAAM-3	กับ	BSP-4 BSP-4 อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่	25-0-97	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

2 SAAM-3	กับ	BSP-5 BSP-5 อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่	19-0-11	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

3 SAAM-3	กับ	BSP-6 BSP-6 อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่	19-1-35	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

4 SAAM-3	กับ	BSP-7 BSP-7	(1) อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่	19-3-58	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

5 SAAM-3	กับ	BSP-7 BSP-7	(2) อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่	19-0-20	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

6 SAAM-3	กับ	AOSP AOSP	(3) อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่	20-0-88.5	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

7 SAAM-3	กับ	SPV-1 SPV-1	(1) อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่	18-0-50.75	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

8 SAAM-3	กับ	SPV-1 SPV-1	(2) อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่	18-0-93.75	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

9 SAAM-3	กับ	SPV-1 SPV-1	(3) อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่	20-0-54	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

10 SAAM-3	กับ	SPV-2 SPV-2 อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่	19-0-1.3	ไร่

2,000 25	ปี 30/12/2558 29/12/2583

หมายเหตุ: 1		สญัญามอีายุตัง้แต่ช่วงด�าเนนิการขออนญุาตประกอบกจิการโรงไฟฟ้า	จนถงึการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ตลอดจนอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ	 

	 	 	 จนแล้วเสร็จ	และนับรวมถึงระยะเวลาด�าเนินการอีก	25	ปี	นับแต่วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 127



 สัญญาความร่วมมือ

	 สาระส�าคัญของสัญญาความร่วมมือสามารถสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา SAAM-3	กับกลุ่ม	BSP

เงื่อนไขที่ส�าคัญ 	 SAAM-3	เป็นผู้ด�าเนนิการให้ได้มาซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ	และกลุม่	BSP	ตกลงทีจ่ะใช้ทีด่นิดงักล่าวเป็นทีต้ั่ง
โรงงาน	และ/หรอืพืน้ทีส่�าหรบัจดัตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพือ่ด�าเนนิการผลติและจดัจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
บุคคลภายนอก	โดยกลุ่ม	BSP	เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส�าหรับค่าก่อสร้างโรงงานและแผงเซลล์แสงอาทิตย์	
ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องใช้ต่างๆ	 พร้อมด�าเนินการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ 
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าข้างต้น

	 คู่สัญญาตกลงเข้าท�าสัญญาเช่าที่ดินโดย	SAAM-3	 เป็นผู้ให้เช่า	 และกลุ่ม	BSP	 เป็นผู้เช่า	 ตลอดจน 
การจดทะเบยีนการเช่าทีด่นิ	และได้เข้าท�าสญัญาให้บริการโดย	SAAM-3	เป็นผูใ้ห้บริการ	และกลุม่	BSP	
เป็นผู้รับบริการ

 SAAM-3	จะไม่จ�าหน่ายที่ดิน	ให้	ให้เช่า	ให้เช่าช่วง	โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน	หรือก่อให้
เกิดภาระผูกพันใดๆ	กับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าท้ังหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดในท่ีดิน	 เว้นแต่
ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือรับสิทธิครอบครองในท่ีดินจะยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาความร่วมมือ
นี้และด�าเนินการตามสัญญาความร่วมมือน้ีแทน	หรือเป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญาสินเชื่อ	 ลงวันที	่
23	กรกฎาคม	2558	ที่	SAAM-3	เข้าท�ากับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อ

	 SAAM-3	เป็นผูด้�าเนินการ	ดแูลทรพัย์สนิ	และ/หรอือปุกรณ์ทีก่ลุม่	BSP	ได้น�าไปตดิตัง้	และเป็นผูอ้อกค่า
ใช้จ่ายตลอดอายุของสัญญา
-		 จัดหาพนักงานหรือบุคคลเพื่อดูแลรักษา	ท�าความสะอาดทรัพย์สินและ/หรืออุปกรณ์
-		 จดัท�าไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรัว้หรอืก�าแพงล้อมรอบตลอดท่ีดนิ	โดย	SAAM-3	รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการจัดท�าไฟฟ้าแสงสว่างประมาณร้อยละ	30	และกลุ่ม	BSP	รับผิดชอบในส่วนที่เหลือทั้งหมด
-		 ดูแลรักษาทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์	มิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
-		 ท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกแผงอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 

พร้อมดูแลความสะอาดสถานที่โครงการ	ทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์
	 กลุ่มบริษัท	BSP	 เป็นผู้ด�าเนินการประกันภัยทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์ท่ีได้น�าไปติดต้ัง	หรือลงทุนใน

ที่ดินโดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
	 หากเกดิเหตกุารณ์ใดๆ	อนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิ	และ/หรอือปุกรณ์ของกลุม่	BSP	SAAM-3	 

ต้องแจ้งให้กลุ่ม	BSP	ทราบทันที	และหากปรากฏว่าความเสียหายนั้นๆ	เกิดจากการจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของ	SAAM-3	พนักงาน	บริวาร	หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ	SAAM-3	SAAM-3	ตกลง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่ม	BSP

	 การปฏิบัติผิดสัญญาให้บริการหรือสัญญาเช่าท่ีดินย่อมเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาความร่วมมือนี้ด้วย	 
และการปฏบัิตผิดิสญัญาความร่วมมอืนีย่้อมถอืเป็นการปฏิบติัผดิสญัญาให้บรกิารและสญัญาเช่าทีด่นิ
เช่นเดียวกัน

อายุของสัญญา สญัญามอีายตุัง้แต่ช่วงด�าเนนิการขออนญุาตประกอบกจิการโรงไฟฟ้า	จนถงึการตดิต้ังแผงเซลล์แสงอาทติย์	
ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	จนแล้วเสร็จ	และนับรวมถึงระยะเวลาด�าเนินการอีก	25	ปี	นับแต่
วนัทีเ่ริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	(COD)	ทัง้นี	้ไม่ว่ากรณใีดๆ	หากสญัญาเช่าทีด่นิหรอืสญัญาให้บรกิารได้
สิ้นสุดลง	ให้ถือว่าสัญญาความร่วมมือนี้สิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาข้างต้น

การช�าระเงิน กลุ่ม	BSP	ตกลงที่จะจ่ายและ	SAAM-3	ตกลงที่จะรับค่าตอบแทนรายเดือน	โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าส�าหรับ
ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินและค่าด�าเนินการดูแลรักษาทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์ท่ีกลุ่ม	BSP	 ได้น�าไปติด
ตั้งหรือลงทุนยังที่ดินตามสัญญาให้บริการ
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 สัญญาเช่าที่ดิน

	 สาระส�าคัญของสัญญาเช่าที่ดินสามารถสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา SAAM-3	กับกลุ่ม	BSP

เงื่อนไขที่ส�าคัญ 	 กลุม่	BSP	จะไม่น�าดนิออกจากทีด่นิ	หรอืกระท�าการใดๆ	กบัทีด่นิท่ีท�าให้เกดิการเสือ่มสภาพหรอืเสือ่มราคา	
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน	เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก	SAAM-3	ก่อน

	 ทรัพย์สิน	อุปกรณ์	หรือเครื่องตกแต่งท่ีมีลักษณะติดตรึงตรากับท่ีดินท่ีกลุ่ม	BSP	หรือบริวารน�ามาติดตั้ง	 
ไม่ว่าจะโดยได้รับความยินยอมจาก	SAAM-3	หรือไม่ก็ตาม	ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม	BSP

	 กลุ่ม	BSP	ยินยอมให้	SAAM-3	หรือตัวแทนของ	SAAM-3	เข้าตรวจตราที่ดินได้เป็นครั้งคราวในระยะเวลา
ที่เหมาะสมตามสมควร

	 SAAM-3	ยินยอมให้โอนสิทธิการเช่าให้ทางสถาบันการเงินได้
	 เมือ่สญัญาเช่าทีด่นิสิน้สดุลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใด	กลุ่ม	BSP	ต้องขนย้ายทรพัย์สิน	อปุกรณ์	หรอืเครือ่งตกแต่ง

ที่มีลักษณะติดตรึงตรากับท่ีดินออกไปจากที่ดิน	และส่งมอบที่ดินคืนให้แก่	 SAAM-3	 ในสภาพเรียบร้อย	
ภายในระยะเวลา	90	วัน	นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง	โดยกลุ่ม	BSP	ไม่สามารถเรียกร้องค่าขนย้ายหรือ
ค่าใช้จ่ายประการใดๆ	จาก	SAAM-3

อายุของสัญญา สญัญามอีายตุัง้แต่วนัทีล่งนามจนครบก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการของโครงการ	กล่าวคอื	25	ปีนบัแต่วันทีเ่ริม่
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	ทั้งนี้	หากสัญญาความร่วมมือหรือสัญญาให้บริการได้สิ้นสุดลง	ให้ถือว่า
สัญญาเช่าที่ดินนี้สิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาข้างต้น

การช�าระเงิน กลุ่ม	BSP	จะช�าระค่าเช่าให้	SAAM-3	เป็นรายเดือน	ทุกๆ	วันที่	30	ของแต่ละเดือน

การเลิกสัญญา 	 กลุ่ม	BSP	มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา	ในกรณีที่ที่ดินถูกเวนคืนตามกฎหมายของทางราชการก่อนครบก�าหนด
ตามสญัญาเช่าทีด่นิ	หรอืเกดิอคัคีภยัหรอืวินาศภยัใดๆ	ข้ึนกบัท่ีดิน	จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานทีด่นิได้
ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้โรงงาน	และ/หรอืพืน้ทีส่�าหรบัจดัตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์	ตลอดจนอปุกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	และ	SAAM-3	ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายประการใดๆ	ต่อกันอีก

 สัญญาให้บริการ

	 สาระส�าคัญของสัญญาให้บริการสรุปได้ดังนี้

คู่สัญญา SAAM-3	กับกลุ่ม	BSP

เงื่อนไขที่ส�าคัญ 	 SAAM-3	เป็นผู้ด�าเนินการ	ดูแลทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์ที่กลุ่ม	BSP	ได้น�าไปติดตั้ง	และเป็นผู้ออกค่า

ใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

-		 จัดหาพนักงานหรือบุคคลเพื่อดูแลรักษา	ท�าความสะอาดทรัพย์สินและ/หรืออุปกรณ์

-		 จัดท�าไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรั้วหรือก�าแพงล้อมรอบตลอดที่ดิน	โดย	SAAM-3	รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการจัดท�าไฟฟ้าแสงสว่างประมาณร้อยละ	30	และกลุ่ม	BSP	รับผิดชอบในส่วนที่เหลือทั้งหมด

-		 ดูแลรักษาทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์	มิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย

-		 ท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทติย์ทกุแผงอย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	เป็นประจ�าทกุเดอืน	พร้อมดแูล

ความสะอาดสถานที่โครงการ	ทรัพย์สิน	และ/หรืออุปกรณ์
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เงื่อนไขที่ส�าคัญ 	 ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใดๆ	ที่กลุ่ม	BSP	 ได้น�าไปลงทุนหรือติดตั้งในที่ดิน	ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม	BSP	

และ	SAAM-3	ตกลงที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว	โดยกลุ่ม	BSP	ตลอดจนพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบ

หมายจากกลุ่ม	BSP	สามารถเข้าไปในที่ดินเพื่อซ่อมบ�ารุง	ดูแลรักษา	เปลี่ยนอุปกรณ์	ขนย้าย	หรือกระท�า

การใดๆ	กับทรัพย์สินข้างต้นที่ตลอด	โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก	SAAM-3	ก่อน

	 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ	 อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน	 และ/หรืออุปกรณ์ของกลุ่ม	 BSP	

SAAM-3	 ต้องแจ้งให้กลุ่ม	 BSP	ทราบทันที	 และหากปรากฏว่าความเสียหายน้ันๆ	 เกิดจากการจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อของ	 SAAM-3	พนักงาน	บริวาร	 หรือบุคคลท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลของ	 SAAM-3	 

SAAM-3	ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่ม	BSP

	 หากสัญญาน้ีส้ินสุดลงไม่ว่ากรณใีดๆ	กลุม่	BSP	สามารถเข้าไปยงัทีดิ่นเพือ่ขนย้ายทรพัย์สนิ	ตลอดจนเครือ่งมอื	

และ/หรืออุปกรณ์ได้ทันที	โดยแจ้งล่วงหน้าต่อ	SAAM-3	แต่มิจ�าต้องได้รับความยินยอมจาก	SAAM-3	ก่อน

อายุของสัญญา สัญญามีอายุตั้งแต่ช่วงด�าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า	จนถึงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	

ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	 จนแล้วเสร็จ	และนับรวมถึงระยะเวลาด�าเนินการอีก	 25	ปี	 นับแต่

วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	ทั้งนี้	 หากสัญญาความร่วมมือหรือสัญญาเช่าที่ดินได้สิ้นสุดลง	 

ให้ถือว่าสัญญาให้บริการนี้สิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาข้างต้น

การช�าระเงิน กลุม่	BSP	จะช�าระค่าตอบแทนให้แก่	SAAM-3	ในการด�าเนนิการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ	และ/หรอือปุกรณ์ทีก่ลุม่	

BSP	ได้น�าไปติดตั้งยังที่ดิน	เป็นรายเดือน	ทุกๆ	วันที่	30	ของแต่ละเดือน

สรุปสญัญาสำาคัญท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน 
ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจำาหน่าย
	 ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	 มีสัญญาที่ท�ากับลูกค้าเพื่อก�าหนดกรอบข้อตกลงในการพัฒนาและส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น	จ�านวน	2	โครงการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power

คู่สัญญา SAAM-INTER	กับ
นิติบุคคลรายหนึ่ง

วันลงนามในสัญญา 14	พฤษภาคม	2564

โครงการ SAAM	Oita	01	Biomass	Power	และ	SAAM	Oita	02	Biomass	Power

ที่ตั้งโครงการ Oita	City,	Oita	Prefecture,	Japan

ผู้ด�าเนินโครงการ BMP-3,	BMP-4

ก�าลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ	19.90	เมกะวัตต์

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
เสนอขายประมาณ

โครงการละ	17.90	เมกะวัตต์

ขอบเขตงาน นิติบุคคลรายหนึ่งจะเข้าท�ารายการซื้อเงินลงทุนท้ังหมดใน	BMP-3	และ	BMP-4	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 
ของบริษัทฯ	และ	SAAM-INTER	พัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตพัฒนาที่ดินเขตป่าไม้	

เงื่อนไขที่ส�าคัญ BMP-3	และ	BMP-4	ได้รับใบอนุมติสนับสนุนค่าไฟฟ้า	(METI)	อัตรารับซื้อ	FiT	เท่ากับ	24	เยนต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง	ระยะเวลา	20	ปี
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ค่าตอบแทน นิติบุคคลรายหนึ่งจะจ่ายค่าตอบแทน	เป็นสกุลเงินเยน	(JPY)	ให้แก่	SAAM-INTER	ทั้งสิ้น	1	งวด	ตามความ
ส�าเร็จของงานตามขอบเขตงานข้างต้น

การเลิกสัญญา 1)	 โดยได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย
2)	 โดยนิติบุคคลรายหนึ่ง	 หากมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อโครงการ	หรือคาดว่าจะมี 

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อโครงการในอนาคต	รวมไปถึง	 (ก)	การยกเลิกใบอนุญาตท่ีออกโดย	METI	
และ	(ข)	การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการซื้อและราคารับซื้อไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

3)	 โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	หากอีกฝ่ายผิดนัดสัญญาตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา

การช�าระเงินคืน เมื่อมีการช�าระเงิน	จ�านวนเงินทั้งจ�านวนจะไม่มีการช�าระคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

การชดใช้ความเสียหาย คูส่ญัญาจะไม่ต้องรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตบุงัเอญิ	รวมถงึความเสยีหายทีเ่กดิจากการท�าธรุกจิ	
สูญเสียผลก�าไร	หรือความเสียหายอื่นที่คล้ายคลึงกัน	โดยไม่ค�านึงถึงว่า	SAAM-INTER	หรือตัวแทนใดๆ	ของ	
SAAM-INTER	จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว	และแม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหา
ตามระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม

สรุปใบอนุญาตสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น
ใบอนุมัติให้เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง (Grid Interconnection Approval)
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงซึ่งออกโดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนในแต่ละ
ภูมิภาค	ซึ่งยังมีผลบังคับใช้จ�านวน	2	ฉบับ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ โครงการ
บริษัทเจ้าของ

โครงการ
กำาลังการผลิต

(เมกะวัตต์)
คู่สัญญา / ผู้ออกใบอนุมัติให้เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง วันที่ลงนาม

1 SAAM	Oita	01	
Biomass	Power

BMP-3 17.9 Kyushu	Electric	Power	Company 15/02/2561

2 SAAM	Oita	02	
Biomass	Power

BMP-4 17.9 Kyushu	Electric	Power	Company 15/02/2561

ใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า (METI Certification)
	 ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับใบสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 ระบบ	FiT	จาก	METI	 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ท้ังหมดจ�านวน	2	ฉบับ	 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ โครงการ
บริษัทเจ้าของ

โครงการ
กำาลังการผลิตติดตั้ง 

(เมกะวัตต์)
อัตราการรับซื้อ FiT

(เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ประเภทของเชื้อ

เพลิง
วันที่ลงนาม

1 SAAM	Oita	01
Biomass	Power

BMP-3 19.9 24.0 ชีวมวลอัดเม็ด1 
(Wood	Pellet)

27/03/2561

2 SAAM	Oita	02
Biomass	Power

BMP-4 19.9 24.0 ชีวมวลอัดเม็ด1 
(Wood	Pellet)

27/03/2561

หมายเหตุ:  1	 ได้รับอนุมัติจาก	METI	ให้เพิ่มกะลาปาล์ม	(PKS)	เป็นเชื้อเพลิง	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2561
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สรปุสญัญาท่ีสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิลงทนุในกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟภ.
 • สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SAAM-SP1

	 	 SAAM-SP1	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	กับ	 กฟภ.	 จ�านวน	1	สัญญา	และได้เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า 
เชิงพาณิชย์	(COD)	แล้วเมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558	โดยมีสาระส�าคัญของสัญญาดังนี้

คู่สัญญา SAAM-SP1	กับ	กฟภ.

ที่ตั้งโครงการ ต�าบลพัฒนานิคม	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

วันที่ลงนามในสัญญา 30	เมษายน	2558

ก�าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ 

(SCOD)

31	ธันวาคม	2558

ระยะเวลาการรับซื้อ 25	ปี	โดยนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	(COD)	

ก�าลงัการผลิตตดิตัง้/ปรมิาณพลงังานไฟฟ้า

เสนอขายตามสัญญา 

2.0/2.0	เมกะวัตต์

ระบบการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff	(FiT)

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66	บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ 1)		ห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าโอนสิทธิและหน้าที่ในค�าขอขายไฟฟ้าให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้รับการ

ยินยอมจากการไฟฟ้า

2)		ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจ�านวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้รายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม	 ตามที่ได้ยื่นขอ

ขายไฟฟ้า	น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

3)		ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นท่ีถือ	 โดยผู้ถือหุ ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ	 51	 

ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด	 จนกว่าผู้ผลิตได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 

แล้วเป็นระยะเวลา	3	ปี

การเลิกสัญญา การสิ้นสุดสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1)		ผู้ผลิตไฟฟ้าส่งหนังสือถึง	กฟภ.	แจ้งความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้า

2)		คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา	และไม่ด�าเนินการแก้ไข
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สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contract)
	 SAAM-SP1	และ	SAAM-SP2	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	มีการท�าสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์	โดยมีสาระส�าคัญของสัญญาดังนี้	

ผู้ว่าจ้าง SAAM-SP1/SAAM-SP2

ผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา BSP

วันที่ลงนาม 23	กรกฎาคม	2558

ที่ตั้งโครงการ อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

ขอบเขตงานที่ส�าคัญ BSP	มหีน้าทีอ่อกแบบ	ตดิตัง้	ทดสอบ	และก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ตามข้อก�าหนดทางเทคนคิและ

ความต้องการของ	SAAM-SP1/SAAM-SP2	ตามทีไ่ด้ก�าหนดในสญัญาจ้างรบัเหมาก่อสร้าง

การรับประกัน การรบัประกนัสมรรถนะขัน้ต�า่ของระบบผลติไฟฟ้า	(Performance	Ratio)	เมือ่ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ	ที่ร้อยละ	75.67	

ในระยะเวลา	 1	 ปีหลังจากเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	 ที่ร้อยละ	 74.9	 และ 

ในระยะเวลา	1	ปีหลังจากเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	มาแล้ว	1	ปี	ที่ร้อยละ	74.2 

หากสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าต�่ากว่าที่รับประกัน	ผู้รับเหมาเบ็ดเสร็จจะต้องช�าระเงิน

ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างค่าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จรงิ	และค่าพลงังานไฟฟ้าทีร่บัประกนั	

หรือด�าเนินการแก้ไข	โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา	

การรับประกันจ�านวนพลังงานไฟฟ้าขั้น

ต�่าที่สามารถผลิตได้ (Warranty Energy 

Output)

-ไม่มี-

การเลิกสัญญา 	 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งความประสงค์ต่ออีกฝ่ายท่ีจะเลิกสัญญา	 เน่ืองจากอีกฝ่ายผิดนัด

สัญญาตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในสัญญา	 โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	

เป็นลายลักษณ์อักษร

	 ผู ้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องให้เหตุผลต่อผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ	 

โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร
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สัญญาจัดหาอุปกรณ์หลัก (Main Equipment Supply Contract)
	 SAAM-SP1	 และ	 SAAM-SP2	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	มีการท�าสัญญาจัดหาอุปกรณ์หลักส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์	โดยมีสาระส�าคัญของสัญญาดังนี้

ผู้ซื้อ SAAM-SP1/SAAM-SP2

ผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก Advance	Renewable	Energy	Total	Solution	Limited	(“ARTS”)

วันที่ลงนาม 23	กรกฎาคม	2558

ที่ตั้งโครงการ อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

อุปกรณ์หลัก 	 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตอลไลน์	 (Polycrystalline	Photovoltaic	Module)	

พร้อมกล่องพักสายไฟ	 (Junction	 Box)	 อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ	 (Connector)	 

และสายเคเบิล

	 เครื่องแปลงไฟ	(Inverter)	พร้อมอุปกรณ์

	 ระบบรองรับแผง	(PV	Support	Structure)	พร้อมอุปกรณ์

ขอบเขตงานที่ส�าคัญ 	 ผู ้จัดหาอุปกรณ์หลักมีหน้าท่ีจัดหาและจัดส่งอุปกรณ์ตามความต้องการของผู ้ซ้ือ	 

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในสัญญา

	 ผู้ซ้ือจะต้องได้รับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตอลไลน์พร้อมอุปกรณ์	 (อะไหล่

ส�ารอง)	จากผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรับประกัน การรับประกันของอุปกรณ์หลัก	(Product	Warranty)	มีรายละเอียดดังนี้

ผู ้จัดหาอุปกรณ์หลักจะด�าเนินการเพื่อให้ผู ้ผลิตอุปกรณ์รับประกันผลิตภัณฑ์	 โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

1)		ผู้รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์

1.1)		การรับประกันผลิตภัณฑ์

หากภายในระยะเวลา	 120	 เดือน	 นับแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 อุปกรณ์มี

ข้อบกพร่องทางวัสดุและฝีมือ	 (Defects	 in	Materials	 and	Workmanship)	 

ผู้รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์จะด�าเนินการให้มีการซ่อมแซม

หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในระยะเวลา	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการยืนยันการแจ้ง

1.2)	 การรับประกันพลังงานที่ผลิต	 (Limited	 Power	 Output	 Warranty)	 

	 ค่าพลังงานสูงสุด	(Peak	Power	Capacity)	ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิต 

	 ภายใต้สภาวะมาตรฐาน	ในระยะเวลา	25	ปี	จะต้องไม่น้อยไปกว่าค่าดังต่อไปนี้
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การรับประกัน (ต่อ)

ปีที่	1 ปีที่	2 ปีที่	3 ปีที่	4 ปีที่	5

97.5% 96.8% 96.1% 95.4 94.7%

ปีที่	6 ปีที่	7 ปีที่	8 ปีที่	9 ปีที่	10

94.0% 93.3% 92.6% 91.9% 91.2%

ปีที่	11 ปีที่	12 ปีที่	13 ปีที่	14 ปีที่	15

90.5% 89.8% 89.1% 88.4% 87.7%

ปีที่	16 ปีที่	17 ปีที่	18 ปีที่	19 ปีที่	20

87.0% 86.3% 85.6% 84.9% 84.2%

ปีที่	21 ปีที่	2 ปีที่	23 ปีที่	24 ปีที่	25

83.5% 82.8% 82.1% 81.4% 80.7%

	 หากไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้	 ผู้รับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ 

จะด�าเนินการให้มีการ	 (ก)	 ชดเชยพลังงานที่ขาดหายไปโดยการจัดหาแผงเซลล์

แสงอาทติย์ทีม่รีายละเอยีด	ขนาด	และก�าลงัการผลติพลงังานทีเ่ท่าเดมิหรอืสงูขึน้	 

แก่ผู้ซื้อเพิ่มเติม	หรือ	 (ข)	 ซ่อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ์ภายในระยะเวลา	 15	 วัน	 

นับแต่วันที่ได้รับการยืนยันการแจ้ง

2)		ผู้รับประกันเครื่องแปลงไฟ

	 2.1)	 การรับประกันผลิตภัณฑ์

หากภายในระยะเวลา	 65	 เดือน	 นับแต่วันท่ีส่งมอบอุปกรณ์	 (Delivery	

Date)	 อุปกรณ์มีข้อบกพร่องทางวัสดุและฝีมือ	 (Defects	 in	Materials	 and	

Workmanship)	ผูร้บัประกนัเครือ่งแปลงไฟ	จะด�าเนนิการให้มกีารเปลีย่นอปุกรณ์

ภายในระยะเวลา	24	ชัว่โมง	หากไม่สามารถด�าเนนิการดงักล่าวได้	ผูจ้ดัหาอปุกรณ์

หลักจะต้องช�าระค่าปรับที่อัตรา	 31	บาทต่อชั่วโมงการท�างาน	 (06.00-18.00)	 

ต่อเครื่องแปลงไฟที่มีข้อบกพร่อง	โดยจ�ากัดค่าปรับสูงสุดที่	7,700	บาทต่อเครื่อง

แปลงไฟ

3)		ผู้รับประกันโครงสร้างรองรับแผง

	 หากภายในระยะเวลา	 10	ปี	 นับแต่วันที่ส่งมอบอุปกรณ์	 (Delivery	Date)	 อุปกรณ์ 

มข้ีอบกพร่องทางวสัดแุละฝีมอื	(Defects	in	Materials	and	Workmanship)	ผูร้บัประกนั

โครงสร้างรองรับแผง	จะด�าเนินการให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

การเลิกสัญญา 	 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งความประสงค์ต่ออีกฝ่ายท่ีจะเลิกสัญญา	 เน่ืองจากอีกฝ่ายผิดนัด 

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในสัญญา	 โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 15	

วัน	 เป็นลายลักษณ์อักษร	และอีกฝ่ายไม่ด�าเนินการแก้ไขจนก�าหนดระยะเวลา	15	วัน	 

สิ้นสุดลง
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	 ทั้งนี้	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ	SAAM-SP2	 ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด	
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้แจ้งคู่สัญญาตามสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	และสัญญาจัดหาอุปกรณ์หลักเพื่อขอระงับการด�าเนินการตามสัญญา
ชั่วคราวจนกว่าผลของคดีความจะเป็นที่สิ้นสุด	และเมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2561	SAAM-SP2	ได้มีการท�าหนังสือแนบท้ายสัญญาจัดหาอุปกรณ์
หลักกับคู่สัญญา	จ�านวน	1	ฉบับ	โดยมีสาระส�าคัญของสัญญาดังนี้

ผู้ซื้อ SAAM-SP2

ผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก Advance	Renewable	Energy	Total	Solution	Limited	(“ARTS”)

วันที่ลงนาม 25	ตุลาคม	2561

เงื่อนไขที่ส�าคัญ เมือ่คดคีวามสิน้สดุและทราบผลการตดัสนิของคดคีวาม	คูส่ญัญามกีารตกลงกนัในหนงัสอื

แนบท้ายสัญญาฉบับนี้	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ในกรณท่ีี	SAAM-SP2	ชนะคดี	SAAM-SP2	และ	ARTS	จะด�าเนินการตามสัญญาจดัหา

อุปกรณ์ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาต่อไป

	 ในกรณีที่	SAAM-SP2	แพ้คดี	SAAM-SP2	จะเลิกสัญญา	โดยที่	ARTS	จะคืนเงินมัดจ�า

เต็มจ�านวนให้กับ	SAAM-SP2

สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีสัญญาเงินกู้ที่ส�าคัญ	ซึ่งยังมีผลใช้บังคับจ�านวน	2	ฉบับ	ดังนี้

สัญญาเงินกู้ของ SAAM-3 

ผู้กู้ SAAM-3

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

วันที่ลงนามในสัญญา 23	กรกฎาคม	2558

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน

วงเงินกู้ 70,000,000	บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR	–	ร้อยละ	1.5

การช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคืนเงินต้นทุกเดือน	รวมทั้งสิ้น	76	งวด	เริ่มช�าระงวดแรกในเดือน	เมษายน	2559	และ

ช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน	เริ่มช�าระงวดแรกในเดือน	เมษายน	2559

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(Debt	to	Equity	Ratio)	ไม่เกินกว่า	70:30	ในทุกๆ	

ขณะ

หลักทรัพย์ค�้าประกัน ที่ดิน
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สัญญาเงินกู้ของ SAAM-SP1

ผู้กู้ SAAM-SP1

ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง

วันที่ลงนามในสัญญา 19	สิงหาคม	2558

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วงเงินกู้ 	95,200,000	บาท

อัตราดอกเบี้ย BIBOR	3	เดือน	+	ร้อยละ	2

การช�าระคืนเงินกู้ ช�าระคนืเงนิต้นทกุ	3	เดอืน	รวมทัง้สิน้	51	งวด	เริม่ช�าระงวดแรกในเดอืนเมษายน	2559	และ
ช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	เริ่มช�าระงวดแรกในเดือนเมษายน	2559

เงื่อนไขทางการเงิน ผู้กู้จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(Debt	to	Equity	Ratio)	ไม่เกินกว่า	70:30	ในทุกๆ	
ขณะและต้องด�ารงอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี	้(Debt	Service	Coverage	Ratio)	
ไม่น้อยกว่า	1.05	เท่า	ณ	วันสุดท้ายของทุกๆ	2	ไตรมาส
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ส่วนที่ 2
การก�ากับดูแลกิจการ
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ภาพรวมของนโยบายและ
แนวปฏิบตักิารกำากบัดูแล
กิจการ
	 บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความน่า
เช่ือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้ท่ีมีส่วนได้เสียต่อ
การด�าเนินธุรกิจ	 เพิ่มมูลค่าขององค์กรและ 
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	
ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม	สุจริต	โปร่งใส	ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ดังน้ัน	 บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม	 ร่วมจัดท�า	 และ
อนุมัติ	 เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้าน
ต ่างๆ	 ซ่ึงประกอบด ้วย	 5	 หมวด	 สรุป 
รายละเอียดส�าคัญดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1 นโยบายกำาหนดสิทธิพ้ืนฐานของ 
ผู้ถือหุ้น

 • สทิธไิด้รบัใบหุน้และสทิธกิารโอนหุน้
 • สทิธเิข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลง
คะแนนในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 เพื่อตัดสินใจ 
ในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายท่ีส�าคัญของ 
บริษัทฯ	 และในสิทธิของผู ้ถือหุ ้นท่ีคณะ
กรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
 • สทิธเิลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ	
และให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชีอิสระ
 • สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก�าไร
 • สิท ธิในการพิจารณาอนุมัติค ่ า
ตอบแทนกรรมการ	และการจ่ายเงินปันผล
 • สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระ
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่บริษัทฯ	ก�าหนด
 • สิทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลเ พ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 ตามหลัก
เกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�าหนด

 • สิทธิในการส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น	 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	
ก�าหนด
 • สทิธใินการได้รบัสารสนเทศท่ีเพยีงพอ  
ทันเวลา	และในรูปแบบที่เหมาะสม	 ในการ
ตดัสนิใจท่ีมีผลกระทบต่อบรษิทัฯ	และตนเอง

1.2 นโยบายการจัดทำาหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น

 • จัดท� าทั้ งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
 • มีรายละเอียดชัดเจน	และเพียงพอ
ส�าหรับการตัดสินใจ
 • มีข ้อมูลประกอบการใช ้สิทธิลง
คะแนนเสยีงทีช่ดัเจน	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
ใช้สิทธิได้ถูกต้อง

1.3 นโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู ้ถือหุ ้นทุกรายทุกประเภท	 
ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	รวมถึง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ได้โดยสะดวก	ดังนี้
 • วัน	เวลา	สถานที่นัดประชุม
	 	 สถานท่ีประชุม	 บริษัทฯ	 จะเลือก
สถานท่ีท่ีผู้ถือหุ้นส่วนมากสามารถเข้าร่วม
ประชุมได้โดยสะดวก	 โดยส่งหนังสือนัด
ประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ทราบ	 วัน	 เวลา	และ
สถานท่ีจดัประชมุ	และจดัให้มโีสตทศันปูกรณ์
ที่เหมาะสมส�าหรับการประชุม
 • การตรวจสอบและจดัเตรยีมเอกสาร
ก่อนเข้าประชุม
	 	 บริษัทฯ	 มีบุคลากรที่อ�านวยความ
สะดวกอย่างเพยีงพอ	และการตรวจเอกสารนี้
จะก�าหนดเท่าท่ีจ�าเป็น	และไม่เป็นภาระแก ่
ผูถ้อืหุ้นจนเกนิไป	โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน
  นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จะจัดท�าบัตรลง
คะแนนเพื่อแจกให้แก่ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมลง
คะแนนในแต่ละวาระ	 เพื่อให้การนับคะแนน
เสยีงท�าได้โดยสะดวก	ถกูต้อง	และตรวจสอบได้

นโยบาย 
การก�ากับ
ดูแลกิจการ
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 • การด�าเนินการประชุม
	 	 ก ่อนเริ่มการประชุมแต่ละวาระ	
ประธานที่ประชุมประกาศให้ที่ประชุมทราบ
ถงึวธีิการลงคะแนน	และการนบัคะแนน	และ
ทราบถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง	 เนื่องจากเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสีย
	 	 ในการประชมุ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
มีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งค�าถามอย่าง
เต็มที่	 โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม	 และ 
ผู้บริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น
	 	 การนับคะแนนเสียง	ท�าด้วยความ
โปร่งใส	ถูกต้อง	และประกาศผลให้ทราบโดย
ทั่วกัน	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ใช้ผู ้นับคะแนนที่เป็น 
กลาง	และเกบ็ผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง

1.4 นโยบายด้านการจดัทำารายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

	 จัดท�าให้เสร็จภายใน	14	วัน	และจัดให้
ผูถ้อืหุน้สามารถดไูด้	ทัง้นี	้รายงานการประชมุ
มีบันทึกมติที่ถูกต้องชัดเจน	และระบุผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนว่ามี
ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	และงดอออก
เสียงจ�านวนกี่เสียง	และหากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มี
สิทธิออกเสียง	เนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่อง
ทีพ่จิารณากใ็ห้ระบไุว้ด้วย	มกีารบนัทกึรายชือ่
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุคน	โดยกรรมการ 
ทกุคนหากไม่ตดิภารกจิส�าคญัอนัมอิาจก้าวล่วง 
ได้จะเข้าประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อตอบค�าถาม 
ที่ประชุม

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัตต่ิอผูถ้อื
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 นโยบายด้านการประชุมผู้ถือหุ้น

 • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามประเภทและจ�านวนหุน้ทีต่นม	ีโดยมสีทิธิ
ออกเสียง	1	หุ้น	ต่อ	1	เสียง	และมีความเท่า
เทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ
 • ผู้ถือหุ้นต้องได้รับสารสนเทศ	และ/
หรือข้อมูลท่ีจ�าเป็นอย่างเพียงพอ	 ยุติธรรม	
และทันเวลาจากบริษัทฯ	และไม่มีความเอน
เอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 โดยการให้

สารสนเทศ	และ/หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย	
 • จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุและเอกสาร
ประกอบให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั	
ก่อนวันประชุม	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 พรบ.	
บริษัทมหาชนจ�ากัด	 และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย
 • ส่งแบบมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
ส่งหนังสอืนัดประชมุ	พร้อมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอน 
ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน	และเสนอให้
กรรมการอสิระอย่างน้อย	1	คน	เป็นผูร้บัมอบอ�านาจ 
จากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะ
ของตนเอง	 โดยระบุรายละเอียดกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในแบบหนังสือมอบอ�านาจ	
และแบบมอบฉันทะท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบ
ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางให้ผูร้บัมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ว่า	 
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง
 • กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วน
ได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น	และบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุมกรรมการที่มีส่วนได้
เสียอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะท่ีอาจท�าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระ	ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วม
ในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

2.2 นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน

 • กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะ
ต้องรกัษาความลบั/ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	
และบริษัทย่อย	ไม่น�าไปใช้ไม่ว่าเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง	หรือเพื่อประโยชน์แก่
บคุคลอืน่	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมและ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	 โดย
เจตนา	หรือน�าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้
ลูกค้า	 ผู้ขายสินค้า	 ผู้ให้บริการ	บริษัทคู่แข่ง	
หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ	 ยกเว้นแต่ว่าเป็น
ข้อมูลที่สื่อสารกันในการด�าเนินงานปกติหรือ
เป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยก�าหนดห้าม
กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือผู ้ปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อบคุคลภายนอก	 

หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 และห้าม
บุคลากรของบริษัทดังกล่าวข้างต้นท�าการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัทฯ	ในช่วงเวลา	1	เดือน	ก่อน
ที่บริษัทฯ	จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ
ชน	หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญอื่นๆ	
สู่สาธารณชน
 • บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยก�าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อ	 ขาย	
และถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส
 • บริษัทฯ	จัดให้มีการเก็บสารสนเทศ
ทีส่�าคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลบั	โดย
จ�ากัดให้รู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะ
ท�าได้	 และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	
ตามความจ�าเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น
 • ในกรณีท่ีบริษัทฯ	 จ�าเป็นจะต้อง
ท�าการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานใน
บริษัทฯ	 เป็นวงกว้าง	บริษัทฯ	จะต้องแจ้งให้
พนักงานทราบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
และมีข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้
 • บริ ษัทฯ	 จะด�า เนินการแจ ้งให ้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อให้รับ
ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะในบริษัทฯ	ตามมาตรา	59	แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พ.ศ.	 2535	 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	
(“พรบ.	 หลักทรัพย์ฯ”)	 และตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ที่ 	 สจ.
12/2552	เรือ่ง	การจดัท�าและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี	 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	
275	แห่ง	พรบ.	หลักทรัพย์ฯ
 • บริ ษัทฯ	 จะด�า เนินการแจ ้งให ้
กรรมการ	 และผู ้บริหาร 	 รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 แห่ง	
พรบ.	 หลักทรัพย์ฯ	 และประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ท่ี	 สจ.12/2552	 เรื่อง	
การจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลัก
ทรพัย์ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผูส้อบบญัช	ี
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และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่	 บริษัทฯ	 
ในวันเดียวกับท่ีส่งรายงานต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก� ากั บหลั กทรั พย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.3 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายการท�ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกันให้ถูกต้อง	และเปิดเผยการท�ารายการ
เกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้องตาม 
ข้อก�าหนดของทางการ	และท�ารายการโดยยึด
หลักเปรียบเสมือนการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก	 เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

หมวดที่ 3:  บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย
3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ 
ผู้ถือหุ้น
	 	 1)		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	 ตัดสินใจด�าเนินการต่างๆ	 ด้วยความ
บรสิทุธิ	์โปร่งใส	และเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ	
และผู้ถือหุ้น

	 	 2)		 บริหารกิจการของบริษัทฯ	ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า	 มั่นคง	 และก่อให้เกิด 
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
	 	 3)		 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้
ความสามารถ	และทักษะการบริหารจัดการ
อย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
	 	 4)		 จดัการดแูลป้องกนัมใิห้สนิทรพัย์ 
ใดๆ	ของบรษิทัฯ	เสือ่มค่าผดิปกตหิรอืสญูหาย
	 	 5)		 รายงานสถานะและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	อย่างครบถ้วน	ถกูต้อง	
ตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการและ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 	 6)		 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
	 	 7)		 ไม่เปิดเผยความลบัของบรษิทัฯ	
และไม่น�าข้อมูลความลับของบริษัทฯ	 ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 หรือบุคคลอื่นโดย
มิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
	 	 8)		 ไม่ด�าเนินการใดๆ	 ในลักษณะ
ซึง่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ	โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ	ทราบ
	 	 9)		 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ	ถกูต้อง	ครบถ้วน	ตามกฎ	ระเบยีบ	
ที่ทางการก�าหนด	 และรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบทุกรายการ

 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า
	 	 1)		 สนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยบริการที่มีคุณภาพ
	 	 2)		 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่
ลูกค้าและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 	 3)		 จดักลไกและระบบบรกิารลกูค้า	
ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ
บริการได้โดยสะดวก	และด�าเนินการอย่างดี
ท่ีสุด	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผล 
อย่างรวดเร็ว
	 	 4)		 แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ที่
จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
	 	 5)		 กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามข้อ
ตกลงใดๆ	 กับลูกค้าได้	 ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประเมินความ 
พึงพอใจลูกค้าต่อการบริการเป็นประจ�าทุกปี	
ในด้านต่างๆ	เช่น	คณุภาพผลงาน	การบรกิาร	
และบุคลากร	 เป็นต้น	 โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจลูกค้าส�าหรับปี	2564	สามารถ
สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ร้อยละ)

2564

ความพึงพอใจภาพรวม 98.89

คุณภาพผลงาน 92.92

ความเอาใจใส่ในการบริการ 93.33

บุคลากร	(ด้านเทคนิค) 87.08

 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบ 
ต่อพนักงาน
	 	 1)		 จ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความ
เท่าเทียม	ไม่จ�ากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ	
เชื้อชาติ	ศาสนา	และวัฒนธรรม
	 	 2)		 ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถ	ความรับผิดชอบ	และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

	 	 3)		 ส่งเสริมพัฒนา	 และเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความ
ก้าวหน้า	และความมั่นคงในอาชีพ
	 	 4)		 ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของ
พนักงานในการก�าหนดทิศทางการท�างาน	
และการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
	 	 5)		 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท�างานให ้มีความปลอดภัยต ่อชีวิต	

สุขภาพอนามัยร่างกาย	 และทรัพย์สินของ
พนักงาน
	 	 6)		 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	และ
สวัสดิภาพของพนักงาน
	 	 7)		 บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยง
การกระท�าใดๆ	โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถกูต้อง	 
ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความ
มั่นคงทางอาชีพการงานของพนักงาน
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	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง	โดยจ�านวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานส�าหรับปี	2564	สามารถสรุปได้ดังนี้	

ตัวชี้วัด สำานักงานใหญ่ หน้างานโครงการ รวม

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานรวม	(คน) 0 0 0

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	(คน) 0 0 0

 • การปฏิบัตแิละความรบัผดิชอบต่อคู่
ค้าและเจ้าหนี้
	 	 1)		 ประเมินและคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความเป็นธรรม	 โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่
มชีือ่เสียงทีด่	ีมจีรยิธรรม	มคีวามเป็นมอือาชพี	
ไม่ละเมดิกฎหมาย	รวมถงึส่งเสริมให้คู่ค้าร่วม
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 	 2)	ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู ่ค้า
และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ซ่ึงหมายรวมถึง 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	การจ่ายช�าระ	
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	และ
เรื่องอ่ืนใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้าและ 
เจ ้าหนี้ของบริษัทฯ	 กรณีที่คาดว ่าจะไม่
สามารถปฏบิตัติามข้อตกลงได้	บรษิทัฯ	จะรบี
เจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า	
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข	 และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
	 	 3)	บริหารจัดการเงินทุนเพื่อความ
มั่นคงทางการเงิน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกนัมใิห้บรษิทัฯ	อยูใ่นฐานะทีย่ากล�าบาก
ในการช�าระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้	 รวมถึงบริหาร
สภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ช�าระคืนหน้ีให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันท่วงที	ตรง
ตามระยะเวลาครบก�าหนด

	 	 4)		 ไม ่ เ รียก	 ไม ่รับ	 หรือไม ่ให ้ 
ผลประโยชน์ใดๆ	ทีไ่ม่สจุรติกบัคูค้่า	หรอืเจ้าหนี้
 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ
การแข่งขันทางการค้า
	 	 1)		 แข่งขนัทางการค้าภายในกรอบ
กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
	 	 2)			 ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั
ของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต	ผิดกฎหมาย
	 	 3)		 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน
ด้วยการกล่าวร้าย	หรือกระท�าการใดๆ	 โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม
	 	 1)		 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน	และสังคมส่วนรวม
	 	 2)		 ไม่ให้ความร่วมมอืหรอืสนบัสนุน 
บคุคลใดๆ	ท่ีท�าธรุกจิผิดกฎหมาย	หรอืเป็นภยั
ต่อสังคม	และความมั่นคงของประเทศ
	 	 3)		 ปลกูฝังจติส�านึกความรบัผดิชอบ 
ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้กิดข้ึนใน
บริษัทฯ	และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
	 	 4)		 ปฏิบัติหรือควบคุมให ้มีการ
ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

 • การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
	 	 1)		 ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และนโยบายด้านสิ่ง
แวดล้อม
	 	 2)		 สร ้างวัฒนธรรมองค์กรและ
สร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ 
สิง่แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
	 	 3)		 ส่งเสริมความรู ้และฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
	 กลุ่มบรษิทัฯ	มุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิโดย
ปฏบิตัติามมาตรฐานสากล	รวมถงึการด�าเนนิ
การตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้องทีเ่กีย่วข้อง
อย่างต่อเน่ือง	 โดยจากท่ีบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ	ซึ่งด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	 ได้เข้ารับการประเมินและได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน	ISO	9001:2015	ปี	
2563	ต่อมาในปี	2564	ได้มีการตรวจติดตาม
ประจ�าปี	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนด 
แนวปฏิบัติและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้

142



กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม การวัดผล

ลดการใช้ไฟฟ้า -	 การรณรงค์ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้งานในพื้นท่ีส�านักงาน
และหน้าไซต์โครงการ	

-	 การรณรงค์ให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

-	 การประเมินอัตราการลดลงของหน่วยการใช้ไฟฟ้า

ลดการใช้กระดาษ -	 การรณรงค์ให้	reuse	เพื่อน�ากระดาษหน้าเดียวกลับ
มาใช้อีกครั้ง

-	 การรณรงค์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประชุม	แทนการการใช้กระดาษเอกสาร

-	 การรณรงค์ใช้ระบบอนมุตัผ่ิานสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ด้วย	
e-signature	ในบางระบบงาน

-	 การประเมนิอตัราการลดลงของปรมิาณกระดาษจาก
การจัดซื้อ

ลดการใช้พลาสติก -	 การรณรงค์ไม่ใช้แก้วน�้าและหลอดพลาสติก	รวมถึง
ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	

-	 การประเมินอัตราการลดลงของขยะพลาสติกใน
ส�านักงาน

อบรมสร้างจิตส�านึก -	 การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมอบรมต่างๆ	 -	 การน�าความรูค้วามเข้าใจในประเด็นทางสิง่แวดล้อม
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

 • การปฏิบัติและความสัมพันธ์กับ 
ผู้สอบบัญชี
	 	 1)		 บริษัทฯ	 มีการแต่งตั้งผู ้สอบ
บัญชีจากบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ	 ซึ่งผู ้สอบบัญชีนั้นไม่ได้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้น	 หรือลูกจ้าง 
ของบริษัทฯ
	 	 2)		 ผู ้สอบบัญชีนั้น	 ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี	 ผู้สอบบัญชีคน 
ซึ่งออกไปนั้น	 จะเลือกกลับเข้ารับต�าแหน่ง 
อีกก็ได้
	 	 3)		 มกีารก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีท่ีเหมาะสม	 และได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2 บทบาทของบริษัทฯ ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

 • คณะกรรมการต้องรับรู้ถึงสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก�าหนด	 และ
สนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ	
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ังคั่ง	
สร้างงาน	และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงิน
ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน	คณะกรรมการต้องมั่นใจ
ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง
และปฏิบัติด้วยดี

 • ให้กรรมการค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ได้รบัและการท�าประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	
ในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	 และ
การท�าก�าไรให้กับบริษัทฯ
 • เปิดโอกาสให้มกีลไกท่ีเสรมิสร้างผล
ปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ผู ้ มีส ่วนได้เสียมีส ่วน
เกี่ยวข้องและถึงสารสนเทศท่ีจ�าเป็นตาม
บทบาทของตน
 • ก�าหนดให้มช่ีองทางทีส่ะดวกในการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 สามารถส่งข้อร้อง
เรียนหรือส่งข้อเสนอแนะมายังบริษัทได้

3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	จะไม่กระท�าการใดอันเป็นการ
เพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชน	และไม่กระท�าการ
อันเป็นการกีดกัน	หรือเลือกปฏิบัติกับบุคคล
อันเนื่องมาจาก	เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	สถานะ
ของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 หรือสังคม	
และจะน�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาใช้ในการจ้าง
งาน	การมอบหมายงาน	การเล่ือนต�าแหน่ง	
การให้ผลตอบแทนในการท�างาน	 รวมถึง
เงือ่นไขการจ้างงาน	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จะต่อ
ต้านการกระท�าใดอันเป็นการแสวงหาผล
ประโยชน์จากการค้ามนุษย์	 การใช้แรงงาน
เดก็ซึง่มอีายตุ�า่กว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายแรงงาน

ก�าหนด	 โดยจะไม่ท�าธุรกรรมใดๆ	 กับผู้ผลิต
สินค้า	หรือบริการที่กระท�าการดังกล่าว	และ
จะด�าเนินการสนับสนุน	 เคารพ	ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน	โดยตรวจสอบและควบคมุมใิห้การ
ด�าเนินการทางธรุกิจของบรษิทัฯ	ซึง่กระท�ากบั
บคุคลภายนอกเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การละเมดิสทิธมินุษยชนรวมถึงไม่กระท�าการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานซ่ึงได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย

3.4 การล ่วงละ เมิดทรัพย ์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายไม ่สนับสนุนให ้
พนักงานกระท�าการอันเป ็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคล
อื่น	 โดยพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องและ
รักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ป ัญญาของบริษัทฯ	 และจะต ้องไม ่น�า
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ	 ของ 
บริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
โดยมิได้รับอนุญาต	และพนักงานทุกคนต้อง
เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อื่น	 
โดยไม่น�าผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	ไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
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3.5 การต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่น

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายต่อต้านการทจุริตและ
การคอร์รัปชั่น	 โดยให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามกฎหมาย	นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติต ้ านการต ่อต ้านการทุจ ริตและ
คอร์รัปชั่น	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 จรรยาบรรณ	
และของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 อย่างเคร่งครัด	
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
บริษัทฯ	 จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	
สุจริต	 และโปร่งใส	 รวมทั้งสนับสนุนการ
ด�าเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและ 
การคอร์รัปชั่น

3.6 มาตรการการรับแจ้งข้อร้องเรียน
และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

	 บรษิทัฯ	ได้จดัให้มช่ีองทางรบัแจ้งข้อร้อง
เรียน	 หรือข้อคิดเห็น	 หรือข้อเสนอแนะใดที่
แสดงว่าผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัผลกระทบ	หรอืมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือจากการ
ปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ	เกี่ยวกับการ
ท�าผดิกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืจรรยา
บรรณทางธรุกจิ	รวมถึงพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึ
การทุจริตคอร์รัปชั่น	การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม
กัน	 หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวัง	
และขาดความรอบคอบ	 โดยผู้มีส่วนได้เสีย	
สามารถแจ้งข้อร้องเรยีน	พร้อมส่งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ	ได้	ตามช่องทาง	ดังนี้
 • ยื่นเรื่องโดยตรง	หรือทางไปรษณีย์
ต่อคณะกรรมการ	 โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับ
แจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึง่	(คณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ)	 หรือ
เลขานุการบริษัท

		 ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ	ลูกค้าบริษัทฯ	
บุคคลที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัทฯ	หรือผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มอื่นจะได้รับการปกป้องและ
คุม้ครองสทิธติามกฎหมาย	หรอืตามแนวทาง
ที่บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
4.1  การเปิดเผยสารสนเทศและความ
ความโปร่งใส

 • บริษัทฯ	 มีหน้าท่ีในการเปิดเผย
สารสนเทศอย่างครบถ้วน	เพียงพอ	เชื่อถือได้	
และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ	 ได้รับทราบสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกันตามท่ีก�าหนดโดยกฎหมาย
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ	 เปิดเผยสารสนเทศโดย
สมัครใจมากกว่าจ�านวนขั้นต�่าที่ก�าหนด	 เพื่อ
สนองตอบความต้องการและสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้ลงทุน
 • บรษิทัฯ	จดัให้มหีน่วยงาน	และ/หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations)	 เพื่อ
เป็นตัวแทนในการติดต่อ	 สื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 
ผูล้งทนุ	ตลอดจนนกัวเิคราะห์หลักทรัพย์และ
จดัหาทรพัยากรอย่างเพยีงพอเพือ่ช่วยพฒันา
ความรู้ความสามารถของผู้บริหารในการน�า
เสนอสารสนเทศ	และการติดต่อสื่อสาร

4.2  วิธีปฏิบัติของการรายงานทาง 
การเงิน

 • คณะกรรมการจดัท�ารายงานอธบิาย
ถึงความรับผิดชอบของตน	 ในการจัดท�า
รายงานทางการเงิน	 โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
 • คณะกรรมการจะทบทวนงบการเงิน	
เพื่อพิจารณาว่ามีโอกาสที่บริษัทฯ	จะประสบ
ปัญหาในด้านใด	โดยการสอบถามข้อมลูจาก
กรรมการตรวจสอบ	ผูส้อบบญัชภีายนอก	และ
ที่ปรึกษาอื่น

หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
5.1 โครงสร ้างของคณะกรรมการ
บริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนตาม
ข ้อบังคับของบริษัทฯ	 คือประกอบด้วย
กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 แต่ไม่
มากกว ่ า 	 15 	 คน	 และประกอบด ้ วย	 
คณะกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึง่ในสามของ
คณะกรรมการทัง้หมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	ท่าน 
 • คณะกรรมการบริษัทจะประกอบ
ด้วยกรรมการท่ีมีความหลากหลายทางด้าน
เพศ	 อายุ	 ประวัติการศึกษา	 ทักษาความรู	้
ประสบการณ์ในวิชาชีพ	 ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	และทัศนคติ
 • วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริษัท
	 	 1)		 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	
1	 ใน	 3	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	ก�าหนดให้กรรมการที่อยู่
ในต�าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป ็นผู ้ออกจาก
ต�าแหน ่ งกรรมการที่ ออกตามวาระซึ่ ง
กรรมการท่านนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้
	 	 2)		 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตาม
วาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 	 	 	 1)		ตาย
	 	 	 	 2)		ลาออก
	 	 	 	 3)		ข าดคุณสมบั ติ 	 ห รื อมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
	 	 	 	 4)		ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้ออก
	 	 	 	 5)		ศาลมีค�าสั่งให้ออก
 • กรรมการบริษัท	 สามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
ไม่เกิน	3	บริษัท	และในการเป็นกรรมการดัง
กล่าวต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าท่ี
กรรมการบรษัิท	และต้องเป็นไปตามแนวทาง
ของ	ส�านักงาน	คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 • ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะสามารถ
ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ได้กต่็อ
เมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
แล้วเท่านั้น
 • มีการก�าหนดให้มีเลขานุการบริษัท
เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย

 • มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อย 
ในแต่ละชดุ	เพือ่เน้นการก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายของบริษัทฯ	 โดยได ้จัดตั้ง 
คณะกรรมการชุดย่อย	จ�านวน	2	ชุด	ได้แก่
	 	 1)		 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 2)		 คณะกรรมการบริหาร
 • วธิปีฏบิตัขิองคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 1)		 คณะกรรมการบริษัทต ้ อง
ก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชุด	ให้ชัดเจน
เกี่ยวกับอ�านาจที่ได้รับมอบหมายและการ
รายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทั
	 	 2)		 คณะกรรมการชดุย่อยจะรายงาน 
ผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบเป็น
ประจ�าถึงกิจการที่ท�าและเปิดเผยรายช่ือของ
ประธานและสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด	ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

5.3 กำาหนดบทบาท หน้าท่ี และความรบั
ผิดชอบ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท
	 	 1)		 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อ
บังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
	 	 2)		 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของ 
บริษัทฯ	 (Direction)	และก�ากับควบคุมดูแล	
(Monitoring	 and	 Supervision)	 ให้ฝ่าย

จัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่	 ผู้ถือหุ้น	
(Max imize 	 Economic 	 Va lue 	 and	
Shareholders’	Wealth)
	 	 3)		 กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต	มีจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ	(Honesty	and	Integrity)	
	 	 4)		 กรรมการต้องมคีวามรบัผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ	(Accountability	to	
Shareholders)	 ด�าเนินงานโดยรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน	มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
	 	 5)		 กรรมการต้องมีความรู ้ความ
สามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 และมีความสนใจใน
กิจการของบริษัทฯ	 ที่ตนเองเป็นกรรมการ
อย่างแท้จริง
	 	 6)		 มีการแยกต�าแหน่งระหว่าง
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความ
รับผิดชอบระหว่างการก�าหนดนโยบายการ
ก�ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ�าวนั	ท้ังน้ี	
คณะกรรมการบริษัทท�าหน ้า ท่ีก�าหนด
นโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
ผู้บริหาร	ขณะที่ผู้บริหารท�าหน้าที่บริหารงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 • หน้าที่ของฝ่ายจัดการ
	 	 1)		 ฝ ่ ายจั ดการประกอบด ้ วย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และกลุม่ผูบ้รหิารที่
เลือกสรรแล้วว่าเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบใน
การก�าหนดทิศทางของบรษิทัฯ	และการตัดสิน
ใจทีส่�าคญั	ซึง่มผีลต่อความส�าเรจ็ของกจิการ
	 	 2)		 ฝ่ายจัดการ	 มีหน้าท่ีพิจารณา
แผนกลยุทธ์	 และนโยบายส�าคัญๆ	 ของ 
บริษัทฯ	 และเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัท

 • วิธีปฏิบัติของประธานกรรมการกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 1)		 ประธานกรรมการของบริษัท
เป ็นผู ้รับผิดชอบในฐานะผู ้น�าของคณะ
กรรมการ	 โดยมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการและการประชุม 
ผู้ถือหุ้น
	 	 2)		 ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะ
กรรมการเป็นผู้เลือก	 ท�าหน้าที่เป็นประธาน
การประชุม	และให้มีความมั่นใจว่า	ประเด็น
ส�าคัญทั้งหลายได้น�าเข้าสู่การพิจารณาและ
คณะกรรมการให้การเน้นหนักที่ถูกต้อง	 กับ
การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์
ต่างๆ	 ท่ีฝ่ายจัดการน�าเสนอ	 และดูว่าได้มี
การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม
	 	 3)		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซ่ึง
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ัง	ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้น�า
ของคณะจดัการของตนในการน�ากลยทุธ์ทีไ่ด้
รับการเห็นชอบแล้ว	 ไปปฏิบัติภายในกรอบ 
ที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้
	 	 4)		 บริษัทฯ	มีการแยกบทบาทของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกบัประธานกรรมการ 
อย่างชัดเจน	และมีความประนีประนอมกัน	
บุคคลท้ังสองต้องมีความไว้เน้ือเชื่อใจ	ความ
เคารพต่อกันและกันอย่างสูง	 เพื่อท�างาน
สนับสนุนและเกื้อกูลความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย

5.4  กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร

 • คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้
 • คณะกรรมการก�าหนดวิธีการและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประ
โยชน์อื่นๆ	 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท	และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
 • คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของผู ้บริหารระดับสูง ต้ังแต ่
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป	 
เพื่อก�าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม
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 • มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขอบเขตภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
 • อยูใ่นระดบัทีส่ามารถจงูใจ	สามารถ
รกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และ
มคีณุภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้กบับริษทัฯ	ได้
 • องค์ประกอบของค่าตอบแทนมี
ความชัดเจน	โปร่งใส	ง่ายต่อการเข้าใจ
 • อตัราทีเ่ทยีบเคยีงได้กับค่าตอบแทน
กรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวหรอืใกล้เคยีงกนั
5.5  การประชุมคณะกรรมการ

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
มกี�าหนดการจดัประชมุไว้ล่วงหน้า	อย่างน้อย
ไตรมาสละ	1	ครั้ง
 • การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	
มกี�าหนดการจดัประชมุไว้ล่วงหน้า	อย่างน้อย
ไตรมาสละ	1	ครั้ง
 • เลขานุการบริษัท	จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	เพื่อให้กรรมการมีเวลา
ศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
 • ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	 ณ	 ขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติ	 จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด
5.6  วิธีปฏิบัติของการประชุมคณะ
กรรมการ

 • คณะกรรมการมีการประชุมอย่าง
สม�า่เสมอ	และมกีารบันทกึผลและมติของการ
ประชุมไว้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง
 • ประธานกรรมการโดยความร่วมมือ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จะก�าหนด
ขอบเขต	ระดับความส�าคัญ	และตารางเวลา
เกี่ยวกับเรื่องตามวาระที่ต้องได้รับอนุมัติไว้
อย่างชัดเจน	 ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าได้มีการ
ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดไว้	และเรือ่ง
ต ่างๆ	 ได ้อยู ่ภายใต ้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการ
 • ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวล
ความคิดเห็นและสรุปข้อคิดเห็นที่ดีที่สุดจาก
ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	และมบีทบาทในการก�าหนด

วาระการประชมุโดยปรกึษาหารอืกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 และกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร
 • คณะก ร รมก า รมี ก า ร แต ่ ง ตั้ ง
เลขานุการของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ ท่ีส�าคัญเก่ียวกับการประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น	และให้ค�า
แนะน�าเก่ียวกับข้อกฎหมายต่างๆ	 ท่ีคณะ
กรรมการควรได้รับรู้	 การเปลี่ยนเลขานุการ
บริษัทเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • ประธานมีหน้าที่ให้กรรมการทุกคน
ร่วมกันระดมความคิด	 ถือว ่าในทุกเรื่อง
กรรมการรูเ้ท่ากนั	มสีทิธิเท่ากนัหมด	และหลกี
เลี่ยงไม่ท�าให้การประชุมกลายเป็นสนทนา
สองต่อสองระหว่างประธานกับกรรมการ 
บางคนเท่านั้น
 • คณะกรรมการจะเปิดเผยในรายงาน
ประจ�าปี	 ถึงจ�านวนครั้งท่ีคณะกรรมการ
ประชุมในรอบปี	 และจ�านวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าประชุมในรอบเวลาเดียวกัน
5.7 การจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 คณะก ร รมกา รก� า หนด ให ้ มี ก า ร
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกท่านเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนิน
การด้านต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ในขณะเดียวกัน	
มีนโยบายท่ีจะเสริมสร ้างความรู ้ ให ้ กับ
กรรมการทุกท่านเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยมอบหมายให้
เลขานกุารบรษิทัเป็นผู้ประสานงานและจดัให้
มี เอกสารประกอบการเข ้ารับต�าแหน ่ง
กรรมการใหม่	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
 • เรื่องที่ควรทราบ:	 โครงสร้างองค์กร	
และธุรกิจบริษัทฯ	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ	กฎหมายท่ีควรทราบ	และ 
กฎเกณฑ์ของทางการท่ีส�าคัญ	 (รวมถึงคู่มือ
กรรมการบริษัทฯ	จดทะเบียน)
 • หนงัสอืส�าคัญบริษทั:	หนังสอืรบัรอง	
วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • จัดให้มีการพบปะหารือกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือสอบถามข้อมูลชิงลึก
เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.8 การทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง

	 ให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูจั้ดท�าแผน
สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งผู ้บริหาร
ระดับสูง	เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณี
ท่ีผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได	้
โดยบริษัทฯ	 ได ้ก�าหนดนโยบายการหา 
ผู ้ บริหารมา สืบทอดต� าแหน ่ งที่ ส� าคัญ	
(Succession	Plan)	 เพื่อยึดถือปฏิบัติในการ
คัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งงานบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับให้เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ	 ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ	 ทักษะ	
ประสบการณ์	 และความเป ็นมืออาชีพ	 
เพื่อรองรับการขยายงานหรือเกษียณอายุ
5.9 บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรือผูต้รวจสอบภายในอสิระจาก
ภายนอก

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระจากภายนอก	 (Outsource)	
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.10 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน และการจัดเก็บ
เอกสารสำาคัญที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ

 • มีระบบการควบคุมภายในระดับ 
ผู้บริหาร	(Management	Control)	ที่สามารถ
ป้องกันความเสียหายจากการน�าทรัพย์สิน 
ของบริษัทฯ	 ไปใช้	หรือจ�าหน่ายจ่ายโอนโดย
มิชอบและการท�าธุรกรรมต่างๆ	 ได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ�านาจจัดการ	 รวมทั้งมีการ
บนัทกึบญัชเีพือ่ให้งบการเงนิถกูต้อง	น่าเชือ่ถือ
 • มีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญ 
ที่ท�าให้กรรมการ	ผู้สอบบัญชี	และผู้มีอ�านาจ
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอันควร
 • คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน	
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบรษัิทฯ	และการก�ากบัดูแลบรษัิทฯ	อย่าง
น้อยปีละ	1	ครั้ง
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5.11 การบริหารความเสี่ยง

	 มีคณะกรรมการบริหาร	 ท�าหน ้าที่
ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	
ตลอดจนหาแนวทางและมาตรการท่ีจะลด
ความเสีย่งของบรษิทัฯ	ให้น้อยทีส่ดุ	รวมท้ังได้
น�าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาและให้ความเหน็	ใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่01/2564	
ซึง่จดัขึน้เมือ่วันที	่19	กมุภาพนัธ์	2564	โดยได้
พิจารณาความเสี่ยงเ ก่ียวกับเรื่ องหลัก 
ดังต่อไปนี้
 • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 • ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
 • ความเสี่ยงด้านการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อ
ก�าหนดผูกพันองค์กร
	 บริ ษัทฯ 	 มีนโยบายต ่อต ้านทุจ ริต
คอร์รัปชนั	รวมทัง้ได้จัดท�าแนวทางการปฏบิตัิ
เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เรียก	 ไม่รับ	 
ไม ่จ ่าย	 และไม ่ท�า ธุรกิจกับบุคคลและ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน	 ซ่ึงได้ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว	 ทั้งนี้	
บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
(Thai	 Private	 Sector	 Collective	 Action	
Against	Corruption:	CAC)	ด้วย	โดยบรษิทัฯ	
ได้รับการรับรองเมื่อวันที่	30	กันยายน	2563

จรรยาบรรณธุรกิจ
	 บรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะเป็นบรษิทัชัน้
น�าของภูมิภาค	 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ 
ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการด�าเนิน
ธุรกิจเพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริม 
การเตบิโตอย่างย่ังยืนของบรษัิทฯ	ด้วยการบรหิาร 
จดัการธรุกจิด้วยความเป็นธรรมสจุรติโปร่งใส
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการอันเป็นสากล
และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า 
ดงันัน้บรษิทัฯ	จงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.		 คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ
พนกังานทกุคนจะปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความมุง่มัน่ 
ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และยึดม่ัน
คู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นแนวทางด้วย
ความเข้าใจเชื่อมั่นและศรัทธาโดยถือเป็น
กิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
	 2.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีบทบาท
ส�าคัญร่วมกับผู ้บริหารในการก�าหนดวิสัย
ทัศน์กลยุทธ์นโยบายและแผนงานท่ีส�าคัญ 
ของบริษัทฯ	 รวมทั้งการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่าง
เป ็นธรรมระหว ่างคณะกรรมการบริษัท	 
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นและมีการวางแนวทาง
การบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจท่ีมี
ความเหมาะสม

	 3.		 คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรมและเป็น
ตวัอย่างในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์
สุจริตยุติธรรมโปร ่งใสตรวจสอบได้ตาม 
แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ
	 4.	 คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรม
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกันพร้อมทั้งดูแลสอดส่องควบคุมและ
ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระท�าใดๆ	ที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 5.	 การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ถือเป็นดัชนีชี้วัด 
ที่ส�าคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการ
ทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท	 กับ 
ผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน
	 ท้ังน้ี	 กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ข้างต้นแสดงอยู่ในคู่มือหลักการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งแจกให้
พนักงานทุกคนเพื่อยึดถือปฏิบัติ
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การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ำาคญัของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา
	 บริษัทฯ	มีการทบทวนนโยบายทุกฉบับ	 ซ่ึงรวมถึงนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ	 เป็นประจ�าทุกปี	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ียดึถอืปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลทีดี่	เพือ่ให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	สร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุนและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ�าทุกป	ี
หรืออย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 โดยจัดข้ึนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	
01/2564	เม่ือวนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2564	ส�าหรบัปี	2564	ซึง่มกีารพจิารณาถึงการน�า	
CG	Code	2560	มาปรับใช้ให้เหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ	
	 ส�าหรับเรื่องที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติ	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
ก�าหนดแนวทางด�าเนินการที่เหมาะสม	 เพียงพอ	 และมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	โดยมีกรณีส�าคัญดังนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

สัดส่วนการกระจายหุ้นรายย่อยควรมีจ�านวน

ตั้งแต่ร้อยละ 40

การกระจายหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ	มีจ�านวนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ

ที่เป็นอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึง กรณีประธาน

กรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ	 ความสามารถ	

ประสบการณ์	ท่ีหลากหลาย	โดยประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	จากจ�านวน

กรรมการบริษัททั้งหมด	 7	ท่าน	 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการ	นอกจากนี้	ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นคนละบุคคล	มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งก่อให้เกิดการ 

ถ่วงดุลอ�านาจได้อย่างเหมาะสม

การใช้เสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง

คะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

บริษัทฯ	 ยังคงใช้เกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

กรรมการ	และผูถ้อืหุน้แต่ละคนมสีทิธิออกเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอือยู่	ท้ังนี	้บรษัิทฯ	

เปิดเผยข้อมูลและประวัติของกรรมการทุกท่านอย่างครบถ้วน	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษิทัฯ	มโีครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ	ดังนี้

โครงสร้างการ
ก�ากับดูแลกิจการ 
และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย   
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนกบริหารองค์กร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน1

เลขานุการบริษัท
นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ

นายมนูกิตติ นิตยสุทธิ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

นายพดด้วง คงคามี (รักษาการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพดด้วง คงคามี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

แผนกบัญชี
นางสาวภาสินี วิศาลศิริรักษ์

(ผู้จัดการแผนกบัญชี)

แผนกการเงิน
แผนกพัฒนา

โครงการ
และประสานงาน

แผนกปฏิบัติการ
และซ่อมบ�ารุง แผนกพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ: 1	บริษัทฯ	 ว่าจ้างบริษัท	 พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	 ออดิท	 จ�ากัด	 เป็นผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 โดยมีนางสาววรรณวิมล	 จองสุรียภาส	 

	 	 	 (รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด)	เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ	7	ท่าน	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางทรงศรี	 นิตยสุทธิ์1 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวเสาวณีย์	 คงสกุล กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี		โกศลบุญ	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

4. นายธีรพงษ์	 สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

5. นายพดด้วง						 คงคามี กรรมการ	/	รองประธานกรรมการบริหาร

6. นางสาวกฤติยา			 หงส์หิรัญ รองประธานกรรมการ	/	กรรมการบริหาร

7. นายมนูกิตติ							 นิตยสุทธิ กรรมการ	/	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 1	นายวีรวัฒน์	คงคามี	ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	18	มิถุนายน	2564	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	03/2564			

 ได้มีมติแต่งตั้งนางทรงศรี	นิตยสุทธิ์	เป็นประธานกรรมการบริษัทแทนนายวีรวัฒน์	คงคามี	ที่ได้ลาออกไป	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15	กรกฎาคม	2564	เป็นต้นไป

	 -	 กรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร	 3	 ท่าน	 
(ร้อยละ	42.86	ของกรรมการทั้งคณะ)	
	 จากกรรมการท้ัง	 7	ท่าน	 เป็นกรรมการ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 
3	ท่าน	(ร้อยละ	42.86	ของกรรมการทั้งคณะ)	
และเป็นกรรมการเพศหญิงจ�านวน	 4	 ท่าน	
(ร้อยละ	57.14	ของกรรมการทั้งคณะ)	โดยมี
นางสาวกฤติยา	 หงส์หิรัญ	 ท�าหน้าท่ีเป็น

เลขานุการบริษัท	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	คร้ังที	่04/2560	
เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2560	ทัง้นี	้รายละเอยีด
ของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
ปรากฎในเอกสารแนบ	1	และกรรมการอิสระ
มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่ 	 31	 ธันวาคม	 2564	 คณะ
กรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	
7	 ท่าน	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาด
ประเภทและความซับซ้อนทางธุรกิจ	 แบ่ง
ประเภทได้ดังนี้
	 -	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 4	 ท่าน	
(ร้อยละ	57.14	ของกรรมการทั้งคณะ)
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นางทรงศรี  นิตยสุทธิ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายพดด้วง  คงคามี
กรรมการ / รองกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี  โกศลบุญ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายมนูกิตติ  นิตยสุทธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวเสาวณีย์  คงสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกฤติยา  หงส์หิรัญ
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

นายธีรพงษ์  สืบวัฒนะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 151



• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
	 นายพดด้วง	 คงคามี	 นางสาวกฤติยา	
หงส์หริญั	และนางทรงศรี	นติยสทุธิ	์กรรมการ
สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	

• ข้อจำากัดอำานาจของกรรมการ 
		 -	ไม่มี	-

• ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท
	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที	่
04/2561	ประชมุเมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2561	
ได้มีมติอนุมัติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท	 และได ้มีการ
ทบทวนประจ�าปีในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 ครั้งที่	 01/2564	ประชุมเมื่อวันที่	 19	
กุมภาพันธ์	2564	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1)	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมดัระวังและความซือ่สตัย์สจุรติ	รวม
ทั้ งต ้องปฏิบั ติให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย	
วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบับรษิทัฯ	ตลอดจนมตทิี่
ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับ
อนุมติัจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ก่อนการด�าเนนิการ	 
เช่น	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	
และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ท่ีส�าคัญตาม 
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	
เป็นต้น
	 2)	 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ	
เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน	 กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ
	 3)	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามท่ีก�าหนด
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 
พ.ศ.	 2535	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศข้อ
บังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เข้าด�ารง
ต�าแหน ่งกรรมการ	 ในกรณีที่ต�าแหน ่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ
	 4)	 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ	 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ 
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย 
ว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทต่อไป
	 5)	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	 โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 
ว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
ประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์ 	 รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
	 6)	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ชดุย่อย	เพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท	 พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย
	 7)	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กร	
โครงสร้างการบริหารงาน	มอี�านาจแต่งตัง้และ
ก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร	
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และคณะกรรมการ
ชุดย ่อยอ่ืนตามความเหมาะสม	 รวมถึง 
การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน ้าที่ ของ 
คณะกรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้แต่งตั้ง	
ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ที่ก�าหนดน้ัน	 ต้องไม่มีลักษณะเป็น 
การมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
คณะกรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	 และคณะอนุกรรมการชุดต ่างๆ	 
ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการ

ท่ีอาจมคีวามขัดแย้งมส่ีวนได้เสียหรอืมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	 กับบริษัทฯ	
หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว
	 8)	 พิจารณาแต่งต้ังเลขานุการบริษัท	
พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
	 9)	 พิ จ า รณ า ก� า ห น ด แ ล ะ แ ก ้ ไ ข
เปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
	 10)		 แต่งต้ังบุคคลอื่นใดให้ด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ	 ภายใต ้การควบคุม 
ของคณะกรรมการบรษิทัหรอือาจมอบอ�านาจ
เพื่ อให ้บุคคลดังกล ่าวมีอ� านาจ	 และ/ 
หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ
ยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไข 
อ�านาจนั้นๆ	ได้
	 11)		 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รบัอนมุติัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	 
ทัง้นี	้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไป
ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือ
ประกาศ	 ข ้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 12)		 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง 
ได ้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 ทั้งนี้	 
ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะเป็นไปตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ/หรอืประกาศ	
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 13)		 พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	
มีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้นและรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ 
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	จ�านวน	2	ชุด	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ
บริหาร	 โดยน�าหลักการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและบุคลากรของบริษัทฯ	 ในปัจจุบัน	
อย่างไรกด็	ีบรษิทัฯ	จะพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอืน่	เช่น	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง	และคณะกรรมการการลงทุน	เป็นต้น	เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสมกับการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ	ต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังน้ี

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี	โกศลบุญ กรรมการตรวจสอบ

3. นายธีรพงษ์	สืบวัฒนะ กรรมการตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเงนิและการบญัชีเพยีง
พอท่ีจะท�าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือของงบ
การเงิน	 คือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ลภินี	
โกศลบญุ	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก	
สาขาวิชา บัญชี 	 จาก 	 Un ivers i t y 	 o f	
Strathclyde,	Glasgow,	UK
	 โดยมีนางสาวกมลพรรณ	 อารีวิจิตร	 
ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ซึง่ได้รบัแต่งตัง้จากมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	 ครั้งที่ 	 03/2561	 เมื่อวันท่ี	 20	
กรกฎาคม	2561

• ข อ บ เ ข ต อำ า น า จ ห น ้ า ท่ี ข อ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที	่
04/2561	ประชมุเมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2561	
ได้มีมติอนุมัติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และได้มีการ
ทบทวนประจ�าปีในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 ครั้งที่	 01/2564	ประชุมเมื่อวันที่	 19	
กุมภาพันธ์	2564	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1)	 ส อ บ ท า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของกระบวนการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี	 กระบวนการบริหาร	 ความเส่ียง	
และกระบวนการควบคุมภายใน
	 2)	 สอบทานให ้บริษัทฯ	 มีรายงาน
ทางการเงนิอย่างถกูต้องและน่าเชือ่ถอื	รวมถงึ 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 และ 
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิ 
ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชขีองประเทศไทย	
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงาน
ทางการเงนิให้ทดัเทยีมกบัมาตรฐานบญัชสีากล
	 3)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
นโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และกฎหมาย 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานบริษัทฯ
	 4)	 สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ

	 5)	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	เลือก
กลับเข้ามาใหม่	 และเลิกจ้าง	 ผู ้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัทฯ	 รวมถึงพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีฯ	เพือ่เสนอต่อคณะ
กรรมการบรษิทัและให้ความเหน็ในการน�าเสนอ
เพือ่ขออนมุติัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้ประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 6)	 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผน
ตรวจสอบภายใน	 และระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 7)	 รายงานผลการปฏิบัติ งานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง
	 8)	 การปฏบิติังานตามขอบเขตหน้าทีใ่ห้
คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีอ�านาจให้ฝ่าย
จัดการ	 ผู้บริหาร	 หรือ	พนักงานของบริษัทฯ	 
ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น	 เข้าร่วมประชุม	
หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น
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	 9)	 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ท�า
หน้าทีต่รวจสอบภายใน	รวมถงึความเพยีงพอ
ของงบประมาณ	และบุคลากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 ถอดถอน	ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของผู ้ท�าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
	 10)		 คณะกรรมการตรวจสอบ	 อาจ
แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา
ทางวชิาชีพอืน่	หรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งได้
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	
ทั้งนี้	 การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อก�าหนดของบริษัทฯ
	 11)		 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ	
กรรมการตรวจสอบ	 ต้องเข้าร่วมประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	เพือ่ชีแ้จงในเรือ่งเกีย่วกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือ	 การแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชี
	 12)		 พจิารณาให้ความเหน็ชอบการน�า
ส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 13)		 รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบั
การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทั
เป ็นประจ�าป ีซึ่งรายงานสอบทานระบบ
ควบคุมภายในระบุเก่ียวกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ	 ของ
การตรวจสอบภายใน	ความเห็นต่อรายงาน
ทางการเงิน	 ความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน	 และรายงานอื่น	 ท่ีเห็นว่า 
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ
	 14)		 พิจารณาให้ความเห็นของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอขอ
อนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัและจดัให้มกีาร
ทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 15)		 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบริษั ทฯ 	 ตามหลัก เกณฑ ์ ท่ีตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	ก�าหนด
	 16)		 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชใีนกรณท่ีีผูส้อบบญัชี
ตรวจพบพฤติการณ์ควรสงสัยว่ากรรมการ	 
ผูจั้ดการหรือบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ	กระท�าความผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย ์ฯ 	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่ 
คณะกรรมการบรษัิทก่อนรายงานต่อส�านกังาน	
ก.ล.ต.	และผูส้อบบญัชทีราบภายใน	30	วนันับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
	 17)		 ในการปฏิบัติหน ้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า
มีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมนียัส�าคัญต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้รายงานส่ิงท่ีตรวจ
พบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	 จะได้หาแนวทางแก้ไข 
ได้ทันเวลา

	 	 ก.		 รายการความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
	 	 ข.		 การทจุรติ	หรอืมสีิง่ผดิปกติ	หรอื
มีความบกพร่องส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
	 	 ค.		 การฝ่าฝืนกฎหมาย	หรอืข้อก�าหนด 
ใดๆ	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ
	 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ถงึรายการดงักล่าว	
และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ
บริษัท	 และผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการ
ปรบัปรงุแก้ไข	เมือ่ครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนด
ไว้ร่วมกนั	หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า
มกีารเพกิเฉยต่อการด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงาน 
สิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส�านักงานก�ากับ
ห ลักทรัพย ์ และตลาดหลักท รัพย ์หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
	 18)		 ปฏิบัติ งานอื่ นใดตามที่ คณะ
กรรมการบรษัิทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ
งานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจ
สอบมอี�านาจเชญิฝ่ายบรหิาร	หรอืบคุคลอืน่ที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชุมหรือ
ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 และ 
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการด�าเนินงานต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร มีจำานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางทรงศรี	 นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพดด้วง			 คงคามี รองประธานกรรมการบริหาร

3. นางสาวกฤติยา		 หงส์หิรัญ กรรมการบริหาร

4. นายมนูกิตติ				 นิตยสุทธิ กรรมการบริหาร

	 โดยมีนางสาวกวิสรา	ประเสริฐวิริยะ	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	
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• ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร 

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที	่
04/2561	ประชมุเมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2561	
ได้มีมติอนุมัติก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหาร	 และได้มีการ
ทบทวนประจ�าปีในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 ครั้งที่	 01/2564	ประชุมเมื่อวันที่	 19	
กุมภาพันธ์	2564	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1)	 มีอ�านาจในการจัดการและบริหาร
กิจการของบริษัทฯ	 ตามวัตถุประสงค์	 ข้อ
บังคับ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทกุประการ	และรายงาน
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2)	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	การบรหิาร	
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัด
เลือก	 การฝึกอบรม	การว่าจ้างและการเลิก
จ้างของพนักงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนด
สวัสดิการพนักงาน	 ให้เหมาะสมกับสภาพ
การณ์	 ประเพณีปฏิบัติ	 และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
	 3)	 มีอ�านาจจัดท�า	 เสนอแนะ	ก�าหนด
เป้าหมาย	 นโยบาย	 แนวทางธุรกิจ	 และ
กลยุทธ ์ทาง ธุรกิจของบริษัทฯ 	 รวมถึ ง 
การก�าหนดขอบเขต	อ�านาจและหน้าท่ี	 ของ
กรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 4)	 ก�าหนดแผนธรุกจิ	อ�านาจการบรหิาร
งาน	อนมุตังิบประมาณส�าหรบัประกอบธรุกจิ
ประจ�าปีและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
และด�าเนินการตามแผนทางธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ	โดยการด�าเนินการทั้งหมด
ของคณะกรรมการบริหารจะสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว

	 5)	 ส ่งเสริม	 สนับสนุนนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัใินการต่อต้านทจุรติคอร์รัปชัน่	
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 นโยบาย	 ระเบียบ	
ประกาศ	 ข ้อบังคับ	 และข้อก�าหนดของ
กฎหมาย
	 6)	 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบ
หมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
บริษัท
	 7)	 ทัง้นี	้การอนุมัติการเข้าท�ารายการจะ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าท�า
รายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือ 
ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร	
สามารถอนุมัติการเข้าท�ารายการท่ีตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ที่มีส่วนได้เสีย	
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 8)	 พิจารณาการก�าหนดอ�านาจและ
ระดับการอนุมัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	
และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอื้อให้
เ กิดการท� า ทุจริตออกจากกัน 	 รวมถึ ง 
การก�าหนดขัน้ตอน	และวธิกีารท�าธุรกรรมกบั
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ 
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม	
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์	 และน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ
หลักการ	 รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติ
ตามหลกัการและข้อก�าหนดท่ีได้รับอนุมติัแล้ว
	 9)	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและ
ก�าหนดงบประมาณในการลงทุน	ตามอ�านาจ
ในตารางอ�านาจการอนุมัติ
	 10)		 พิจารณาการท�าสัญญาต่างๆ	ที่มี
ผลผกูพนับริษทัฯ	ตามอ�านาจในตารางอ�านาจ
การอนุมัติ

	 11)		 รับผิดชอบให้มีข ้อมูลที่ส�าคัญ
ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท	ผู้ถือหุ้น	รวมถึงจัดท�ารายงานทางการ
เงินที่น่าเชื่อถือ	เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและ
โปร่งใส
	 12)		 คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ
เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	 ของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ	ได้
	 13)		 พิจารณาผลก�าไรและขาดทุน 
ของบริษัทฯ	และเสนอจ่ายปันผลประจ�าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท
	 14)		 พิจารณานโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งของบริษัทฯ 	 เพื่ อน� า เสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 15)		 พิจารณาการด�าเนินธุรกิจใหม	่
หรือการเลิกธุรกิจ	หรือลงทุน	หรือร่วมลงทุน	
เพื่อสนองต่อคณะกรรมการบริษัท
	 16)		 ก�ากบัดูแลให้มขีัน้ตอนให้ผูป้ฏบัิติ
งานต้องรายงานเหตุการณ์	หรือการกระท�าที่
ผิดปกติ	หรือการกระท�าผิดกฎหมายต่อคณะ
กรรมการบรหิารอย่างทนัท่วงท	ีและในกรณทีี่
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระ
ส�าคัญ	 จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ	 เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะ
เวลาอันสมควร
	 17)		 คณะกรรมการบริหารมีความรับ
ผิดชอบในการรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า	 และให้
รายงานมติหรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่ส�าคัญ	
ทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริหารต่อคณะกรรมการบริษัททราบ	 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร มีจำานวนท้ังสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.											 นายพดด้วง					 คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2.											 นางสาวกฤติยา				 หงส์หิรัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.											 นายมนูกิตติ					 นิตยสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ภายในก�าหนดวงเงินของธรุกรรมตามทีก่�าหนด
ในตารางอ�านาจอนุมัติรายจ ่ายซ่ึงได ้รับ 
มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 7)	 สั่งการ	 ออกระเบียบ	 หลักเกณฑ	์
ประกาศและบนัทกึภายในส�าหรบัการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของ 
บริษัทฯ	 และเป ็นไปเพื่อประโยชน ์ของ 
บรษิทัฯ	รวมท้ังรกัษาระเบยีบอนัดีงามภายใน
องค์กร
	 8)	 ควบคมุดแูลการด�าเนนิกจิการ	และ/
หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
	 9)	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และควบคุม 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	และ/ 
หรือ	บริษัทร่วม	 เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี
ตามเป้าหมาย	และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส	 รวมถึงหาโอกาสปรับปรุง
และพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
	 10)		 พัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนิน
งานและผลประกอบการท่ีดี	 และมีการ
ปรบัปรงุพฒันาอย่างสม�า่เสมอต่อเนือ่งเพือ่ให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
	 11)		 ศกึษาโอกาสในการลงทุนในโครง
การใหม่ๆ	 ท่ีดี	 โดยท�าการศึกษาทางด้าน
เทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
	 12)		 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงาน 
ที่เป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการด�าเนินงาน 
ทีเ่ป็นรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ	
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	ในวงเงินไม่เกิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร	 ท้ังน้ี	
ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการก� ากั บหลั กทรั พย ์ และ
ตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการท�ารายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์รวม
	 13)		 พิจารณาแต่งต้ังท่ีปรึกษาต่างๆ	 
ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ
	 14)		 มอบอ�านาจช่วง	และ/หรอื	มอบหมาย 
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงาน 
ทีก่�าหนดในนามของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
ทัง้น้ี	การมอบอ�านาจช่วง	และ/หรอื	การมอบหมาย 
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจท่ี
ระบุไว้ในหนังสือมอบอ�านาจของบริษัทฯ	
และ/หรือระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 หรือมติของ 
คณะกรรมการบริษัท	อย่างไรก็ตาม	การมอบ
หมายภายใต้ขอบเขตของหน้าทีแ่ละความรบั
ผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้อง
ไม่เป็นการมอบอ�านาจช่วงหรือมอบหมาย 
ที่ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับ
มอบอ�านาจใดๆ	 ท่ี มีความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์	 หรือความขัดแย้งไม่ว ่าใน 
รูปแบบใดๆ	 กับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	
สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ในกรณีนี	้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะไม่มีอ�านาจ 
ในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว	 โดยต้องเสนอ
ธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท	
และ/หรือ	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 (แล้วแต่กรณี)	
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ	 เว ้นแต่
ธรุกรรมดงักล่าวเป็นธรุกรรมปกตขิองบรษัิทฯ	
และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก	(Arm's	Length)

• ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

	 1)	 ก� า ห น ดน โ ย บ า ย 	 วิ สั ย ทั ศ น 	์
วัตถุประสงค์	กลยุทธ์	และแผนธุรกิจ	และงบ
ประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
	 2)	 ก�ากับดูแล	 บริหาร	 จัดการ	 และ
ปฏิบั ติงานประจ�าตามปกติธุ ร กิจ 	 เพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	
วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 แผนธุรกิจ	
และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ
และอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	และ/หรอื	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 3)	 บรหิารจดัการธรุกจิของบรษิทัฯ	ตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดและเป ็นไปตามแผนธุร กิจ	 งบ
ประมาณ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 4)	 ประสานงานกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	 เพื่อให้การด�าเนินการทางธุรกิจ	
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	เป็น
ไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	
ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 5)	 ก�ากับดูแลการบริหารจัดการด้าน
การเงิน	การตลาด	ทรัพยากรบุคคล	และด้าน
การปฏบิตังิานอืน่ๆ	โดยรวมเพือ่ให้สอดคล้อง
กบันโยบายและแผนธรุกจิของบรษิทัฯ	ตามที่
ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 6)	 เจรจาและเข้าท�าสัญญา	และ/หรือ	
ธุรกรรมใดๆ	 ที่ เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
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	 15)		 ปฏิ บัติการ อ่ืนใดตามที่ ได ้ รับ 
มอบหมายและได ้ รับมอบอ�านาจจาก 
คณะกรรมการบริษัท
	 16)		 ตัดสินในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ	
ก�าหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์	 แนวทาง
นโยบายของบริษัทฯ	 รวมถึงการควบคุม 
การบริหารงานในส่วนงานต่างๆ

	 17)		 มีอ�านาจจ้าง	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย
บุคคลตามท่ีเห็นสมควร	 ตลอดจนก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม	 และให้มีอ�านาจปลดออก	 ตาม
ความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ
	 18)			 มีอ�านาจในการก�าหนดเงื่อนไข
การค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

	 19)		 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่	
หรือการเลิกธุรกิจ	หรือลงทุน	หรือร่วมลงทุน	
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 และ/
หรือ	 คณะกรรมการบริษัท	 (ตามที่ก�าหนด 
ในตารางอ�านาจการอนุมัติ)

• การกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงิน

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงินส�าหรับการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่  

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(1)	 การอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
ต่อครั้ง

มากกว่า	1.0	ล้านบาท มากกว่า	0.5	ล้านบาท	
แต่ไม่เกิน	1.0	ล้านบาท

มากกว่า	0.2	ล้านบาท	
แต่ไม่เกิน	0.5	ล้านบาท

ไม่เกิน	0.2	ล้านบาท

(2)	 การอนุมัติจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน
มากกว่า	5	ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน	5	ล้านบาท

- -

(3)	 การอนุมัติร่วมลงทุน	 /	 ลงทุน
ในบริษัทอื่น	 /	 ลงทุนโครงการ	
/	 ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ	
/	 ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว	(เฉพาะส่วนทุน)

มากกว่า	100	ล้านบาท		
ต่อโครงการ

ไม่เกิน	100	ล้านบาท		
ต่อโครงการ

- -

(4)	 การอนมุตัร่ิวมลงทนุ	/	ลงทนุใน
บริษัทอื่น/	ลงทุนโครงการ	/	ซื้อ
ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการนอก
งบประมาณ	(เฉพาะส่วนทุน)

มากกว่า	70	ล้านบาท	
ต่อโครงการ

ไม่เกิน	70	ล้านบาท	 
ต่อโครงการ

- -

(5)	 การกู้ยืมเพื่อการด�าเนินธุรกิจ
ปัจจุบันของบริษัทฯ	 (บาทต่อ
โครงการ)

มากกว่า	150	ล้านบาท มากกว่า	30	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	150	ล้านบาท

ไม่เกิน	30	ล้านบาท ไม่เกิน	30	ล้านบาท

(6)	 การกู้ยืมเพื่อการด�าเนินธุรกิจ	
นอกเหนือจากธุรกิจปัจจุบัน 
ของบรษิทัฯ	(บาทต่อโครงการ)

มากกว่า	30	ล้านบาท มากกว่า	15	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	30	ล้านบาท

ไม่เกิน	15	ล้านบาท ไม่เกิน	15	ล้านบาท

(7)	 การเช ่า 	 / 	 ท� าสัญญาเช ่า
สินทรัพย์	 เพื่อธุรกิจพัฒนา
โครงการ

ที่มีภาระผูกพันมากกว่า	
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพัน
มากกว่า	15	ล้านบาทต่อปี

ที่มีภาระผูกพันมากกว่า	
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพัน
มากกว่า	5	ล้านบาท	 

แต่ไม่เกิน	15	ล้านบาทต่อปี

ที่มีภาระผูกพันไม่เกิน	 
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพันไม่เกิน	
5	ล้านบาทต่อปี

ที่มีภาระผูกพันไม่เกิน	 
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพันไม่เกิน	 
5	ล้านบาทต่อปี
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่  

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(8)	 การเช ่า 	 / 	 ท� าสัญญาเช ่า
สินทรัพย์	 ไม่รวมการเช่าเพื่อ
ธุรกิจพัฒนาโครงการ

ที่มีภาระผูกพันมากกว่า	
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพัน
มากกว่า	 

5	ล้านบาทต่อปี

ที่มีภาระผูกพันมากกว่า	
3	ปี	และ/หรือ	มีค่าใช้
จ่ายผูกพันมากกว่า	 
2	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	 
5	ล้านบาทต่อปี

- ที่มีภาระผูกพันไม่เกิน	 
3	ปี	และ/หรือ	 

มีค่าใช้จ่ายผูกพันไม่เกิน	
2	ล้านบาทต่อปี

(9)	 การขายสินทรัพย์	 /	 เงินลงทุน
ของบริษัทฯ	(บาทต่อครั้ง)

มากกว่า	60	ล้านบาท มากกว่า	30	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	60	ล้านบาท

ไม่เกิน	30	ล้านบาท ไม่เกิน	30	ล้านบาท

(10)	การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	 ในงบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว

มากกว่า	20	ล้านบาท มากกว่า	5	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	20	ล้านบาท

มากกว่า	3	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	5	ล้านบาท

ไม่เกิน	3	ล้านบาท

(11)	การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	 นอก
งบประมาณ	(บาทต่อปี)

มากกว่า	10	ล้านบาท มากกว่า	3	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	10	ล้านบาท

มากกว่า	1	ล้านบาท
แต่ไม่เกิน	3	ล้านบาท

ไม่เกิน	1	ล้านบาท

โครงการนอกงบประมาณในวงเงินมากกว่า	
70	ล้านบาทต่อโครงการ
	 ทั้งนี้	 การอนุมัติรายการจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัย
ส�าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์	 และหลักเกณฑ์การเข ้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน	รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือ
กฎหมายท่ีเกีย่วข้องด้วย	คณะกรรมการบรษิทั
ได้ให้ความส�าคัญและมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนอ�านาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ	หาก
ในอนาคตขนาดวงเงินไม่เหมาะสมกับขนาด

ธุรกิจของบริษัทฯ	 และอ�านาจอนุมัติของ 
ผู้บริหารในแต่ละระดับ	คณะกรรมการบริษัท
จะมีการทบทวนอ�านาจอนุมัติวงเงินตาม
ความเหมาะสมต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2564	 บริษัทฯ	 
มีผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารทั้งสิ้น	 
3	 ท่าน	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู ้บริหารคิดเป็นจ�านวนเงินตามประเภท 
ค่าตอบแทน	ในปี	2563	และ	ปี	2564	ดังนี้

	 ส�าหรับการก�าหนดกรอบการลงทุนใน
โครงการนอกงบประมาณ	 คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดกรอบวงเงินให้คณะกรรมการ
บริหารมีอ�านาจในการอนุมัติ เข ้าลงทุน 
ในวงเงินไม่เกิน	 70	 ล้านบาทต่อโครงการ	 
ซึง่พจิารณามาจากมลูค่าการลงทนุสอดคล้อง
กับขนาดก�าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า	 โดยจะ
ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	
อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 จะต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหากลงทุนใน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2563 ปี 2564

บาท บาท

ผู้บริหาร	(คน) 3 3

เงินเดือน	สวัสดิการค่าเดินทาง	และโบนัส 4,439,999 4,586,666

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 และเงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

212,700 220,000

รวม 4,652,699 4,806,866

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลัก
การและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่มีคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ 
บริษัทจะเป็นผู้มีอ�านาจในการแต่งตั้งและ
ก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร	

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	และคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามความเหมาะสม	โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	 
รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และ 
ผลการปฏิบัติหน้าที่

	 ส�าหรบัผู้บรหิารในล�าดับถดัจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา	 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจะเป็นผู้มีอ�านาจในการแต่งตั้งและ
ก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความ
เหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จำานวนบุคลากร 
	 ในปี	2563	และปี	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีจ�านวนบุคลากรตามฝ่ายงาน	ดังนี้

ฝ่าย/แผนก
2563
(คน)

ปี 2564  
(คน)

ผู้บริหาร 3 3 

พนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท1 -	 -	

แผนกบริหารองค์กร 3 3 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 แผนกบัญชี 2	 2	

	 แผนกการเงิน 1	 1	

ฝ่ายปฏิบัติการ

	 แผนกพัฒนาโครงการและประสานงาน 1 1

	 แผนกปฏิบัติการและซ่อมบ�ารุง 13 8

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

	 แผนกพัฒนาธุรกิจ 1 2

รวมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 21 17

หมายเหตุ : 1 เลขานกุารบรษิทั	คอื	นางสาวกฤตยิา	หงส์หริญั	ด�ารงต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	และประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญช	ีและการเงนิ	จึงจดัอยูใ่นหมวดผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนพนักงาน
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการดูแล
พนักงาน	โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเทียบ
เคียงกับอุตสาหกรรม	สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ขององค์กร	รวมถึงการจ่ายโบนัส
ตามผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ประจ�า
ปีโดยรวม	 และตามผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานรายบุคคล	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จัดสรร
ให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพความ
เป็นอยูท่ี่ดี	ซึง่สวสัดกิารดงักล่าวรวมถงึประกนั
สังคม	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี	 การประกันสุขภาพกลุ ่ม	 
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	และค่าเดินทาง

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว
และส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตหลังเกษียณที่
มีคุณภาพ	บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	เมื่อ
วนัที	่1	มถินุายน	2561	โดยบรษิทัฯ	มนีโยบาย
สนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพของบริษัทฯ	 รับปฏิบัติตามหลักธร
รมาภิบาลการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน	
(Investment	 Governance	 Code	 หรือ	 
I	Code)	และเนือ่งจากกองทนุส�ารองเลีย้งชพี
ถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ของพนักงาน	 บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนให ้ 
คณะกรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชพีคัดเลือก
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีรบัปฏบิติัตาม	I	Code	และ/

หรือ	 บริหารการลงทุนอย ่างรับผิดชอบ 
โดยค�านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ 
ธรรมาภบิาล	มกีารปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล 
การลงทุนเป็นอย่างดี	 เนื่องจากเป็นแนวทาง
การลงทุนท่ีน�าไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
พนักงานของบริษัทฯ	ในระยะยาวได้

กองทุน สำารอง
เลี้ยงชีพ

จำานวนพนักงาน 
และผู้บริหารทั้งหมด  (คน)

จำานวนพนักงานและผู้บริหาร 
ที่เข้าร่วม  (คน)

สัดส่วนของพนักงาน 
และผู้บริหารที่เข้าร่วม (ร้อยละ)

บริษัทฯ มี 13 12 92.31

บริษัทย่อย ไม่มี 7 - -

รวม 20 12 60.00

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2563	และปี	2564	บริษัทฯ	ได้จ่าย
ค่าตอบแทนพนักงาน	 (ไม่นับรวมผู้บริหาร)	 
คดิเป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้	5,006,700	บาท	และ	
5,390,662.50	 บาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งค ่า
ตอบแทนดังกล่าว	ได้แก่	เงินเดือน	โบนัส	

ข. ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ
ใน 3 ปีที่ผ่านมา
	 -	ไม่มี	-
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นโยบายพัฒนาบุคลากร
	 บริ ษัทฯ	 ส ่งเสริมและสนับสนุนให ้
บุคลากรขององค ์กรทั้ งคณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	และพนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร	 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบ
ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และ 
ผูบ้รหิาร	รวมถงึเทคนคิใหม่ๆ	และสร้างความ
ช�านาญในวิชาชีพ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานของ
องค์กรอย่างสม�่าเสมอ	ดังนี้

 1. การฝึกอบรมภายใน

จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เ ก่ียวกับ 
การพัฒนาและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2564

ลำาดับ รายชื่อ หลักสูตรที่อบรมปี 2564

1. นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์ ไม่มี

2. นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล ไม่มี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี		โกศลบุญ ไม่มี

4. นายธีรพงษ์	สืบวัฒนะ ไม่มี

5. นายพดด้วง	คงคามี ไม่มี

6. นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ -	 ครบเครื่องเรื่อง	ภ.ง.ด.	51
-	 เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

7. นายมนูกิตติ	นิตยสุทธิ ไม่มี

พลั ง ง านหมุ น เ วี ยน 	 ร วมทั้ ง อาจ เชิญ 
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก	มาท�าการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรของบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ 
ในด้านต่างๆ	แก่พนักงาน	

 2. การฝึกอบรมภายนอก

ให้โอกาสแก่พนักงานในการฝึกอบรมทั้งกับ
องค์กรต่างๆ	ทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล	เพือ่ให้ทนัต่อเทคโนโลยท่ีีมกีาร
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 
เพือ่การตอบสนองต่อความต้องการในการรบั
บรกิารของลกูค้าได้มากขึน้	ซึง่การส่งพนกังาน
เข้ารบัการฝึกอบรมภายนอก	จะพจิารณาด้าน
คณุธรรม	ประสิทธภิาพขององค์กรท่ีให้การฝึก
อบรม	 และประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่า
เป็นส�าคัญ

 3. หลกัสตูรของกรรมการ ผูบ้รหิาร  
และเลขานุการบริษัท

	 	 ส� าห รับหลักสูตรของกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และเลขานุการบริษัท	 ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	 และเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหน่วย
งานราชการท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าความรู ้มา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในงานของบริษัทฯ	
ต่อไป

	 โดยในปี	2564	บริษัทฯ	ได้สนับสนุนให้
พนกังานได้เข้าร่วมอบรมเสรมิสร้างองค์ความรู้ 
ในด้านต่างๆ	 จ�านวนรวม	 50.50	 ช่ัวโมง	 
คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดย
เฉลี่ย	 4.59	 ชั่วโมงต่อคน	 โดยแผนกบริหาร
องค์กรได้จัดอบรมเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในวันที่	

8	พฤศจิกายน	2564	พร้อมทั้งให้บุคลากรท�า
แบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ	
	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นความ
ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึก
ให้พนักงานทุกท่านค�านึงถึงปัญหาและผล 
กระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเสริม

สร้างความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต	ิ 
จงึให้พนกังานได้เข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร
ต่างๆ	ในปี	2564	ดังนี้
	 1.	 สัมมนาหัวข้อ	การเตรยีมความพร้อม
และยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว	
	 2.	 เสวนาหัวข้อ	 ความท้าทายในการ
เพิม่สัดส่วนพลังงานหมนุเวยีนในประเทศไทย
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ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
รายชื่อบุคคลที่ควบคุมดูแลการทำาบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ก. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

	 	 นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ		 	 ซึ่งประวัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งปรากฎตามเอกสารแนบ	1

 ข. ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

	 	 นางสาวภาสินี	วิศาลศิริรักษ์	 	 ซึ่งประวัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งปรากฎตามเอกสารแนบ	1

 ค. เลขานุการบริษัท

	 	 นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ	 	 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	(รุ่นที่	86/2561)	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ซึ่งประวัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปรากฎตามเอกสารแนบ	1

	 	 แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	04/2560	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	
2560	 ทั้งน้ี	 ก�าหนดให้เลขานุการบริษัท	 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 	 1.		 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	 
ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (ก)	 ทะเบียนกรรมการ
	 	 	 	 (ข)	 หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	
และรายงานประจ�าปีของบริษัท
	 	 	 	 (ค)	 หนงัสอืนดัประชุมผู้ถือหุ้น	
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 2.		 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้
เสีย	ที่รายงานโดยกรรมการ	หรือผู้บริหาร
	 	 3.		 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วน
ได้เสีย	 ตามมาตรา	 89/14	พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	
ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบ	ทราบภายใน	7	วนัท�าการ
นับแต่วันที่บริษัทฯ	 ได้รับรายงานน้ัน	 และ
บริษัทฯ	ต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสาร	
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล	
และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง	 ครบ
ถ้วน	และสามารถตรวจสอบได้	ภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	นับแต่วันที่มีการจัดท�า
เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

	 	 4.		 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมาย	 และระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 
ของบรษิทัฯ	ทีค่ณะกรรมการบรษิทัต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
สม�่าเสมอ	 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง 
ข้อก�าหนด	และ/หรอืกฎหมายทีม่นียัส�าคญัให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
	 	 5.		 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 และข้อพึง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 	 6.		 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น	และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	
รวมทั้งติดตามให ้มีการปฏิบัติตามมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น	 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
	 	 7.		 ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ตามระเบียบและข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว
	 	 8.		 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ	และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่
	 	 9.		 ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ
บรษิทั	และการด�าเนินการอืน่ใดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	และ/หรอื	ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนประกาศก�าหนด	 และ/หรือตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

 ง. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ที	่01/2563	ประชมุเมือ่วนัที	่21	กมุภาพนัธ์	
2563	ได้มีมติแต่งตั้งให้	บริษัท	พีแอนด์แอล	
อินเทอร์นอล	ออดิท	 จ�ากัด	 ให้ปฏิบัติหน้าที ่
ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัท	 
พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	 ออดิท	 จ�ากัด	 
ได้มอบหมายให้	นางสาววรรณวิมล	จองสรุยีภาส	 
ต�าแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบตักิาร	เป็นผูร้บั
ผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีรายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ	3
	 	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยพิจารณา 
จากคุณวุฒิ	 ความรู ้	 ความสามารถ	 และ
ประสบการณ์และประเมนิผลงานของหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในประจ�าทุกปี	
นอกจากน้ี	 การถอดถอนและการโยกย้าย	 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะต้องได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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นักลงทุนสัมพันธ์ 

 ชื่อ:  	 	 	 นางสาวกมลพรรณ	อารีวิจิตร	
 สถานที่ติดต่อ:	 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 	 	 	 	 อาคาร	เมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ	ห้องเลขที่	2.2	ชั้นที่	10	
	 	 	 	 	 	 	 เลขที่	141	ซอยสุขุมวิท	63	(เอกมัย)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110
 โทรศัพท์:	 	 	 02-096-1936-7	ต่อ	105
 อีเมล: 	 	 	 kamolpan@saam.co.th	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 บริษัทฯ	 ว่าจ้างบริษัท	 พีเคเอฟ	 ออดิท	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มี
ความเป็นอิสระ	มีความน่าเช่ือถือ	 และไม่มี
ความสัมพันธ์	 และ/หรือส่วนได้เสียของ 
บรษิทัฯ	บรษิทัย่อย	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
(Audit Fee) 

	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2561	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค ่าตอบแทนการสอบบัญชีให ้แก ่บริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงินรวม	
2,490,000	บาท	 ในการตรวจสอบบัญชีและ
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลส�าหรับ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	
	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2562	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค ่าตอบแทนการสอบบัญชีให ้แก ่บริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงินรวม	
2,640,000	บาท	 ในการตรวจสอบบัญชีและ
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลส�าหรับ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2563	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย 
จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	 
พีเคเอฟ	 ออดิท	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็น
จ�านวนเงินรวม	1,800,000	บาท	ในการตรวจสอบ 
บัญชีและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2564	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่บรษัิท	พเีคเอฟ	 
ออดิท	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน
รวม	1,800,000	บาท	ในการตรวจสอบบัญชี
และสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส�าหรับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

• ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2561	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค ่าตอบแทนงานบริการอื่นให ้แก ่บริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงินรวม	
370,000	บาท	ประกอบด้วยค่าสอบทานบัตร
ส่งเสรมิการลงทนุจ�านวน	120,000	บาท	และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองกับขั้นตอนการเสนอขาย
หุ้นออกใหม่แก่ประชาชน	 จ�านวน	 250,000	
บาท

	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2562	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค ่าตอบแทนงานบริการอื่นให ้แก ่บริษัท	
ส�านักงาน	อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงินรวม	
120,000	บาท	 ในการสอบทานบัตรส่งเสริม
การลงทุน
	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2563	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2563	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนงานบรกิารอืน่ให้แก่บรษิทั	พเีคเอฟ	 
ออดิท	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน
รวม	 80,000	 บาท	 ในการสอบทานบัตร 
ส่งเสริมการลงทุน
	 ส�าหรบัรอบปีบญัช	ี2564	สิน้สดุ	วนัที	่31	
ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนงานบรกิารอืน่ให้แก่บรษิทั	พเีคเอฟ	 
ออดิท	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน
รวม	 80,000	 บาท	 ในการสอบทานบัตร 
ส่งเสริมการลงทุน
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รายงานการถอืครองและการเปลีย่นแปลงการถอืหุน้บริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2564

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้นที่ถือ ณ  
31 ธันวาคม 2563

จำานวนหุ้นที่ถือ ณ  
31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง)  ในปี 2564

1. นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการ	/		
ประธานกรรมการบริหาร

1,000 1,000 -

คู่สมรส	(นายวีรวัฒน์	คงคามี) 1,000 1,000 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

2. นางสาวเสาวณีย์		คงสกุล กรรมการอิสระ	/	ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- - -

คู่สมรส - - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี	โกศลบุญ	 กรรมการอิสระ	/		
กรรมการตรวจสอบ

- - -

คู่สมรส - - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4. นายธีรพงษ์		สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ	/		
กรรมการตรวจสอบ

- - -

คู่สมรส - - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

5. นายพดด้วง		คงคามี กรรมการ	/	รองประธาน
กรรมการบริหาร	/	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

103,743,300 103,743,300 -

คู่สมรส	(นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ) 103,200,000 103,200,000 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

6. นางสาวกฤติยา		หงส์หิรัญ รองประธานกรรมการ	/	
กรรมการบริหาร	/	 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	
ประธานเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

103,200,000 103,200,000 -

คู่สมรส	(นายพดด้วง	คงคามี) 103,743,300 103,743,300 -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

7. นายมนูกิตติ		นิตยสุทธิ กรรมการ	/	กรรมการ
บริหาร	/	ประธาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

1,000 39,600 38,600

คู่สมรส	(นางมาณวิกา	นิตยสุทธิ) - 100,000 100,000

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
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การสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการ กรรมการชุด
ย่อย และผูบ้รหิารระดับสงู
	 การคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ	 จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 	 โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกฏหมายก�าหนด	 
มีประสบการณ์	 และมีความรู้ความสามารถ	
(บริษัทฯ	 ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อท�าหน้าท่ีคัดเลือก
บุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว)	 จากน้ันท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ
บรษิทัตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดไว้	
โดยการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้	บรษิทัฯ	ให้ผูถ้อืหุน้ 
ใช้บัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นราย
บุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงท้ังหมด
ที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทีละคน

• องค์ประกอบและการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท
	 1)	 ให้บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการของ
บรษิทัเพือ่ด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ประกอบ
ด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร	
และกรรมการของบริษัทจะต ้อง เป ็นผู ้มี
คณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด	และกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือไม่ก็ได้
	 2)	 โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัฯ	
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 
หนึ่งในสาม	 (1/3)	 ของกรรมการทั้งหมด	แต่
ต้องไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยกรรมการอิสระ 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีก�าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	
28/2551	 เรื่อง	 การขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่	("ประกาศ	
ทจ.	28/2551")

	 3)	 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบ
ด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	คน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบน้ีต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศ	ทจ.	28/2551	อีกทั้งมี
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
	 4)	 ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้ง
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์	 และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้	
	 	 ก.		 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีตนถือในการเลือกตั้ง
กรรมการหนึ่ง	(1)	คน	
	 	 ข.		 ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะใช้คะแนน
เสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(ก)	เลอืกตัง้บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
	 	 ค.		 บุคคลซึ่งได ้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบั
การเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่ง	 (1)	 เสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
	 5)	 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่
คนเป ็นประธานกรรมการ	 และในกรณี 
ที่กรรมการพิจารณา	 เห็นสมควร	 จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป ็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้	รองประธานกรรมการ	
มีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
	 6)	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้	ผูถื้อหุน้มสีทิธิ
เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
จ�านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ ้นมี
คะแนนเสียงหนึ่ง	(1)	เสียงต่อหนึ่ง	(1)	หุ้น	ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด	 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในเรือ่งน้ัน	เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

รายงาน 
ผลการ
ด�าเนินงาน
ส�าคัญ 
ด้านการ
ก�ากับดูแล
กิจการ
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• วาระการดำารงตำาแหน่งของ 
กรรมการบริษัท
	 ก�าหนดให้กรรมการ	ด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ	3	ปี	และเมือ่ครบวาระ	อาจได้รบัพจิารณา
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการ	บริษัทต่อไปได้
	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระหน่ึงใน
สาม	(1/3)	เป็นอตัรา	ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะ
ออกจากต�าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	กรรมการ
ที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพบรษิทันัน้	
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก	 ส่วนปี
หลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่ง
นานท่ีสุดน้ันเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง	 โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก 
เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวแล้ว	 กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อ
	 1)	 ตาย
	 2)	 ลาออก
	 3)	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
บริษัท	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
	 4)	 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให ้
กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราว
ออกตามวาระได้ด้วยคะแนน	เสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่	 (3/4)	 ของจ�านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง	และมหีุน้นบัรวม
กัน	ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
	 5)	 ศาลมีค�าสั่งให ้ออกหรือพ้นจาก
ต�าแหน่ง
	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง
ให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทัฯ	โดยการลาออกนัน้
จะมีผลนับแต่วันที่ใบลา	ออกไปถึงบริษัทฯ
	 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 
คณะกรรมการอาจเลอืกบคุคลซ่ึงมคีณุสมบตั	ิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั	กฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินกิจการของบริษัท 
เข ้ า เป ็นกรรมการแทนในการประชุม 
คณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า
สอง	 (2)	 เดือน	 และมติของคณะกรรมการ 
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น ้อยกว่าสามในส่ี	 (3/4)	 ของจ�านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู ่ในต�าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจน
เหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม	 
ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท�าการในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการ
ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทน
ต�าแหน่งที่ว่างท้ังหมดเท่าน้ัน	 ซึ่งการประชุม
ดงักล่าวให้กระท�าภายในหนึง่	(1)	เดอืนนับแต่
วนัทีจ่�านวนกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่า
จ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ	และบคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ 
ที่ตนเข้ามาแทน

• องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 
กรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	จะพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลท่ีมาด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม 
พระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
ประกาศของกรรมการก�า กับตลาดทุน	
นอกจากนี้	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 จะ
พิจารณาคัดเลือกจากคุณวุฒิ	ประสบการณ	์
และความเหมาะสมอื่นๆ	 ประกอบ	 เพื่อน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อไป

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
	 1)	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	0.8	ของจ�านวน
หุ ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	
บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้	
ให ้นับรวมหุ ้นท่ีถือของผู ้ ท่ี เกี่ยวข ้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย
	 2)	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวน
ร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่
ได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบรษิทัฯ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	 2	ปี	 ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการอิสระ	ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้าม 
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณกีรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ	 หรือท่ีปรึกษา	 ของส่วนราชการ 
ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
	 3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป ็นบิดามารดา	 
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	 รวมท้ังคู่สมรสของ
บุตรของ	กรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื
ผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย
	 4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือหรือผู ้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษัิทฯ	บรษัิท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ
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	 5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	
ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู ้ มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู 	่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	ปี	 ก่อนวันที่ได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อป ี
จากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพ 
นั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ก่อนวันที่ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือ	 ผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป ็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
	 8)	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบกิจการ 
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 9)	 ไม่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
ในบริษัทฯ	หรือด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
ในบริษัทฯ	เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน	9	ปี
	 10)		 ไม ่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให ้ไม ่
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

• องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 1)	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น
กรรมการอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 
และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 คน	 
ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถท�าหน้าที่ในการสามารถสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
	 2)	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
แต่งตัง้กรรมการบรษิทัเพือ่ท�าหน้าทีก่รรมการ
ตรวจสอบ	 โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้น
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทได้อีก
	 3)	 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 คัดเลือกกรรมการ 
ตรวจสอบ	1	ท่านให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
คณะกรรมการการตรวจสอบ
	 ทัง้น้ี	การแต่งตัง้คณะกรรมการการตรวจ
สอบ	บรษิทัฯ	จะรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
ภายใน	3	วนัท�าการนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต ่ง ต้ังฯ 	 และรายงานการ
เปลี่ ยนแปลงกรรมการตรวจสอบต ่ อ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตามข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	 ว่าด้วยการรายงานผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

• คณุสมบัตขิองคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
	 มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย
มหาชน	 กฎหมายว ่ าด ้ วยหลักทรัพย ์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศข้อบังคับ	 
และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย	และต้อง	
	 1)	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท	ให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	
บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยในล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
	 2)	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ	่
บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน	
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 3)	 มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 4)	 มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

• วาระการดำารงตำาแหน่ง  
และการพ้นจากตำาแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบ
 วาร ะการดำ ารงตำ า แหน ่ งของ
กรรมการตรวจสอบ

	 1)	 กรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการ 
ของบริษัทฯ 	 และกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้	 ท้ังนี้	 กรรมการ
ตรวจสอบสามารถด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	9	ปี
	 2)	 เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบ 
พ้นจากต�าแหน่ง	และมผีลให้จ�านวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่
เพือ่ให้ครบจ�านวนอย่างช้าภายใน	3	เดอืนนบั
แต่วันที่มีจ�านวนกรรมการไม่ครบถ้วน
 การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบ

	 1)	 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่ง
โดยทันที	เมื่อ
	 	 1)		 ตาย
	 	 2)		 ลาออก
	 	 3)		 พ้นจากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ
	 	 4)		 ขาดคุณสมบัติของการเป ็น 
กรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2)	 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออก
ก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ควรแจ้งเป็น
หนงัสอืต่อบรษิทัฯ	ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดอืน	
พร้อมเหตุผล	 เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้
พจิารณาแต่งต้ังกรรมการทดแทน	โดยบรษัิทฯ	
จะแจ้งเรือ่งการลาออกพร้อมส่งส�าเนาหนังสอื
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ลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบ	ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ	
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ทีพ้่นจากต�าแหน่ง
ต้องรักษาการในต�าแหน่ง	 เพื่อด�าเนินการ 
ต่อไปก่อน	 จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ 
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
	 3)	 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูก
ถอดถอนก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	
บริษัทฯ	 จะแจ้งเรื่องการถูกถอดถอนพร้อม
สาเหตุ	ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบ

• องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริหาร
	 1)	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการและผูบ้รหิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน
	 2)	 คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการ
บริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็น
สมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหน่ึงหรอื
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
	 3)	 ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบคุคล
คนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
	 4)	 คณะกรรมการบรหิารต้องเป็นบคุคล
ที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์
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นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี	โกศลบุญ     

นายธีรพงษ์	สืบวัฒนะ    

นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์     

นายพดด้วง	คงคามี      

นางสาวกฤติยา	หงส์หิรัญ    

นายมนูกิตติ	นิตยสุทธิ    

รวม 6 5 3 7 0 4 4 3 0 1

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้	 ความสามารถและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	อย่างเต็มที่
	 5)	 คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน	และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจ
ให้บรหิารจดัการกจิการทีม่ปีระชาชนเป็นผูถ้อืหุน้
ตามที่	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด
	 6)	 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ	
ทราบโดยไม่ชกัช้า	หากมส่ีวนได้เสยีในสญัญา
ที่บริษัทฯ	 ท�าข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	
หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ	หรือ
บริษัทในเครือ

• องค์ประกอบและการแต่ง
ตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 
แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเพือ่ท�าหน้าท่ี
ในการบริหารงานบริษัทฯ	

• การสรรหาผู ้บริหารเพ่ือ 
สืบทอดตำาแหน่งท่ีสำาคัญ
	 เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารในระดับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ว่างลง	 หรือผู ้ที่อยู ่ในต�าแหน่งไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งได้	บรษิทัฯ	จะด�าเนนิ
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ก�าหนด	 โดยพิจารณาวิสัย
ทัศน์	 ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	 และ
ความสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบรษัิทฯ	ทัง้ใน
ระยะส้ันและระยะยาว	 เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อ
ไป	ทั้งน้ี	 ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ	
ส่วนหนึง่จะพจิารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ	
(Director 	 Pool) 	 หรือบริษัทที่ปรึกษา	
(Professional	 Search	 Firm)	 แล้วแต่กรณี	 
ซึง่จะก่อให้เกดิความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการตาม	Board	Skill	Matrix	 
ท่ีก�าหนด	 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
แผนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	
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การประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุ ดย ่ อย  
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะ
กรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล
ด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปี
ที่ผ่านมาถึงความครบถ้วนเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงาน	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• หลกัเกณฑ์และกระบวนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท

 หลักเกณฑ์

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทั	ใช้แบบประเมนิทีจ่ดัท�า
ขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ซึ่งน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ	
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบ
ด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

	 1.	 โครงสร ้ า งและคุณสมบัติ ของ 
คณะกรรมการ
	 2.	 บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ
	 3.	 การประชุมคณะกรรมการ
	 4.	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ
	 5.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 6.	 การพฒันาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิทัรายบคุคล ประกอบ
ด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 

	 1.	 โครงสร ้ า งและคุณสมบั ติของ 
คณะกรรมการ
	 2.	 การประชุมคณะกรรมการ
	 3.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
 กระบวนการประเมิน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ มกีระบวนการ 
ในการประเมินดังนี้ 

	 1.	 กรรมการบริษัทประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบท้ังคณะ	
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.	 เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อ
พิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทัรายบคุคล มกีระบวนการ 
ในการประเมินดังนี้ 

	 1.	 กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.	 เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บรษิทัรายบคุคลต่อคณะกรรมการบริษทั	เพือ่
พิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

• หลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย
 หลักเกณฑ์

 คณะกรรมการชุดย ่อยประกอบด้วย	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหาร	 
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการชดุย่อย	ใช้แบบประเมนิทีจั่ดท�าขึน้ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ซึ่งน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย	
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและ
รายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 

	 1.	 โครงสร ้ า งและคุณสมบัติ ของ 
คณะกรรมการ
	 2.	 การประชุมคณะกรรมการ
	 3.	 บทบาท	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ
 กระบวนการประเมิน
 การประเ มินผลการปฏิบัติ งาน
ของคณะกรรมการชุดย ่อยทั้ งคณะ  
มีกระบวนการในการประเมินดังนี้ 

	 1.	 กรรมการชุดย่อยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบ 
ทั้งคณะ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.	 เลขานกุารบรษิทัสรปุและเสนอผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	 
เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
 การประเ มินผลการปฏิบัติ งาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  
มีกระบวนการในการประเมินดังนี้ 

	 1.	 กรรมการชดุย่อยประเมนิตนเองเป็น
รายบุคคล	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.	 เลขานกุารบรษิทัสรปุและเสนอผลการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการชดุย่อย
รายบุคคลต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	
เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
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• หลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 หลักเกณฑ์

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ใช้แบบประเมินที่
จัดท�าขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ซึง่น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ	
	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ประกอบด้วย	 10	
หัวข้อ	ได้แก่	
	 1.	 ความเป็นผู้น�า
	 2.	 การก�าหนดกลยุทธ์
	 3.	 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
	 4.	 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ
	 5.	 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
	 6.	 ความสัมพันธ์กับภายนอก
	 7.	 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบั
บุคลากร
	 8.	 การสืบทอดต�าแหน่ง
	 9.	 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
	 10.	คุณลักษณะส่วนตัว

 กระบวนการประเมิน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีกระบวนการ
ในการประเมินดังนี้ 
	 1.	 กรรมการบริษัททุกท่าน	 รวมถึง
ประธานเจ ้าหน ้า ท่ีบริหาร	 ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 2.	 เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอ 
ผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณา 
ผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
 

• ผลการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประจำาปี 2564
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ	97.09	(ปี	2563:	ร้อยละ	96.93)	
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัรายบคุคล	มคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ	96.31	(ปี	2563:	ร้อยละ	96.31)	
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะ	 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 100.00	 (ปี	 2563:	 
ร้อยละ	100.00)	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	 100.00	 (ปี	 2563:	 
ร้อยละ	100.00)	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ	มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ	97.67	(ปี	2563:	ร้อยละ	93.33)	
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารรายบคุคล	มคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ	94.55	(ปี	2563:	ร้อยละ	93.18)	
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
	 -	 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ	97.51	(ปี	2563:	ร้อยละ	94.76)	อยูใ่น
เกณฑ์ดีเยี่ยม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 และปี 2564

ลำาดับ รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ปี 2563 ปี 2564

1. นายวีรวัฒน์	 คงคามี 5/5 1/21

2. นางทรงศรี	 นิตยสุทธิ์ 4/5 5/5

3. นางสาวเสาวณีย์	 คงสกุล 5/5 5/5

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี		โกศลบุญ 5/5 5/5

5. นายธีรพงษ์	 สืบวัฒนะ 4/5 5/5

6. นายพดด้วง	 คงคามี 5/5 5/5

7. นางสาวกฤติยา	 หงส์หิรัญ 5/5 5/5

8. นายมนูกิตติ	 นิตยสุทธิ 4/5 5/5

หมายเหตุ:  1	 นายวีรวัฒน์	คงคามี	ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	18	มิถุนายน	2564	
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	 ในปี	 2564	 ได้มีการก�าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ�าปี	 2565	 เป็นการล่วงหน้า	 (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)	
โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ	ดังนี้

ครั้งที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วันที่	21	กุมภาพันธ์	2565 วันที่	21	กุมภาพันธ์	2565

2. วันที่	9	พฤษภาคม	2565 วันที่	9	พฤษภาคม	2565

3. วันที่	8	สิงหาคม	2565 วันที่	8	สิงหาคม	2565

4. วันที่	7	พฤศจิกายน	2565 วันที่	7	พฤศจิกายน	2565

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 และปี 2564
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	 01/2560	 เม่ือวันที่	 25	มกราคม	2560	และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 01/2560	 เมื่อวันที่	 14	
กุมภาพันธ์	 2560	 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยจ�านวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
มีรายละเอียด	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ปี 2563 ปี 2564

1. นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล 4/4 4/4

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ลภินี	โกศลบุญ 4/4 4/4

3. นายธีรพงษ์	สืบวัฒนะ 4/4 4/4

• การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 และปี 2564
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 02/2560	 เม่ือวันที่	 21	 เมษายน	 2560	 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 โดยจ�านวนครั้ง 
และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่านมีรายละเอียด	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ปี 2563 ปี 2564

1. นางทรงศรี	 นิตยสุทธิ์ 12/12 13/13

2. นายวีรวัฒน์	 คงคามี 11/12 3/61

3. นายพดด้วง			 คงคามี 12/12 13/13

4. นางสาวกฤติยา		 หงส์หิรัญ 12/12 13/13

5. นายมนูกิตติ			 นิตยสุทธิ 12/12 13/13

หมายเหตุ:  1	 นายวีรวัฒน์	คงคามี	ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	18	มิถุนายน	2564	

56-1 One Report ปี 2564
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• ค่าตอบแทนกรรมการ
ก. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2564	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2564	ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	 
โดยก�าหนดการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งตามต�าแหน่ง	ดังนี้

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่มี 20,000	บาท

กรรมการบริษัท ไม่มี 10,000	บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี 20,000	บาท

กรรมการตรวจสอบ		 ไม่มี 15,000	บาท

	 ทั้งนี้	ในปี	2563	และปี	2564	คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับ รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม
กรรมการ

บริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1. นายวีรวัฒน์			คงคามี 70,000 - 70,000 20,000 - 20,000

2. นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์ 40,000 - 40,000 70,000 - 70,000

3. นางสาวเสาวณีย์	คงสกุล 50,000 80,000 130,000 50,000 80,000 130,000

4. ผศ.	ดร.	ลภินี	โกศลบุญ 50,000 60,000 110,000 50,000 60,000 110,000

5. นายธีรพงษ์			สืบวัฒนะ 40,000 60,000 100,000 50,000 60,000 110,000

6. นายพดด้วง				คงคามี 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

7. นางสาวกฤติยา		หงส์หิรัญ 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

8. นายมนูกิตติ				นิตยสุทธิ 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000

รวม 390,000 200,000 590,000 390,000 200,000 590,000

ข. ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2564	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2564	 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน	 โดยก�าหนด 
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ	 1.0	 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 ให้เพียงกรรมการอิสระ	 โดยมีค่าตอบแทนตามผลการ 
ด�าเนินงานประจ�าปี	2564	ของบริษัทฯ	ค้างจ่ายให้แก่กรรมการอิสระท่านละ	60,000	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงิน	180,000	บาท

ค. ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-
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นโยบายการลงทุน ใน
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการจัดตั้ง	 และ/
หรอืลงทนุในกจิการอืน่ทีส่นบัสนนุการด�าเนิน
ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ	และเพิม่ช่องทางในการ
ขยายฐานรายได้	และความสามารถในการท�า
ก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งนี้	การลงทุนจะต้อง
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	
แผนยุทธศาสตร ์ 	 และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะพิจารณาจัดตั้ง	
และ/หรือลงทุนในกิจการอ่ืน	 โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	
อาทิ 	 การตรวจสอบสถานะของกิจการ	
โครงสร้างการลงทนุ	สดัส่วนการถอืหุ้น	มลูค่า
การลงทุน	 เกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดมูลค่า
แหล่งเงินทุนที่ใช้	 ประมาณการทางการเงิน
อตัราผลตอบแทนทีจ่ะได้รบั	ความเสีย่งท่ีอาจ
เกิดขึ้น	รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	และ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 เป็นต้น	 ก่อน
การตัดสินใจลงทุน	ทั้งนี้	การจัดตั้ง	และ/หรือ
การลงทุนในกิจการอื่น	 จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(แล้วแต่กรณี)	
	 บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของ 
บริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุน	ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (“ก.ล.ต”)	
และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี	ทจ.	21/2551	
เ รื่ อ ง 	 หลัก เกณฑ ์ ในการท� ารายการ ท่ี 
เกี่ยวโยงกัน	 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เร่ือง	 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	
พ.ศ.	2546	และประกาศทีเ่กีย่วข้อง	(ตามทีไ่ด้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 (“ประกาศเร่ืองการท�า
รายการท่ี เ ก่ียวโยงกัน”) 	 และประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุท่ี	ทจ.	20/2551	
เร่ือง	 หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัย
ส�าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน	และประกาศที่เกี่ยวข้อง	 (ตามที่
ได ้มีการแก ้ ไขเพิ่ม เติม) 	 และประกาศ 
คณะกรรมการตลาดห ลักทรัพย ์ แห ่ ง
ประเทศไทย	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ 
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.	2547	
และประกาศทีเ่กีย่วข้อง	(ตามทีไ่ด้มกีารแก้ไข
เพิ่มเติม)	 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไป”)	 รวมถึงจะต้องปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์การเป ิดเผยสารสนเทศต ่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ
บังคับ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	และวิธีการ
เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ	
ของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.	2560	ลงวันที่	9	
ตุลาคม	2560
	 เพื่อให้บริษัทฯ	มีกลไกก�ากับดูแลบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมท้ังทางตรงและทางอ้อม	
และสามารถควบคุมดูแลการจัดการ	 และ 
รบัผดิชอบการด�าเนินงานของบรษิทัย่อยและ
บริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของ 
บริษัทฯ	 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ
	 ในการนี	้“บรษิทัย่อย”	และ	“บรษิทัร่วม”	
หมายถึง	บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมท่ีตามท่ี
ก�าหนดไว้ในประกาศ	ก.ล.ต	ที่	กจ.	17/2551	
เรือ่ง	การก�าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์	(ตามทีไ่ด้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)

• การกำากบัดูแลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทย ่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม
	 1)	 คณะกรรมการบริ หารจะ เป ็ น 
ผู้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัท
ร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ ้นของ 
บริษัทฯ	ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว	
เว้นแต่จะมีข้อจ�ากัดตามกฎหมายอื่นหรือ
เงือ่นไขการร่วมทุนกบัภาครฐั	หรอืกรณีอืน่ใด
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ	คณะกรรมการบริหารจะ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อย	และ/
หรือบริษัทร่วม	และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
แทนจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
	 2)	 บริษัทฯ	มีหน้าที่ติดตาม	และก�ากับ
ดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน
ต่างๆ	 ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	 
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบรษิทัฯ	ก�าหนด	และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
	 3)	 กรรมการซึง่เป็นตวัแทนของบรษัิทฯ	
จะต้อง
	 	 3.1)		 มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 
และก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อย	
และ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
บริษัทฯ	ก�าหนด
	 	 3.2)		 ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม	 ให้บริหาร
จัดการ	 หรือด�าเนินงานต่างๆ	 ตามกรอบ
แนวทางท่ีบริษัทฯ	ก�าหนด	 โดยใช้ดุลยพินิจ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/
หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 ที่อนุมัติ 
ในเรื่องท่ีส�าคัญของบริษัทย่อย	 และ/หรือ
บริษัทร่วม
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	 	 3.3)		 รายงานผลการด�าเนินงาน 
ให ้บริษัทฯ	 ทราบตามความเหมาะสม	 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	
	 	 ในกรณทีีบ่รษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทั
ร่วมจะด�าเนินการใดๆ	 ที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	 หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่บริษัทฯ	 
ควรได้รับในฐานะผู ้ถือหุ ้นของบริษัทย่อย	
และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยส�าคัญ	บริษัท
ย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจะด�าเนนิการในเรือ่ง
ดังกล่าวได้	 จะต้องได้รับการพิจารณาและ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ	และ/หรือ
ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 ตามที่คณะ
กรรมการบรษัิทเห็นสมควร	โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดรายละเอียดดังกล่าว	
ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทหรือประชุมผู้ถือหุ ้นก่อนที่
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะด�าเนินการ

• เรื่องที่จะต ้องได ้ รับการ
พิจารณาและอนุมัติ จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 1)	 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็น
ไปตามสดัส่วนการถอืหุน้	หรอืการด�าเนนิการ
ใดๆ	ซึง่จะท�าให้สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัฯ	
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ	ลดลงเกนิ
กว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ของบริษัทย่อยนั้น
	 2)	 การอนุมัติงบประมาณประจ�าปีของ
บริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก�าหนดไว้ใน
อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ
	 3)	 การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 หรือ 
การจ ่ายเงินป ันผลระหว ่างกาล	 (ถ ้ามี)	 
ของบริษัทย่อย

	 4)	 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
	 	 การอนุมตัริายการตัง้แต่ข้อ	5)	ถงึข้อ	
12)	นี	้ต้องเป็นเฉพาะกรณทีีเ่มือ่ค�านวณขนาด
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ารายการเปรียบ
เทยีบกบัลกัษณะ	และ/หรอืขนาดของบรษิทัฯ	
(โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของ
รายการตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศ	เรื่องการ
ท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน	(แล้วแต่ 
กรณ)ี	มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมแล้วอยูใ่นเกณฑ์
ต ้องได ้รับการพิจารณาอนุ มัติจากคณะ
กรรมการของบริษทัฯ	ซึง่รายการดังต่อไปน้ี	คือ
	 5)	 การกูย้มืเงนิ	แต่ไม่รวมแผนการกูย้มื
ทีอ่ยู่ในงบประมาณประจ�าปี	หรอืการกูย้มืเงนิ
เพือ่ใช้ในการด�าเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทัย่อย
	 6)	 การให้กูย้มืเงิน	การให้สนิเช่ือ	การค�า้
ประกนั	หรอืการท�านติกิรรมผกูพนับรษิทัย่อย
ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมี
สาระส�าคัญหรือการให ้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น	
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
	 7)	 การโอนหรือสละสิทธิประโยชน	์ 
รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้ที่
ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
	 8)	 การขายหรือโอนกิจการท้ังหมดหรือ
แต่บางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
	 9)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อ่ืนท้ังหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส�าคัญมาเป็น
ของบริษัทย่อย
	 10)		 การเข้าท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญา
เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อย
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย	
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
	 11)		 การเลิกกิจการ
	 12)		 รายการอืน่ใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกจิ
ปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการท่ีมี 
ผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

• เรื่องท่ีจะต้องได้รับการ 
พิจารณาและอนุมัติ จากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 1)	 กรณี ท่ีบริษัทย ่อยตกลงเข ้าท�า
รายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	
หรือบริษัทย่อย	หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สินของบรษิทัย่อย	
ทั้งนี้	 ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเข้าท�ารายการเปรียบ
เทยีบกบัลกัษณะ	และ/หรอืขนาดของบรษิทัฯ	
(โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของ
รายการตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศเรื่องการ
ท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 (แล้ว
แต่กรณี)	มาบังคับใช้โดยอนุโลม)	แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 2)	 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็น
ไปตามสดัส่วนการถอืหุน้	หรอืการด�าเนนิการ
ใดๆ	ซึง่จะท�าให้สดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัฯ	
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ	 ลดลง
เหลือน้อยกว่าสัดส่วนท่ีก�าหนดในกฎหมาย 
ซึ่งใช ้บังคับกับบริษัทย ่อยอันมีผลท�าให ้
บริษัทฯ	 ไม่มีอ�านาจควบคุมบริษัทย่อยน้ัน	
ทั้งนี้	 ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาดของ
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ	
(โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของ
รายการตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดย
อนโุลม)	แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รบัการพจิารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 3)	 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย	ทั้งนี้	
ต้องเป็นกรณทีีเ่มือ่ค�านวณขนาดของรายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ	 (โดยน�า
หลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของรายการ 
ตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศเรือ่งการได้มาหรอื
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดย
อนุโลม)	 แล้วอยู ่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของ 
บริษัทฯ
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การติดตาม ให ้ มี การ
ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการกำากับ
ดูแลกิจการ
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเร่ืองการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 โดยได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏบิตัท่ีิเกีย่วข้องไว้ในนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	 ได้ติดตาม
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องการดูแลพนักงาน
และการไม่เลือกปฏิบัติ	 การต่อต้านการ
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม	 การดูแลสิ่งแวดล้อม	 
สุขอนามัย	 และความปลอดภัยในองค์กร	 
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ	ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทฯ	 
ได้ด�าเนนิการตามแนวทางของแต่ละประเดน็
ได้อย่างครบถ้วนแล้ว	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 
ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีในอีก	4	ประเด็น	ดังนี้

• การป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการท�ารายการที ่
เกี่ยวโยงกันให้ถูกต้อง	 และเปิดเผยการท�า
รายการเกี่ยวโยงกันทุกรายการอย่างถูกต้อง
ตามข้อก�าหนดของทางการ	และท�ารายการ
โดยยึดหลักเปรียบเสมือนการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก	 เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
	 ในกรณีทีก่รรมการมส่ีวนได้เสียในวาระใด	 
กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระดังกล่าว	 และในการอนุมัติรายการ
ระหว่างกัน	กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้
เสียจะไม่มีส่วนในการพิจารณาและอนุมัติ
รายการดงักล่าว	นอกจากนี	้กรรมการตรวจสอบ 

จะร่วมพิจารณาถึงความจ�าเป็นและราคา
ยุติธรรมของรายการ	อีกทั้ง	อาจมีการว่าจ้าง
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพือ่ให้ความเห็นเพิม่เติม
	 ทั้งนี้	 ในปีท่ีผ่านมา	 ไม่พบการกระท�าท่ี
ละเมดินโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• การใช ้ข ้อมูลภายในเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์
	 บริษัทฯ	 มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยได้ก�าหนดไว้
เป ็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให ้กรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ยึดถือปฏิบัติ	 และ 
ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว	โดยสรุปนโยบายส�าคัญดังนี้
	 1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจะ
ต้องรกัษาความลบั/ข้อมลูภายในของบริษทัฯ	
และบริษัทย่อย	ไม่น�าไปใช้ไม่ว่าเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง	หรือเพื่อประโยชน์แก่
บคุคลอืน่	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมและ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม	 โดย
เจตนา	หรือน�าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้
ลูกค้า	 ผู้ขายสินค้า	 ผู้ให้บริการ	บริษัทคู่แข่ง	
หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ	 ยกเว้นแต่ว่าเป็น
ข้อมูลที่สื่อสารกันในการด�าเนินงานปกติหรือ
เป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
	 2)	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยก�าหนดห้าม
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ปฏิบัติงานของบ
ริษัทฯ	 และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเป ิดเผยข ้อมูลภายในต ่อบุคคล
ภายนอก	หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง	
และห้ามบุคลากรของบริษัทดังกล่าวข้างต้น
ท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลา	 1	
เดอืน	ก่อนทีบ่รษิทัฯ	จะเผยแพร่งบการเงินต่อ
สาธารณะชน	หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญอื่นๆ	สู่สาธารณชน
	 3)	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยก�าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อ	 ขาย	
และถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 4)	 บริษัทฯ	จัดให้มีการเก็บสารสนเทศ
ทีส่�าคญัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลบั	โดย
จ�ากัดให้รู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะ
ท�าได้	 และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	
ตามความจ�าเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น
	 5)	 ในกรณีท่ีบริษัทฯ	 จ�าเป็นจะต้อง
ท�าการเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานใน
บริษัทฯ	 เป็นวงกว้าง	บริษัทฯ	จะต้องแจ้งให้
พนักงานทราบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
และมีข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้	
	 6)	 บริษัทฯ	 จะด�า เ นินการแจ ้งให ้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อให้รับ
ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะในบริษัทฯ	ตามมาตรา	59	แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พ.ศ.	 2535	 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	
(“พรบ.	 หลักทรัพย์ฯ”)	 และตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ที่ 	 สจ.
12/2552	เรือ่ง	การจดัท�าและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี	 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	
275	แห่ง	พรบ.	หลักทรัพย์ฯ	
	 7)	 บริษัทฯ	 จะด�า เ นินการแจ ้งให ้
กรรมการ	 และผู ้บริหาร 	 รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 แห่ง	
พรบ.	 หลักทรัพย์ฯ	 และประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 ท่ี	 สจ.12/2552	 เรื่อง	
การจัดท�าและเป ิดเผยรายงานการถือ 
หลักทรัพย์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้สอบ
บัญชี	 และจัดส ่งส�าเนารายงานนี้ให ้แก	่
บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับที่ส ่งรายงานต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
	 ทั้งนี้	 ในปีที่ผ่านมาไม่พบว่ากรรมการ
และผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ในช่วงที่
บริษัทฯ	 ก�าหนดให้งดการซื้อขาย	 และน�า
ข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้หรือเผยแพร่
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• การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่
	 บริษัทฯ	ถือหลักในการด�าเนินธุรกิจที่จะ
ไม่สนับสนุนกิจการ	 กลุ่มบุคคล	หรือบุคคล 
ทีม่ส่ีวนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางอ้อมจากการใช้อ�านาจหน้าที่
โดยมิชอบ	 โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือ
และสนบัสนนุกบัภาครฐับาลและภาคเอกชน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งมี 
นโยบายและแนวทางปฏิบตัสิ�าคญั	ทีผ่่านการ
อนมุตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแล้ว	
ดังต่อไปนี้	
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยนโยบายและ
มาตรการ	 แนวปฏิบัติ	 และข้ันตอนในการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น	
ฉบับเต็ม	 ที่ เ ว็บไซต์ของบริษัทฯ	 http://
investor.saam.co.th/th/cg-report-and-
download.php	

บททั่วไป

 	 บริษัทฯ	 ได้สื่อสารไปยังบุคลากร	 
ทัง้ระดบัผูบ้รหิารและพนกังาน	โดยก�าหนดให้
พนักงานกลุ่มบริษัทฯ	ทุกระดับ	 ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร ์ รัปชั่นของ
บริษัทฯ	 โดยต้องไม่เข ้าไปเกี่ยวข ้องกับ
คอร์รัปชั่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	
 	 บริษัทฯ	 จะให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการ
คอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรยีน	หรอืผูท้ีใ่ห้ความ
ร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น	
 	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในการเผยแพร่ให้ความรู้	และท�าความเข้าใจ
กับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุม่บรษิทัฯ	หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทั
ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่เพือ่ให้เกดิความชดัเจน
ในการด�าเนนิการในเรือ่งท่ีมคีวามเสีย่งสงูกับ
การเกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น
 	 คณะกรรมการบริหารได้ประเมิน
ความเส่ียงรวมถึงความเสี่ยงท่ีเ ก่ียวกับ 
การทุจริตคอร ์รัปชั่น	 และมีการรายงาน

ประเมนิและบรหิารความเสีย่งให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบ	 โดยจะมีการทบทวนและ
รายงานอย่างสม�่าเสมอต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกปี
 	 บริษัทฯ	ประกาศเจตนารมณ์ในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
(Collective	 Action	 Coalition	 Against	
Corruption:	CAC)	 เพื่อส่งเสริมให้มีการน�า
มาตรการต่อต้านการทจุริตไปปฏบิตัอิย่างเป็น
รูปธรรม	 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย	 
เมื่อวันที่	30	กันยายน	2563

แนวทางปฏิบัติ
 1. การช่วยเหลือทางการเมือง

	 	 บริษัทฯ	 มีการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นกลาง	 ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการ
เมอืงทีส่งักดัพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึง	
บริษัทฯ	 จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือ
สิง่ของให้แก่พรรคการเมอืง	นกัการเมอืง	หรอื
ผู ้สมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ	 ไปเพื่อ
เป ็นการช ่วยเหลือทางการเมือง	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ 
ให้กับบริษัทฯ

 2. การบริจาคเพื่อการกุศล

	 	 การบริจาคน้ันต้องพิสูจน์ได้ว่ามี
กิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกล่าว
จริง	 และมีการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส�าเร็จ	
และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ	
หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 
การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุ คคลใด 	 หรื อหน ่ วยงานใด 	 ยก เว ้ น	 
การประกาศเกยีรติคุณตามธรรมเนียมปฏบิติั
ทั่วไป	 อาทิ	 การติดตราสัญลักษณ์	 การ
ประกาศรายชือ่กลุม่บรษิทัฯ	ณ	สถานทีจ่ดังาน	
หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์	เป็นต้น

 3. เงินสนับสนุน

	 	 เงินสนับสนุนน้ันต้องพิสูจน์ได้ว่า 
ผู้ขอเงนิสนับสนุนได้ท�ากจิกรรมตามโครงการ
ดังกล่าวจริง	 และเป็นการด�าเนินการเพื่อ
สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบ
ผลส�าเร็จ	 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จรงิ	หรอืเพือ่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 และเงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน ์
ได้ว่าการให้เงนิสนบัสนุนหรอืประโยชน์อืน่ใด
ไม ่มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับผลประโยชน์ต ่าง
ตอบแทนให้กับบุคคลใด	หรือหน่วยงานใด	
ยกเว้น	การประกาศเกียรตคิณุตามธรรมเนยีม
ธุรกิจทั่วไป

 4.  ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ไม่เป็นการกระท�าโดยตัง้ใจ	เพือ่ครอบง�า	
ชักน�า	หรือตอบแทนบุคคลใดๆ	 เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความได้เปรียบใดๆ	 ผ่านการกระท�าไม่
เหมาะสม	 หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่าง
ชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซ่ึงการช่วย
เหลือหรือผลประโยชน์	 พนักงานสามารถรับ
ของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน	 3,000	 บาท	 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏเิสธและจะต้องรับของ
ขวญัซึง่มลูค่าเกนิกว่า	3,000	บาท	ต้องแจ้งให้
ผู ้บังคับบัญชาทราบ	 โดยน�าส่งของขวัญ 
ดังกล่าวแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อน�า
ไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน	หรือบริจาค
เพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

 5. การเลี้ยงรับรอง

	 	 ห้ามมิให้มีการเล้ียงรับรองต่อหน่วย
งานของรัฐ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในแต่ละ
โอกาสมลูค่าเกนิตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่ได้เป็นการจ่ายเพื่อ
จูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการอันมิชอบ
ด ้วยหน ้าท่ี 	 หรือการตัดสินใจใดๆ	 เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งนี้	 ต้องมี
การบันทึกค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ใช้จ่ายจริงและ
มีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง
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 6. ค่าอ�านวยความสะดวก

	 	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่า
อ�านวยความสะดวก	อย่างไรก็ตาม	การจ่าย
เงนิค่าอ�านวยความสะดวกสามารถกระท�าได้
ในกรณท่ีีพนกังานตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ป็น
ภัยคุกคามต่อร่างกายหรือเชื่อว่าชีวิตของ
ตนเองก�าลงัตกอยูใ่นอนัตราย	โดยเมือ่ท�าการ
จ่ายเงินดังกล่าว	 จะต้องจัดท�าเอกสารเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 และส่งให้ผู้บังคับบัญชา
สอบทาน	ทัง้นี	้วตัถปุระสงค์และลกัษณะของ
การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการบันทึก
ข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง
	 	 ทัง้นี	้ในปีทีผ่่านมา	ไม่พบการกระท�า
ที่ เกี่ยวข ้องกับการทุจริตหรือการละเมิด
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• การแจ้งเบาะแส
	 บริษัทฯ	 ได ้จัดให้มีช ่องทางรับแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน	ข้อคิดเห็น	หรือข้อ
เสนอแนะที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผล 
กระทบ	หรอืมคีวามเสีย่งท่ีจะได้รบัผลกระทบ
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 
หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ	
เกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	
หรอื	จรรยาบรรณทางธรุกจิ	รวมถงึพฤตกิรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริต	 การปฏิบัติที่ไม่เท่า
เทียมกัน 	 หรือการกระท�าที่ ขาดความ
ระมัดระวัง	และขาดความรอบคอบ	ผ่านช่อง
ทางดังน้ี	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมี
ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการเป็นผูพ้จิารณา
กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

 	 ยืน่เรือ่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ห รื อ เ ล ข านุ ก า รบ ริ ษั ท ท า ง ไป รษณี ย 	์ 
บรษิทั	เอสเอเอเอม็	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	 
อาคาร	 เมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ	ห้อง	2.2	
ชั้นที่	10	เลขที่	141	ซอยสุขุมวิท	63	(เอกมัย)	
ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	10110
	 	 นอกจากนี้ 	 บริษัทฯ	 ได ้ก�าหนด
มาตรการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแส	 หรือ 
ผู้ร้องเรียน	ดังนี้
 	 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท้ังท่ี
เป็นพนักงาน	 ลูกค้า	 บุคคลท่ีรับจ้างท�างาน 
ให้แก่บริษัทฯ	 หรือผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มอื่น 
ที่เป็นผู ้แจ้งเบาะแส	 จะได้รับการปกป้อง 
และคุ ้มครองสิทธิตามกฎหมาย	 หรือตาม
แนวทางที่บริษัทได้ก�าหนดไว้	 โดยผู ้แจ้ง
เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่
เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ัน
จะท�าให้เกดิความไม่ปลอดภยั	หรอืเกดิความ
เสียหายใดๆ
 	 บริษัทฯ	 จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ
และเปิดเผยเท่าท่ีจ�าเป็น	 โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู ้แจ ้ง
เบาะแส	หรือผู้ที่ร้องเรียน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 	 ในขั้นตอนการพิจารณาหาข้อเท็จ
จริง	บริษัทฯ	 จะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส	
หรือผู้ร้องเรียน	
	 ทัง้นี	้ในปีท่ีผ่านมา	ไม่มกีารแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนใดๆ
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การควบคุมภายใน
	 บรษัิทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญกบั
ระบบการควบคุมภายใน	ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ
ในการป้องกนัและบรหิารจดัการความเส่ียงท่ี
อาจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	มแีนวทาง
ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี	ซึ่งประกอบด้วย	
	 (1)	สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	
Environment)
	 	 บรษัิทฯ	ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิ
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี	 โดยก�าหนด
เป้าหมายและทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
และระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร	 มีการสื่อสารให ้พนักงาน 
ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
รวมทั้งมีการก�าหนดบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน	มกีารจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจนและ
มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล	 และมีการ
ว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
อสิระ	ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติ
งานและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมที่ดี
	 (2)	การประเมินความเสี่ยง	 (Risk	
Assessment)	
	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสีย่ง	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�า
และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง	รวมทั้ง
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ี 
ในการวเิคราะห์และบรหิารจดัการความเส่ียง	
โดยรายงานผลการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	ทั้งนี้	 รวมถึง
การพิจารณาแนวทางและมาตรการในการ
จัดการความเส่ียงเพื่อจ�ากัดความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นให้อยู ่ภายในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้

การควบคุม
ภายใน 
และรายการ
ระหว่างกัน

	 (3)	การควบคมุการปฏบิตังิาน	(Control	
Activities)
	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกรอบอ�านาจการ
อนุมัติรายการที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ีเหมาะสม
และมีการสอบทานระหว่างกัน	 โดยบริษัทฯ	 
มีการก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
ในการเข้าท�ารายการทีเ่ข้าเงือ่นไขเป็นรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	เพือ่ให้มคีวามโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
และเป็นธรรม
	 (4)	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล	(Information	&	Communication)
	 	 บริษั ทฯ 	 จั ด ให ้ มี ร ะบบข ้ อมู ล
สารสนเทศและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
และผู้บริหาร	 มีข้อมูลส�าคัญเพียงพอที่จะใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ	นอกจากนี้	 มีการจัด
เกบ็เอกสารข้อมลู	มกีารสอบทานและตรวจสอบ 
งบการเงนิรายไตรมาสและประจ�าปี	ตลอดจน
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อ
เวลาเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และ
ผู้ใช้งบการเงินของบริษัทฯ	และมีระบบการ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้
บุคลากรรับทราบข้อมูลสารสนเทศท่ีใช ้
ส�าหรับการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	 รวมถึง
จดัให้มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการให้ข้อมลู
ทั่วไป	 ข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	 ตามช่องทางที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
	 (5)	ระบบการติดตาม	 (Monitoring	
Activities)	
	 	 บริษัทฯ	มีกระบวนการติดตามและ
ประเมนิความเพยีงพอของการควบคมุภายใน	
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
โดยมกีารว่าจ้างผูต้รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในอิสระ	ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ให้เข ้าสอบทานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจกรรมต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ตามแผน 
ตรวจสอบประจ�าปี	
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	 	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ ่มบริษัทฯ	 มีความ
เหมาะสม	เพียงพอ	และเป็นไปตามหลักการ
ควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ	COSO	 
(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	 
of	the	Treadway	Commission)	เพือ่ให้บรษัิทฯ	 
บรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ในด้านความมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลของการด�าเนนิงาน	ความเช่ือ
ถอืได้ของรายงาน	และการปฏิบติัตามกฎหมาย	 
กฎระเบียบ	ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน
ระบบการควบคุมภายในโดยการรับทราบ
รายงานการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในโดยผู ้ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในอิสระ	สอบทานรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ง	รวมถึงสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิจาก
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	ใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่01/2565	
เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2565	คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เหน็ตรงกนัว่า	บรษิทัฯ	และบรษัิทย่อยมรีะบบ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู ่	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตาม
ระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ
ติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการ
หรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�านาจ	รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้ง	และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่าง
เพียงพอ	
	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ที	่01/2564	ประชมุเมือ่วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	
2564	ได้มีมติแต่งตั้งให้	บริษัท	พีแอนด์แอล	
อินเทอร์นอล	ออดิท	 จ�ากัด	 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัท	 
พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	 ออดิท	 จ�ากัด	 
ได้มอบหมายให้	นางสาววรรณวมิล	จองสรุยีภาส	 
ต�าแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัตกิาร	เป็นผูร้บั
ผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ	 โดยคุณสมบัติของ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมรีายละเอยีดปรากฎในเอกสารแนบ	3
	 	 ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยพิจารณา 
จากคุณวุฒิ	 ความรู ้	 ความสามารถ	 และ
ประสบการณ์และประเมนิผลงานของหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในประจ�าทุกปี	
นอกจากน้ี	 การถอดถอนและการโยกย้าย	 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะต้องได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

•	นายวีรวัฒน์	คงคามี -	 เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร่วมกับคู่สมรสในสัดส่วนร้อยละ	0.0007	ของทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้วของบริษัทฯ	ณ	วันที่	24	ธันวาคม	2564

-	 เป็นคู่สมรสของนางทรงศรี	นิตยสุทธิ์	ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
-	 เป็นบิดาของนายพดด้วง	คงคามี	ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
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มาตรการและข้ันตอนการทำา
รายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการในการ 
เข้าท�ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ	
และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้า
ที่พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
จ�าเป็น	ความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ	
และความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไข
ของการท�ารายการ	 ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาและ 
ข้อตกลงทางการค้าปกติเช่นเดียวกับที่ใช้กับ
คู่ค้าหรือลูกค้าทั่วไปภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตุ
สมผล	โดยสามารถตรวจสอบได้	และไม่ก่อให้
เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	 ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	
บริษัทฯ	จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ	
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเฉพาะด้าน	หรอืผูต้รวจสอบ
บัญชี	 เป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท	 หรือผู ้ถือหุ ้นตามแต่
กรณี	เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้า
ท�ารายการ
	 ทัง้นี	้การพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว	ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	 
และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ	 รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล	 การท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	และบริษัท
ย่อย	 รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับ 
การเป ิด เผยรายการระหว ่าง กันไว ้ ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1	One	
Report)	ด้วย	โดยกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ทีอ่าจ
มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�า

รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง 
ในการท�ารายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำา
รายการระหว่างกันในอนาคต
	 ในอนาคตหาก	บรษิทัฯ	และ/หรอื	บรษิทั
ย่อย	มคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกนั
กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย ้ งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จะก�าหนด
เงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนินการค ้าปกติและเป ็นราคาตลาด	 
ซ่ึงสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไข
หรอืราคาทีเ่กดิข้ึนกบัธุรกรรมประเภทเดยีวกนั
ที่บริษัทฯ	 กระท�ากับบุคคลภายนอก	 ทั้งนี	้
บริษัทฯ	 จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู ้ ให ้ความเห็นเ ก่ียวกับราคา	 อัตราค ่า
ตอบแทน	 รวมทั้งความจ�าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว	 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะพิจารณาให้ผู้ประเมิน
ราคาอิสระ	 ผู้เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว	
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบ
การตัดสินใจและให ้ความเห็นต ่อคณะ
กรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ ้นตามแต่กรณ	ี 
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการ 
ดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย	 หรือถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ	หรอืผู้ถอืหุ้นของ 
บริษัทฯ	แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ	 ได้
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย	

ทัง้นี	้บรษิทัฯ	จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1	
One	Report)	 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตน้ัน	คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิ
ตามระเบียบต่างๆ	 ที่ ได ้ก�าหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ	ที่ตน
หรื อบุ คคล ที่ อ าจมี ค วามขั ดแย ้ งทา ง 
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	 
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	
ประกาศ 	 ค� าสั่ ง 	 ห รื อข ้ อก� าหนดของ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย	 รวมถึงการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกับการเปิดเผยข้อมลู	การท�า
รายการเก่ียวโยงกัน	 และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	 หรือ
บริษัทย่อย	และการเปิดเผยรายการระหว่าง
กนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบั
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
นอกจากนี	้บรษิทัฯ	จะไม่ท�ารายการระหว่างกัน 
กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 181
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 
ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 
ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวได้จัดข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดยปฏิบัติตามนโยบาย 
การบัญชีที่ เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล	 รวมทั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	 ท้ังน้ี	 
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนนุให้บรษิทัฯ	ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ตลอดจนจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมปีระสทิธผิล	เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวาม
ถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอ	และเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบริษทัฯ	มปีระสทิธภิาพ	
มคีวามโปร่งใส	และน่าเชือ่ถอื	โดยปราศจากการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกติ
อย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	 เป็นผู้ท�าหน้าที่สอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน	 ระบบควบคุมภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนรายการ
ระหว่างกัน	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว ้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ�าปีแล้ว	 
อกีทัง้งบการเงนิของบรษิทัฯ	และงบการเงินรวมของบรษิทัฯ	และบริษทัย่อย	ส�าหรบั
ปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
คอืบรษิทั	พเีคเอฟ	ออดทิ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	โดยความเห็นของผู้สอบบญัชปีรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 การก�ากับดูแลกิจการ	 ระบบการบริหาร
ความเสีย่ง	และระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ	มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	 
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความถูกต้องและสมเหตุสมผลของ
งบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

นางทรงศรี	นิตยสุทธิ์
ประธานกรรมการ
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ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 
ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	(กลุ่มบรษิทั)	และของ
เฉพาะบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	
ตามล�าดับ	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	งบก�าไรขาดทุน
รวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท	 ตามล�าดับ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	 และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
        (เดิมชื่อ “บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)”)

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ	 
ในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชีทีก่�าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี	้ข้าพเจ้าเชือ่ว่า
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	ๆ 	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตาม
ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้ 
น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ
เรื่องเหล่านี้	
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

งานโครงการระหว่างทำา
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	8	

บริษัทและบริษัทย่อยทางอ้อมอยู่ระหว่างด�าเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 โดยงาน
โครงการระหว่างท�าประกอบด้วยต้นทนุค่าค�าขอเช่ือมต่อ
ระบบไฟฟ้าแรงสงู	ค่าค�าขอสนบัสนุนค่าไฟฟ้า	ค่าใช้จ่าย 
ในการเชือ่มต่อระบบไฟฟ้าแรงสงู	ค่าทีป่รกึษา	และค่าใช้จ่าย 
อื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานโครงการ	 ฝ่ายบริหาร 
ต้องใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญในการพิจารณาและบันทึกงาน 
โครงการระหว่างท�าดังกล่าว	 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงให  ้
ความส�าคัญต่อการบันทึกรับรู้งานโครงการระหว่างท�า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ข้อ	9	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทมียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 
เป็นจ�านวน	124	ล้านบาท	ซ่ึงเป็นจ�านวนเงนิท่ีมนียัส�าคญั	 
ฝ่ายบรหิารจงึต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างสงูในการคาดการณ์
ผลการด�าเนินงาน	 และประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตที่บริษัท	คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน	รวมถึง 
การก�าหนดข ้อสมมติ ท่ี เหมาะสมในการประเมิน 
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

วิธีการตรวจสอบที่สำาคัญ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงานโครงการระหว่างท�าของบริษัทและควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
งานโครงการระหว่างท�าของบริษัทย่อยทางอ้อม	 เพื่อให้ได้รับเอกสาร 
การตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมในการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้

	 การพจิารณาของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการวดัมลูค่าของงานโครงการ
ระหว่างท�า	โดยได้ท�าความเข้าใจและประเมนิกระบวนการพจิารณา
ของฝ่ายบริหารของบริษัท	ประเมินความคืบหน้าของงานโครงการ
ระหว่างท�า	 รวมถึงความเป็นไปได้และโอกาสในการขายงาน
โครงการระหว่างท�า

	 การตรวจสอบว่างานโครงการระหว่างท�าเป็นสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเง่ือนไข
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการซือ้และการจ่ายช�าระเงนิท่ีเกีย่วข้องกบั
บัญชีงานโครงการระหว่างท�าที่เกิดขึ้นระหว่างปี	(ถ้ามี)

	 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการทีเ่พิม่ขึน้ 
ระหว่างปีโดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบ	(ถ้ามี)

	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการระหว่างท�าดังกล่าว

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
รับรู้การด้อยค่า

	 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ	ซึ่งประกอบด้วย
	 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับ
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	

 ประเมนิกระบวนการพิจารณาแบบจ�าลองทางการเงนิท่ีฝ่ายบริหาร 
ของบริษัทเลือกใช้

	 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติ
ทีส่�าคญัทีผู่บ้รหิารใช้ในการจดัท�าแผนและประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 ตารวจสอบประมาณการกระแสเงินสดกับผลการด�าเนินงาน 
ที่เกิดขึ้นจริง
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ข้อมูลอื่น
	 ผู ้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวม
อยู่ในรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานน้ัน	 
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะ 
การให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	ๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น
	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ	การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่อง 
ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
กำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
	 ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	ผูบ้รหิาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ 
ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทั	หรอืหยดุด�าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
	 ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผลคือ	 ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช	ีข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด 
การตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

•	 	ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ 
ข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูร่้วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมลู	การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอื
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ท�าความเข้าใจเกีย่วกับระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบั
การตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็
ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั
และบริษัท

•	 	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ 
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
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•	 	สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ี
มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม	่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้า	ถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกจิการท่ีเกีย่วข้อง	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไร
ก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•	 	ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
รายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มีการน�าเสนอข้อมลู
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•	 	การได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียง
พอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง	 ๆ	
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น	 ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
	 จากเรือ่งท้ังหลายท่ีส่ือสารกบัผู้มหีน้าท่ีในการก�ากบัดูแล	ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่อง
ส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้	 ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(ปิตินันท์	ลีลาเมธวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	11133

บริษัท	พีเคเอฟ	ออดิท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

15	กุมภาพันธ์	2565
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)”) 

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 ดีเวลลอปเมนท์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (เดิมชื่อ	 “บริษัท	 เอสเอ
เอเอ็ม	 เอ็นเนอร์ย่ี	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด
(มหาชน)”)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชน 
ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	ที่อยู่ 
ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่	 อาคาร
เมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ	ห้องเลขที่	2.2	ชั้น
ที่	 10	 เลขท่ี	 141	 ซอยสุขุมวิท	 63	 (เอกมัย)	
ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
	 เมื่อวันท่ี	 17	 กันยายน	 2564	บริษัทฯ
ได ้ เปลี่ยนชื่อเป ็น	 บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 
ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จากเดิม 
ชื่ อ 	 บริ ษัท 	 เอส เอ เอ เอ็ม 	 เอ็น เนอร ์ ยี	่ 
ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ  
เมือ่วนัที	่7	กนัยายน	2564	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ยงัคงใช้ชือ่
ย่อหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	ในนาม	“SAAM”	ดงัเดมิ
	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก	่ 
นาย	 พดด้วง	 คงคามี	 ซ่ึงถือหุ ้นในบริษัท 
ร้อยละ	34.58
	 กลุ ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ 
การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์	 การให้บริการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ ้าพลั งงานหมุนเวียน 
เพื่อจ�าหน่าย	 การให้บริการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการ 
ของลกูค้า	รวมถงึจดัหาสถานทีต่ัง้และให้บรกิาร 
ทีเ่กีย่วข้องภายในโครงการ	การลงทนุในธรุกจิ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการลงทุน 
ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
 2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 	 		 งบการเงนินีจั้ดท�าขึน้ตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	 รวมถึงแนวปฏิบัติ 
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี	 
กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
	 	 		 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็น 
งบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

	 	 		 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ท่ีปัจจุบันได้
ขยายวงกว้างข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ	 และมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่	 อย่างไร
ก็ตาม	 สถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบต่อกลุ่ม
บริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ
	 	 		 ทั้งนี้	 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ 
ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งและจะประเมนิผลกระทบ 
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์	
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนอย่างสม�า่เสมอ	อน่ึงระดบัความรนุแรงของ
ผลกระทบข้ึนอยูก่บัมาตรการควบคุมการแพร่
กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่
ระบาดของไวรัสดังกล่าว

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 2.3 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 	 		 งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั	เอสเอเอเอม็	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	(ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า	“บรษิทัฯ”)	
และบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	(รวมกันเรียกว่า	“กลุ่มบริษัท”)	ดังต่อไปนี้

ร้อยละ หมายเหตุ ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง 
ขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อย

บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	วัน	จ�ากัด ให้บริการจัดหาสถานท่ีต้ังและให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 99.99 99.99

บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทู	จ�ากัด ให้บริการจัดหาสถานท่ีต้ังและให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 99.98 99.98

บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด ให้บริการจัดหาสถานท่ีต้ังและให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ไทย 99.99 99.99

บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 โซลูชัน	
จ� ากั ด 	 ( เดิ มชื่ อ 	 “บริษั ท	 
เอสเอเอเอ็ม	เซอร์วิส	จ�ากัด”)

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน	 การลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ
พลังงาน	 และการลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน

ไทย 99.99 99.99

บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 โซลาร	์ 
พาวเวอร์	วัน	จ�ากัด

ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 โซลาร	์ 
พาวเวอร์	ทู	จ�ากัด

ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ไทย 99.99 99.99

SAAM	International	Limited 9 ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศเพื่อจ�าหน่าย	 ธุรกิจลงทุนใน
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ	และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	

ฮ่องกง 100 100

SAAM	Japan	Energy	GK 9 ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อจ�าหน่าย	 และธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง

ญี่ปุ่น 100 -
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ร้อยละ หมายเหตุ ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง 
ขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยทางอ้อม

SAAM	Japan	Energy	GK 9 ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อจ�าหน่าย	 และธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง

ญี่ปุ่น - 100

Biomass	Power	One	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 	90

Biomass	Power	Two	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 	90

Biomass	Power	Three	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 100

Biomass	Power	Four	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 100

Biomass	Power	Five	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 100

Biomass	Power	Six	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 	90

Biomass	Power	Seven	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 90

Biomass	Power	Eight	GK 9 ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ญี่ปุ่น 100 100

    บริษัทย่อย
	 	 		 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้
การควบคมุของกลุม่บรษิทั	การควบคมุเกิดขึน้ 
เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อ�านาจเหนอืกจิการนัน้ 
ท�าให้เกดิผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทน 
ของกลุ่มบริษัท	 งบการเงินของบริษัทย่อย 
ได้รวมอยู ่ในงบการเงินรวม	 นับแต่วันที่ม ี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

    ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ
	 	 		 ณ	 วันที่ ซื้ อธุ ร กิจ 	 กลุ ่มบริ ษัท 
วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
ตามอัตราส ่วนได ้ เสียในสินทรัพย ์สุทธิ 
ที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
	 	 		 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน
บริษัทย่อยของกลุ ่มบริษัทที่ไม่ท�าให้กลุ ่ม
บริษัทสูญเสียอ�านาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

    การสูญเสียการควบคุม
    เมือ่กลุม่บรษิทัสญูเสยีการควบคุม
ในบรษิทัย่อย	กลุม่บรษิทัตดัรายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิของบรษิทัย่อยน้ันออก	รวมถงึส่วน
ได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุและส่วนประกอบ
อ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท
ย่อยนั้น	 ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�าไร
หรือขาดทุน	 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ี 
ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	
ณ	วันที่สูญเสียการควบคุม

    การตดัรายการในงบการเงนิรวม
    ยอดคงเหลือและรายการบัญชี
ระหว่างกิจการในกลุ่ม	 รวมถึงรายได้	 หรือ
ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกจิการในกลุม่	ถกูตดัรายการ 
ในการจดัท�างบการเงนิรวม	ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วม
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการ

กับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น	 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไร 
ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง	แต่เท่าท่ีเมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
    บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะ
กิจการ	 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ตามวิธีราคาทุน

 2.4 สกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน
และนำาเสนองบการเงิน

	 	 		 งบการเงนิน้ีจดัท�าและแสดงหน่วย
เงินตราเป็นเงินบาท	 ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 	 		 ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพือ่ให้แสดงเป็นหลกัพนับาท	ยกเว้นทีร่ะบุไว้
เป็นอย่างอื่น
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 2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

    ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณและข้อสมมติ 
หลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งนี้	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
	 	 		 ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

   (1) การใช้วิจารณญาณ
	 	 		 	 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดต่อจ�านวนเงินที่รับรู ้
ในงบการเงิน	ประกอบด้วยหมายเหตุข้อต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.10	และ	12 สัญญาเช่า

-	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

-	 กลุม่บรษิทัพจิารณาถงึความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะใช้สทิธต่ิออายสัุญญาเช่า 

	 หรือไม่

-	 กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่

-	 กลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย์ที่ผู ้เป็น 

	 เจ้าของพึงได้รับให้กับผู้เช่าหรือไม่

   (2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
	 	 		 	 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป	ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.10 การก�าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกูย้มืส่วนเพิม่ทีใ่ช้ในการวัดมลูค่าหนีส้นิตามสญัญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.8,	3.9	และ	3.10 การประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.5	และ	3.11 การวัดมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญาเกี่ยวกับข้อสมมติท่ีส�าคัญท่ีใช้ในการก�าหนดอัตราสูญเสียถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้าหนัก	(Weighted-average	loss	rate)

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.1	และ	9 การวัดมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิจากการด้อยค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.6,	3.11	และ	8 การทดสอบการด้อยค่าของงานโครงการระหว่างท�าเกีย่วกบัการใช้ข้อสมมติทีส่�าคัญ
ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.18 การรบัรู้สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้	การคาดการณ์ก�าไรทางภาษใีนอนาคตทีจ่ะน�าผลแตกต่าง 
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.12 การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้	เกีย่วกบัข้อสมมตหิลกั
ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.14	และ	27.5 การวัดมูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงินท่ีน�าข้อมูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้มาใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3.13 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน	และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	เกี่ยว
กับข้อสมมติส�าคัญของความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็น
ของมูลค่าความเสียหาย
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3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 นโยบายการบัญชีท่ีน�าเสนอดังต่อไปนี้
ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงิน
ทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

 3.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 	 		 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงิน 
เฉพาะกจิการของบรษิทัวัดมลูค่าด้วยราคาทนุ
หักค่าเผื่อการด้อยค่า

 3.2 เงินตราต่างประเทศ

	 	 		 รายการต่างๆ	 ของแต่ละกิจการ 
ทีร่วมอยู่ในงบการเงนิรวมวดัมลูค่าด้วยสกุลเงนิ 
ที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
	 	 		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	
ณ	วนัทีเ่กดิรายการ	สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	 	 		 ก�าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่
ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

    หน่วยงานในต่างประเทศ
	 	 		 สนิทรพัย์และหนีส้นิของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศ	 รวมถึงค่าความนิยมและ
รายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดข้ึน 
จากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ	แปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	
วันที่รายงาน
	 	 		 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศ	 แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา 
แลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ
	 	 		 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดจากการแปลงค่า	 บันทึกในก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น	และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก 
อัตราแลกเปลี่ ยนในส ่วนของผู ้ ถือหุ ้ น  
จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป  
ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วน
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 	 		 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูก
จ�าหน่ายส่วนได้เสยีทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน

ที่ท�าให้สูญเสียการควบคุม	 ความมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�าคัญ	หรือการควบคุมร่วมกัน	
ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียน 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น 
ต้องถูกจัดประเภทเป็นก�าไรหรือขาดทุน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรขาดทุนจากการ
จ�าหน่าย	หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายส่วนได้เสีย 
ในบรษิทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมกีารควบคุม	 
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
	 	 		 รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี ้
หรือเจ้าหนี้ กับหน่วยงานในต่างประเทศ	 
ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช�าระหนีห้รอืไม่มคีวามเป็นไปได้ว่าจะ
ช�าระเงินในอนาคตอันใกล้	 ก�าไรและขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนจากรายการทางการ
เงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	 และ
รบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน	และแสดงเป็น
รายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วน
ของผู้ถือหุ้น	 จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุน
นั้นออกไป

 3.3 เครื่องมือทางการเงิน

	 	 		 กลุม่บรษิทัรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก
ของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม	
และบวกด้วยต้นทุนการท�ารายการเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ
ขาดทุน	 อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับลูกหน้ีการค้า 
ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่ม ี
นยัส�าคญั	กลุม่บรษัิทจะรับรูสิ้นทรพัย์ทางการเงนิ 
ดงักล่าวด้วยราคาของรายการ	ตามทีก่ล่าวไว้
ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

    การจดัประเภทรายการและการ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	 	 		 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงิน	 ณ	 วันท่ีรับรู ้รายการเริ่มแรก	
เป ็นสินทรัพย ์ทางการเงินท่ีวัดมูลค ่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 และ
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน

การจดัการสนิทรพัย์ทางการเงิน	และลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน

    สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย
    กลุ ่มบริษัทวัดมูลค ่าสินทรัพย ์
ทางการเงนิด้วยราคาทุนตดัจ�าหน่าย	เมือ่กลุม่
บรษิทัถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนิน้ันเพือ่รบั
กระแสเงินสดตามสัญญา	 และเงื่อนไขตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช�าระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่ระบุไว้เท่านั้น
    สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัด
มูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้
จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า	 ทั้งนี้ 
ผลก�าไรและขาดทุน ท่ี เ กิดขึ้ นจากการ 
ตดัรายการ	การเปลีย่นแปลง	หรอืการด้อยค่า
ของสนิทรพัย์ดงักล่าวจะรบัรูใ้นส่วนของก�าไร
หรือขาดทุน

    สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	จะ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม	 โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของ
มูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
    ทัง้น้ี	สนิทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว	
หมายรวมถึง	 ตราสารอนุพันธ์	 เงินลงทุน 
ในหลักทรัพย ์ที่ถือไว ้ เพื่อค ้า	 เ งินลงทุน 
ในตราสารทุนซ่ึงกลุ ่มบริษัทไม ่ได ้ เ ลือก 
จัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และสินทรัพย์
ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช�าระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

    การจัดประเภทรายการและ 
การวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
	 	 		 ยกเว ้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ ์	 
กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกส�าหรบัหนีส้นิ 
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการ
ท�ารายการ	และจดัประเภทหนีส้นิทางการเงนิ
เป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 193



ด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย
ที่แท้จริง	 ทั้งนี้	 ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ
การตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงจะ
รับรู ้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 โดยการ
ค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย	 ทั้งนี้	 ค่า
ตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุน

    การตัดรายการของเครื่องมือ
ทางการเงิน
	 	 		 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด
รายการออกจากบัญชี	 เม่ือสิทธิที่จะได้รับ
กระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุด
ลง	 หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแส
เงินสดของสินทรัพย์นั้น	 รวมถึงได้มีการโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพย์นั้น	 หรือมีการโอนการควบคุม
ในสินทรัพย์นั้น	แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่
ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
    กลุ ่มบริ ษัทตัดรายการหนี้ สิน
ทางการเงินกต่็อเมือ่ได้มกีารปฏบิตัติามภาระ
ผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว	 มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันัน้	หรอืมกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนั
นัน้	ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นหนีส้นิทางการเงนิที่
มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึ่งมีข้อก�าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก	 หรือ
มีการแก้ไขข้อก�าหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่าง
เป็นสาระส�าคัญ	จะถือว่าเป็นการตัดรายการ 
หนีส้นิเดมิและรบัรู้หน้ีสนิใหม่	โดยรบัรู้ผลแตกต่าง 
ของมลูค่าตามบญัชดีงักล่าวในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุน

    อนุพันธ์
    กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์	 คือ	
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้	กลุม่บรษิทั
รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วย
มูลค่ายุติธรรม	ณ	 วันที่ท�าสัญญา	 และวัด
มลูค่าในภายหลังด้วยมลูค่ายติุธรรม	โดยรบัรู้ 
การเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุติธรรมในภายหลัง 
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	 ทั้งน้ี	 กลุ่มบริษัท
แสดงตราสารอนพุนัธ์เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
เมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์	และแสดง
เป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าศูนย์
    กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์
ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า	 12	 เดือน
และยังไม่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	 12	 เดือน	
เป็นสินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน	
หรือหนี้สินสัญญาอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน	และ
แสดงตราสารอนพุนัธ์อืน่เป็นสนิทรพัย์สญัญา
อนุพันธ์หมุนเวียน	หรือหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
หมุนเวียน

 3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

	 	 		 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
ในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย	ยอดเงินสด	
ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียกและ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึง
ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	 3	
เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดใน
การเบิกใช้

 3.5 ลูกหนี้ การค ้ า  และลูกห น้ี
หมุนเวียนอื่น 

	 	 		 ลูกหนี้ วัดมูลค ่าด ้วยราคาของ
รายการหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกดิขึน้	ซึง่ประเมนิโดยการวเิคราะห์ 

ประวติัการช�าระหนี	้และการคาดการณ์เกีย่วกบั 
การช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า	หนี้สูญจะ
ถูกตัดจ�าหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

 3.6 สินค้าคงเหลือ

	 	 		 งานโครงการระหว่างท�า	คอื	ต้นทนุ
ของงานโครงการที่ยังไม่เริ่มรับรู้รายได้แสดง
มูลค่าตามราคาต้นทุนจริง	 ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนค่าค�าขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	
ค่าค�าขอสนับสนุนค่าไฟฟ้า	 ค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง	 ค่าที่ปรึกษา	
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับงาน
โครงการ

 3.7 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

   	 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งคือที่ดินใน
ราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท�ารายการ	หลังจาก
นั้น	 บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุด้วยราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า	(ถ้าม)ี
	 	 		 บรษิทัฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวน
เงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหารมิทรัพย์เพื่อ
การลงทุนออกจากบัญชี

 3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	 	 		 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	
อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่า	(ถ้ามี)
	 	 		 ค ่าเ ส่ือมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์
โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณดังนี้

โรงไฟฟ้า 	 25	ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 	 	5,	10	และ	20	ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์ 	 5	ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 	 5	ปี

ยานพาหนะ 	 5	ปี
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	 	 		 ค ่ า เสื่ อมราคารวมอยู ่ ในการ
ค�านวณผลการด�าเนินงาน	โดยไม่มีการคดิค่า
เสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
	 	 		 กลุ ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์
ออกจากบัญชี	 เม่ือจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์	
รายการผลก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่าย
สินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไรขาดทุนเม่ือ
กลุม่บรษัิทตดัรายการสินทรพัย์นัน้ออกจากบญัชี

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่า 
ตามราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่ 
การด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น
    กลุ ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่าง
มรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์น้ัน	 และจะประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่าย
ของสินทรัพย ์ไม ่มีตัวตนดังกล ่าวทุกสิ้นป  ี
เป็นอย่างน้อย	ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
	 	 		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10	ปี

 3.10 สัญญาเช่า

	 	 		 ณ			วนัเริม่ต้นของสญัญา	กลุม่บรษิทั 
จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 กลุ่มบริษัท
น�าค�านิยามของสัญญาเช่าตาม	 TFRS	 16	 
มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิ 
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

    ในฐานะผู้เช่า
	 	 		 ณ	 วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ 
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า	สญัญาทีม่ี 
ส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า	กลุ่มบริษัทจะ
ปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญา

ให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตาม
เกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศส�าหรับสัญญา
เช่าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะไม่
แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้
สญัญาเช่าและส่วนประกอบทีไ่ม่เป็นการเช่า
เป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว	
	 	 		 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่สัญญา
เช่าเร่ิมมีผล	ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มี
มูลค่าต�่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า
	 	 		 สินทรัพย ์สิทธิการใช ้วัดมูลค ่า
ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ผลขาดทนุจากการด้อยค่า	และปรบัปรงุเมือ่ม ี
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	
ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย
จ�านวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตาม
สญัญาเช่าปรับปรุงด้วยจ�านวนเงนิทีจ่่ายช�าระ
ตามสัญญาเช่า	ณ	 วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
หรือก่อนวันที่สัญญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุน
ทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนใน
การบรูณะและสทุธจิากสิง่จงูใจในสญัญาเช่า
ที่ได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันท่ีสัญญาเช่าเริ่ม
มีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่าเว้น
แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า	หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท	 จะมีการใช้สิทธิใน
การซื้อสินทรัพย์	 ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิการ
ใช้จะบันทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า	 ซึ่งก�าหนดตาม
เกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง
	 	 		 หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเมือ่
เร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่
ได้จ่ายช�าระ	ณ	วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล	 คิด
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า	
เว้นแต่อัตราน้ันไม่สามารถก�าหนดได้	 กลุ่ม
บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษัท	 ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิง
จงูใจตามสญัญาเช่าค้างรบั	จ�านวนเงินทีต้่อง
จ่ายตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า	
หากกลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ
สมผลที่จะใช้สิทธิ	 ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่
กบัดชันหีรอือตัราจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
	 	 		 กลุ่มบริษัทก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน�าอัตราดอกเบี้ยจาก
แหล่งข ้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อน
ระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของ
สินทรัพย์ที่เช่า
	 	 		 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่า
ด ้วยวิ ธีราคาทุนตัดจ�าหน ่ายตามอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริง	และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อายุสัญญาเช่า	 การเปล่ียนแปลงค่าเช่า	
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจ�านวนเงินท่ี
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือ	 หรือการเปล่ียนแปลงการประเมิน
การใช้สิทธิเลือกซ้ือ	 สิทธิเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า	 เม่ือมีการวัดมูลค่าหนี้สินตาม
สัญญาเช่าใหม่	 จะปรับปรุงกับมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้	 หรือรับรู ้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน	 หากมูลค่าตามบัญชีของ
สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ได้ถกูลดมลูค่าลงจนเป็น
ศูนย์แล้ว

    ในฐานะผู้ให้เช่า
	 	 		 ณ	วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือ
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า	 สัญญาท่ี
มีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง
หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นการ
เช่า	กลุม่บรษิทัจะปันส่วนสิง่ตอบแทนท่ีจะได้
รบัตามสญัญาให้กบัแตล่ะสว่นประกอบตาม
เกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ
	 	 		 เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า	 กลุ่ม
บริษัทจะพิจารณา	ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญา
เช่าว่าได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึง
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหรือ
ไม่	 หากมี	 สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าเงินทุน	 หากไม่มี	 สัญญาเช่า 
ดงักล่าวจะจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน
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	 	 		 กลุ ่มบริษัทรับรู ้ค ่าเช ่าที่ ได ้รับ
จากสัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นรายได้ค่าเช่า 
ด ้วยวิ ธี เส ้นตรงตลอดอายุสัญญาเช ่ า	
และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่า	
ต ้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่ เ กิดขึ้นเพื่อการ
ได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�าเนินงานจะรวมเป็น 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ให้เช่าและ
รับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ 
สัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกันกบัรายได้ค่าเช่า	 
ค่าเช่าทีอ่าจเกดิข้ึนรบัรูเ้ป็นรายได้ในรอบระยะ 
เวลาบัญชีที่ได้รับ

 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

    การด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง 
การเงิน
	 	 		 กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายใน
การค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดข้ึนส�าหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย ์
ทีเ่กดิจากสญัญา	ดงันัน้	ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลา 
รายงาน	 กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต	 
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา	
โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต	ปรบัปรงุด้วยข้อมลู
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนีน้ัน้
และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
	 	 		 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัด
จ�าหน่ายออกจากบัญชี	เมื่อกิจการคาดว่าจะ
ไม่ได้รบัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป

    การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทีไ่ม่ไช่
สินทรัพย์ทางการเงิน
	 	 		 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
กลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่าของ
ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 และงานโครงการ
ระหว่างท�าของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 กลุ ่มบริษัท
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ทั้งนี้มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่า

จากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า	 
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	
กลุ ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรพัย์ 
และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษทีีส่ะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะ
เฉพาะของสินทรัพย์ ท่ีก�าลังพิจารณาอยู	่ 
ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการ
ขาย	 กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�าลองการประเมิน
มูลค ่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย	์ 
ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถ
จะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจ�าหน่าย	 โดยการจ�าหน่ายน้ัน	
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
    กลุ ่มบริษัทจะรับรู ้ รายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุน

 3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

    ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน
	 	 		 กลุ่มบริษัทรับรู้	 เงินเดือน	ค่าจ้าง	
โบนสั	และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

    ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงาน
    โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
	 	 		 กลุ ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเ งิน
ชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจาก
งานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกลุม่บริษัทถอืว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
    กลุ ่มบริษัทค�านวณหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้	 (Projected	 Unit	 Credit	
Method)	 โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ	 ได้ท�าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล ่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

    ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภยั	ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
    ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู ้
ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการ
แก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ	 หรือ
เมื่อกิจการรับรู ้ต ้นทุนการปรับโครงสร้าง 
ที่เกี่ยวข้อง

 3.13 ประมาณการหนี้สิน

	 	 		 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู ้ก็ต่อ
เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพัน 
ได้อย่างน่าเชือ่ถือ	และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้าง 
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว	
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัรา 
คดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึถงึภาษีเงินได้ 
เพือ่ให้สะท้อนจ�านวนทีอ่าจประเมนิได้ในตลาด
ปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง 
ทีม่ต่ีอหนีส้นิ	ประมาณการหนีส้นิส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้เป็นต้นทุนทาง 
การเงิน

 3.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 	 		 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาที่
คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือ
เป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให  ้
ผู้อืน่โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ 
ในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย	 (ผู้ร่วม
ในตลาด)	ณ	 วันที่วัดมูลค่า	 กลุ่มบริษัทใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่
มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
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เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 
กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์	 และพยายามใช้ข้อมูลที่

สามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกับสนิทรพัย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
	 	 		 ล�าดับชั้นของมูลค ่ายุติธรรมที่
ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีน่�ามา
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

	 	 		 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
กลุม่บรษิทัจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอน
รายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่	ณ	 วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

 3.15 ทุนเรือนหุ้น

    หุ้นสามัญ
	 	 		 หุ ้นสามัญจัดประเภทเป ็นทุน	
ต้นทนุส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกับการออก
หุน้สามญัและสทิธซิือ้หุน้	(สทุธจิากผลกระทบ
ทางภาษ)ี	รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากส่วนของทนุ

 3.16 รายได้

    รายได้จากการขาย
	 	 		 รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้ารบัรู ้
ตามจ�านวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในอัตราค่า
ไฟฟ้า	(Feed-in	Tariff)	ทีต่กลงกนั	เมือ่ได้โอน
อ�านาจควบคุมกระแสไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าแล้ว

    รายได้จากการบริการ
    รายได้จากการให้บริการจัดหา
สถานที่	 และดูแลอุปกรณ์โรงไฟฟ้าจะรับรู ้
ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามอัตราที่ระบุ
และระยะเวลาของสัญญา

    รายได้จากการให้เช่า
	 	 		 รายได้จากการให้เช่าสถานที่จะ
รบัรู้เปน็รายได้ตามเกณฑค์งค้างโดยค�านวณ
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 3.17 รายได้อื่น

	 	 		 รายได้อื่นประกอบด้วยเงินปันผล	
ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ	โดยเงินปันผลรับบันทึก

ในก�าไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล

    เงินปันผลรับ
    เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อ
บริษัทฯ	มีสิทธิในการรับเงินปันผล

    ดอกเบี้ย
    ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้
ในก�าไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้
จริง	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช  ้
คิดลดประมาณการการจ่ายช�าระเงินหรือรับ
เงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของ
เครื่องมือทางการเงินของ
    - มูลค ่าตามบัญชี ข้ันต ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงิน	หรือ
	 	 		 -	 ราคาทุนตัดจ�าหน่ายของหน้ีสิน
ทางการเงิน
    ในการค�านวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะน�า
มาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
(เม่ือสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต)	
หรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายของหนี้สิน	 อย่างไร 
กต็ามส�าหรบัสินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่า 
ด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้ เมื่อเริ่มแรก	 
รายได้ดอกเบี้ยจะค�านวณโดยการใช้อัตรา
ดอกเบ้ียที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจ�าหน่ายของ
สินทรัพย์ทางการเงิน	 หากสินทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป	 การค�านวณรายได้
ดอกเบ้ียจะเปล่ียนกลับไปค�านวณจากมูลค่า
ตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

 3.18 ภาษีเงินได้

	 	 		 ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงนิได้ 
ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
    กลุ ่มบริษัทบันทึกภาษี เ งินได ้
ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ในกฎหมายภาษีอากร

    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    กลุ ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่าง
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	
วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี
ของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้	โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
    กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่อง
เสยีภาษทีกุรายการ	แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิ
ได้รอการตัดบญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราว
ที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
    กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มี
ก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบาง
ส่วนมาใช้ประโยชน์
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    กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 3.19 กำาไรต่อหุ้น

	 	 		 กลุ่มบริษัทแสดงก�าไรต่อหุ ้นขั้น
พื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับหุ้น
สามญั	ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการ
หารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท	ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้า
หนกัทีอ่อกจ�าหน่ายระหว่างปีก�าไรต่อหุน้ปรบั
ลดค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของ 
ผู ้ถือหุ ้นสามัญท่ีปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่าย	

และผลกระทบของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีอ่าจ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

 3.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 		 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	
หมายถงึ	บคุคลหรอืกจิการทีม่อี�านาจควบคมุ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรอืมอีทิธพิลอย่างมี
สาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและ
การบริหารของกลุ่มบริษัท	 หรือบุคคลหรือ
กจิการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่
ภายใต้อทิธพิลอย่างมสีาระส�าคญัเดยีวกนักบั
กลุ่มบริษัท	 หรือกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	หรือมีอิทธิพลอย่าง
มสีาระส�าคญัในการตัดสินใจทางการเงนิและ
การบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

 3.21 รายงานทางการเงินจำาแนกตาม
ส่วนงาน

	 	 		 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่
รายงานต่อผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการ
ด�าเนินงานของกลุม่บรษิทั	จะแสดงถงึรายการ
ท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรง
รวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสม
เหตุสมผล

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	 2.3	และ	9	ส�าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารและกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน	มีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	 ส่ังการและควบคุม
กิจกรรมต่างๆ	 ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ท้ังน้ี	 รวมถึงกรรมการ 
ของกลุ่มบริษัท	(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

	 ในระหว่างปี	2564	และ	2563	กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ
และการกู้ยืมเงิน	ซึ่งนโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
	 1.	ค่าบริการการจัดการและค่าด�าเนินการเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
	 2.	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.25	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	1.25	ต่อปี)
	 3.	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
	 4.	 ราคาขายสินทรัพย์ถาวรเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ค่าบริการ - - 2,210 2,774

รายได้ค่าบริการการจัดการ - - 11,520 11,520

เงินปันผลรับ - - 10,499 15,799

ดอกเบี้ยรับ - - 375 389

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 31

รายการธุรกิจกบัผู้บริหารส�าคัญ

เงินปันผลจ่าย 1 1 - -

ขายสินทรัพย์ถาวร - 220 - -

	 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
 -	กจิการที่เก่ียวข้องกัน	(หมายเหตุ	7)

บริษัทยอ่ย - - 10,772 8,470

รวม - - 10,772 8,470

งานโครงการระหว่างท�า

บริษัทยอ่ย - - 298 -

รวม - - 298 -

เจ้าหนีก้ารค้า	-	กจิการที่เก่ียวข้องกัน
	 (หมายเหตุ	14)

บริษัทยอ่ย - - 298 -

รวม - - 298 -
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	และการเคลื่อนไหวของเงิน 
ให้กู้ยืมดังกล่าว	มีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ในระหว่างปี
กำาไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2564เพิ่มขึ้น ลดลง

(พันบาท)

SAAM	International	Limited	 บริษัทย่อย 24,384 1,430 - 8 25,822

บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด บริษัทย่อย 5,000 4,500 (5,000) 	- 4,500

รวม 29,384 5,930 (5,000) 8 30,322

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ในระหว่างปี กำาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563เพิ่มขึ้น ลดลง

(พันบาท)

SAAM	International	Limited	 บริษัทย่อย 26,704 24,624 (28,700) 1,756 24,384

บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด บริษัทย่อย 4,500 5,000 (4,500) 	- 5,000

รวม 31,204 29,624 (33,200) 1,756 29,384

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 และ	 2563	 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

(พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,970 4,954

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 156 156

รวม 5,126 5,110

 สัญญาบริการและบริหารงาน

	 บริษัทฯได้ท�าสัญญาจ้างการบริหารงานบริการกับบริษัทย่อย	3	แห่ง	ได้แก่	บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	วัน	จ�ากัด	บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทู	จ�ากัด	และ
บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด	โดยให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม	2559	และจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา	ซึ่งบริษัทย่อยต้องช�าระค่าบริการเป็น
รายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา
	 บริษัทฯได้ท�าสัญญาบริการจัดการงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท	SAAM	Japan	Energy	GK	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	
สัญญาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564	จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา	ซึ่งบริษัทฯ	ต้องช�าระค่าบริการเป็นรายไตรมาสตามอัตราที่ระบุ
ในสัญญาให้แก่บริษัทย่อย
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

เงินสด 94 89 15 11

เงินฝากธนาคาร 67,191 35,322 33,816 8,448

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 15,021 65,686 15,021 60,165

รวม 82,306 101,097 48,852 68,624

 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2564	เงนิฝากออมทรพัย์มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ	0.05	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	0.05	ต่อปี)	เงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่อง
สูงคือ	เงินฝากประจ�าประเภท	3	เดือน	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.45	ต่อปี	(2563:	ร้อยละ	0.7	ต่อปี)	ซึ่งจะครบก�าหนดวันที่	1	กุมภาพันธ์	2565	

6. เงินลงทุนช่ัวคราว

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 0.45	-	0.60 0.9 67,850 21,650

รวม 67,850 21,650

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี) (พันบาท)

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 0.45	-	0.50 0.9 62,319 21,650

รวม 62,319 21,650

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 201



7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ลูกหนี้การคา้	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
	 (หมายเหตุ	4)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

		 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - 162 704

		 เกินก�าหนดช�าระ:

		 	 น้อยกว่า	3	เดือน - - 655 669

		 	 3	-	6	เดือน - - 689 655

		 	 6	-	12	เดือน - - 1,397 1,565

		 	 มากกว่า	12	เดือน - - 7,440 4,837

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,343 8,430

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 7,601 7,589 1,577 1,577

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 7,601 7,589 1,577 1,577

ลูกหนี้อื่น

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	4) - - 353 40

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 37 100 12 100

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	4) - - 76 -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 586 351 482 243

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 97 49 - -

รวมลูกหนี้อื่น 720 500 923 383

รวม 8,321 8,089 12,843 10,390
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8. งานโครงการระหว่างทำา
	 มูลค่าตามบัญชีของงานโครงการระหว่างท�า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ราคาทุน
ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน
งานโครงการ

ระหว่างทำา-สุทธิ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ค่าค�าขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง 121 121 5 4 126 125

ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง 8,451 8,451 (70) (89) 8,381 8,362

ค่าที่ปรึกษา 1,942 1,583 (14) (17) 1,928 1,566

อื่น	ๆ 510 510 (2) 23 508 533

รวม 11,024 10,665 (81) (79) 10,943 10,586

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

(พันบาท)

ค่าที่ปรึกษา 657 -

รวม 657 -

	 ในระหว่างปี	2564	กลุม่บรษัิทไม่มีค่าตดัจ�าหน่ายงานโครงการระหว่างท�า	(2563:	รบัรูค่้าตดัจ�าหน่ายงานโครงการระหว่างท�าจ�านวน	0.13	
ล้านบาท	ที่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนรวม	เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว)
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	วัน 4,000 4,000 100 100 4,000 4,000 4,200 4,000

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	ทู 1,500 1,500 100 100 1,500 1,500 2,799 1,799

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	ทรี 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 - 3,000

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	โซลูชัน	 2,250 2,250 100 100 2,250 2,250 - -

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	วัน 40,000 40,000 100 100 39,999 39,999 3,500 	7,000

บจก.	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	ทู 40,000 40,000 100 100 39,999 39,999 - -

SAAM	International	Limited	 1.5	ล้าน
เหรียญ
ดอลลาร์
ฮ่องกง

1.5	ล้าน
เหรียญ
ดอลลาร์
ฮ่องกง

100 100 5,912 5,912 - -

SAAM	Japan	Energy	GK 1	ล้านเยน - 100 - 302 - - -

รวม 123,962 123,660 10,499 15,799

 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยทางอ้อม

	 เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2564	ที่ประชุม
คณะกรรมการของบรษิทัฯ	มมีตอินมุตัใิห้การ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยทางอ้อมภายในกลุ่มบริษัท	 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 
ความชัดเจนส�าหรับในการประกอบธุรกิจ	 
โดยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเกิดขึ้นเม่ือ
วันที่	9	กรกฎาคม	2564	และการด�าเนินการ 
จดทะเบยีนการโอนหุน้กบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
แล้วเสร็จในวันที่	 31	 สิงหาคม	 2564	 ราย
ละเอียดดังนี้
	 ก)	บริษัทฯ	 ซื้อหุ้นท้ังหมดของ	 SAAM	
Japan	Energy	GK	ซึง่เดมิเป็นบรษิทัย่อยทาง
อ้อมของบริษัทฯ	จาก	SAAM	 International	

Limited	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ท�าให้	
SAAM	Japan	Energy	GK	กลายเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ
	 ข)	SAAM	 International	 Limited	 ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ซือ้หุ้นท้ังหมดของ	
Biomass	Power	One	GK	(BMP-1)	Biomass	
Power	Two	GK	(BMP-2)	Biomass	Power	
Six	 GK	 (BMP-6)	 และ	 Biomass	 Power	
Seven	GK	 (BMP-7)	 ซึ่งเดิมเป็นบริษัทย่อย
ทางอ้อมของ	SAAM	Internaltional	Limited	 
จาก	SAAM	Japan	Energy	GK	และผูถ้อืหุน้อืน่	 
ท�าให้	BMP-1	BMP-2	BMP-6	และ	BMP-7	
กลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
	 ค)	SAAM	 International	 Limited	 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ซื้อหุ้นท้ังหมด
ของ	Biomass	Power	Three	GK	 (BMP-3)	 

Biomass	Power	Four	GK	(BMP-4)	Biomass	
Power	 Five	GK	 (BMP-5)	 และ	Biomass	
Power	Eight	GK	(BMP-8)	ซึ่งเดิมเป็นบริษัท
ย่อยทางอ้อมของ	 SAAM	 Internaltional	
Limited	 จาก	 SAAM	 Japan	 Energy	GK	
ท�าให้	BMP-3	BMP-4	BMP-5	และ	BMP-8	
กลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
	 กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนต�่าจากการซื้อส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจ�านวนประมาณ	
0.45	 ล้านบาท	 เนื่องจากส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุมมีผลขาดทุนสะสม	ณ	วันที่ซื้อ	
แต่การปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ถกูซือ้ขายกนั
ด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อยคือที่ดินซึ่งมีมูลค่าราคาทุนจ�านวนประมาณ	82.5	ล้านบาท	เป็นที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์	 โดยส่วนใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นท่ีดินให้เช่าด�าเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา	 25	ปี	
และบางส่วนเป็นที่ดินรอการพัฒนา
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	บริษัทย่อยมีรายได้จากสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

(พันบาท)

รายได้ค่าเช่า 13,152 13,152

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษิทัย่อยได้น�าทีด่นิมลูค่าสทุธติามบญัช	ีจ�านวนประมาณ	82.5	ล้านบาท	(2563:	82.5	ล้านบาท)	ไปค�า้ประกนั
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตามหมายเหตุประกอบการเงินข้อ	17

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เปิดเผย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

(พันบาท)

ที่ดิน 135,906 138,206

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน	ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคา
อสิระเมือ่วนัที	่6	ตลุาคม	2564	โดยวธิพีจิารณา
จากรายได้	 (Income	 Approach)	 และวิธี
เปรยีบเทียบราคาตลาด	(Market	Approach)	 

ส�าหรับที่ดินให้เช่าและท่ีดินรอการพัฒนา 
ตามล�าดับ	 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการ
ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของทีด่นิให้เช่าดงักล่าว 
ประกอบด้วย	อตัราผลตอบแทน	อตัราเงนิเฟ้อ
และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า	

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนถูกจัดล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในระดับที่	2
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

 ที่ดิน  โรงไฟฟ้า

 อาคาร
และ 

สิ่งปลูก
สร้าง

เครื่องมือ
 และ

 อุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ 
 อุปกรณ์ 
 สำานักงาน

 ยาน
 พาหนะ

 สินทรัพย์
 ระหว่าง 
 ก่อสร้าง  รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

31	ธันวาคม	2562 10,730 127,902 6,695 339 1,126 8,635 4,562 159,989

ซื้อเพิ่ม - - 22 22 32 2,514 20 2,610

โอนเข้า	(โอนออก) - - 20 - - - (20) -

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (53) (12) (1,200) - (1,265)

31	ธันวาคม	2563 10,730 127,902 6,737 308 1,146 9,949 4,562 161,334

ซื้อเพิ่ม - - - 15 38 - - 53

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (14) (76) - - (90)

31	ธันวาคม	2564 10,730 127,902 6,737 309 1,108 9,949 4,562 161,297

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31	ธันวาคม	2562 - 21,247 2,653 136 615 8,635 - 33,286

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 5,083 433 65 209 482 - 6,272

ค่าเสื่อมราคาสะสมของ
	สินทรัพย์ที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (44) (12) (1,200) - (1,256)

31	ธันวาคม	2563 - 26,330 3,086 157 812 7,917 - 38,302

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 5,083 438 62 210 503 - 6,296

ค่าเสื่อมราคาสะสมของ
	สินทรัพย์ที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - - (10) (75) - - (85)

31	ธันวาคม	2564 - 31,413 3,524 209 947 8,420 - 44,513

ค่าเผื่อการด้อยค่า

31	ธันวาคม	2563 - - - - - - 4,562 4,562

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 34 - - - - - 34

31	ธันวาคม	2564 - 34 - - - - 4,562 4,596

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2563 10,730 101,572 3,651 151 334 2,032 - 118,470

31	ธันวาคม	2564 10,730 96,455 3,213 100 161 1,529 - 112,188

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2563	(จ�านวน	5,432	พันบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,272

2564	(จ�านวน	5,433	พันบาท	รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 6,296
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องมือและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
 ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

31	ธันวาคม	2562 2,940 58 1,045 4,435 - 8,478

ซื้อเพิ่ม 22 - 32 2,514 20 2,588

โอนเข้า	(โอนออก) 20 - - - (20) -

31	ธันวาคม	2563 2,982 58 1,077 6,949 - 11,066

ซื้อเพิ่ม - - 34 - - 34

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (76) - - (76)

31	ธันวาคม	2564 2,982 58 1,035 6,949 - 11,024

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31	ธันวาคม	2562 1,018 16 536 4,435 - 6,005

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 230 12 207 482 - 931

31	ธันวาคม	2563 1,248 28 743 4,917 - 6,936

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 235 12 209 503 - 959

ค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ที่จ�าหน่าย/ตัด
จ�าหน่าย - - (75) - - (75)

31	ธันวาคม	2564 1,483 40 877 5,420 - 7,820

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2563 1,734 30 334 2,032 - 4,130

31	ธันวาคม	2564 1,499 18 158 1,529 - 3,204

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2563	(จ�านวน	92	พันบาท	รวมอยู่ในต้นทุนบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 931

2564	(จ�านวน	96	พันบาท	รวมอยู่ในต้นทุนบริการ	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 959

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	กลุม่บรษิทัและบรษิทัฯมอีาคารและอปุกรณ์จ�านวนหน่ึงซึง่ตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยูม่ลูค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	7.5	ล้านบาท	และ	4.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(2563:	7.5	ล้านบาท	
และ	4.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ)
	 บรษิทัย่อยได้น�าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างมลูค่าสทุธติามบญัชจี�านวนประมาณ	107.2	ล้านบาท	(2563:	112.3	ล้านบาท)	ไปค�า้ประกนัวงเงนิ
สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17
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12. สัญญาเช่า
 ในฐานะผู้เช่า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ที่ดิน 31,037 34,633 9,203 11,107

อาคาร 919 1,839 919 1,839

รวม 31,956 36,472 10,122 12,946

	 กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา	8	ถึง	25	ปี	และบริษัทฯเช่าอาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา	3	ปี	 โดยค่าเช่าก�าหนดช�าระเป็น
รายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

	 ในระหว่างปี	2564	บริษัทฯและผู้ให้เช่าได้ลงนามในหนังสือขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินในส่วนเพิ่มเติมของโครงการเพชรบุรี	ทั้งหมด	2	ฉบับ	
เป็นพื้นที่จ�านวน	17	ไร่	3	งาน	71	ตารางวา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้พื้นที่ของโครงการ	ท�าให้
มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจ�านวน	0.73	ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่า 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

การจ่ายช�าระคงที่ 4,113 4,100 2,201 2,296

รวม 4,113 4,100 2,201 2,296

จำานวนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

-	 ที่ดิน 2,864 2,421 1,173 831

-	 อาคาร 919 919 919 919

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 961 693 383 110

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่า 31 42 31 42

	 ในปี	2564	กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	มีจ�านวน	3.2	ล้าน
บาท	และ	1.8	ล้านบาท	ตามล�าดับ	(2563:	3.4	ล้านบาท	และ	2.2	ล้านบาท	ตามล�าดับ)
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 ในฐานะผู้ให้เช่า

	 สญัญาเช่าอสงัหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุนประกอบด้วยทีด่นิทีใ่ห้เช่าแก่บคุคลทีส่ามตามสญัญาเช่าด�าเนนิงาน	สญัญาเช่าแต่ละฉบบัก�าหนด
ระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เป็นเวลา	25	ปี	สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดก�าหนดรายได้ค่าเช่าเป็นจ�านวนคงที่

งบการเงินรวม

2564 2563

(พันบาท)

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด�าเนินงาน

ภายใน	1	ปี 13,152 13,152

1	-	5	ปี 52,608 52,608

หลังจาก	5	ปี 184,128 197,280

รวม 249,888 263,040

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ราคาทุน 118 118 112 112

หัก:	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (63) (50) (61) (49)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 55 68 51 63

	 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี	2564	และ	2563	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 68 75 63 70

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - 14 - 14

หัก:	ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (13) (21) (12) (21)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี 55 68 51 63
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14. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
(หมายเหตุ	4)

- - 298 -

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 473 536 82 78

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,048 1,054 409 334

เจ้าหนี้อื่น 206 304 140 159

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 369 439 - -

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย 288 278 89 102

รวม 2,384 2,611 1,018 673

15. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	กลุม่บรษิทัมหีนีส้นิทีเ่กดิจากสญัญา	-	รายได้รบัล่วงหน้า	จ�านวน	29	ล้านบาท	ส�าหรบัเป็นค่าบรกิารตามสญัญา
บรกิารพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญีปุ่น่จ�านวน	2	สญัญาทีท่�ากบับรษิทัทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั	2	แห่ง	(2563:	ไม่ม)ี	ซึง่เป็นของบรษิทัฯ	
1	สัญญา	มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจ�านวน	26	ล้านบาท	และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น	1	สัญญา	มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจ�านวน	3	
ล้านบาท

16. หน้ีสินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่า 27,469 32,341 10,266 13,226

หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (4,202) (5,267) (1,309) (1,796)

รวม 23,267 27,074 8,957 11,430

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (3,302) (3,242) (1,894) (1,908)

หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19,965 23,832 7,063 9,522

	 กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารและที่ดิน	 เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	 อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ	3	ถึง	25	ปี	

	 ในระหว่างปี	2564	บริษัทฯและผู้ให้เช่าได้ลงนามในหนังสือขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินในส่วนเพิ่มเติมของโครงการเพชรบุรี	ทั้งหมด	2	ฉบับ	
เป็นพื้นที่จ�านวน	17	ไร่	3	งาน	71	ตารางวา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้พื้นที่ของโครงการ	ส่งผล
ให้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจ�านวน	0.65	ล้านบาท
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	 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

ไม่เกิน
1 ปี 1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี รวม

ไม่เกิน
1 ปี 1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี รวม

(พันบาท)

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 4,136 12,074 11,259 27,469 4,214 13,512 14,615 32,341

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	 
รอการตัดบัญชี (834) (2,426) (942) (4,202) (972) (2,803) (1,492) (5,267)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงิน 
ขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 3,302 9,648 10,317 23,267 3,242 10,709 13,123 27,074

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2563

ไม่เกิน 
1 ปี 1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี รวม

ไม่เกิน
1 ปี 1 - 5 ปี

เกินกว่า
5 ปี รวม

(พันบาท)

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่า
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 2,201 5,263 2,802 10,266 2,302 6,515 4,409 13,226

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	 
รอการตัดบัญชี (307) (810) (192) (1,309) (394) (988) (414) (1,796)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 1,894 4,453 2,610 8,957 1,908 5,527 3,995 11,430
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	มีรายละเอียดดังนี้

วงเงิน 
กู้ยืม

เงื่อนไขที่สำาคัญของสัญญาเงินกู้ยืม งบการเงินรวม

ลำาดับที่ ผู้ให้กู้ การจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม คำ้าประกันโดย อัตราดอกเบ้ีย 2564 2563

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ทรี จ�ากัด

1 ธนาคาร 70 จ่ายช�าระเป็นรายเดือน	ซึ่งต้องจ่าย
ช�าระงวดแรกในวันที่	7	เมษายน	
2559	รวมทั้งหมด	76	งวด

ท่ี ดิน ท่ี จัดประเภทเป ็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนของบริษัทย่อย

MLR	ลบ	1.5 6,531 17,343

บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จ�ากัด

2 ธนาคาร 95.2 ช�าระคืนเป็นรายไตรมาส	 และมี
ก�าหนด	 ช�าระงวดแรกในวันที่	 7	
เมษายน	2559	รวมทัง้หมด	51	งวด

จดจ�านองหุ้นสามัญและ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย

BIBOR	3	
เดือน
	บวก	2

57,692 65,106

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 64,223 82,449

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (14,212) (18,226)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 50,011 64,223

	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม 82,449 99,933

หัก:	จ่ายคืนเงินกู้ (18,226) (17,484)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 64,223 82,449

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้	บริษัทย่อยทั้ง	2	แห่ง	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญาเช่น	การด�ารงอัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นตามสัญญา	เป็นต้น
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18. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
	 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 1,612 1,877 1,403 1,333

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

	ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 286 281 249 245

	ต้นทุนดอกเบี้ย 29 23 26 20

1,927 2,181 1,678 1,598

	ผลประโยชน์พนักงานจ่าย - (569) - (195)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 1,927 1,612 1,678 1,403

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	 1	ปีข้างหน้า	 (2563:	 
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปี)
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2564	 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ
ประมาณ	7	-	14	ปี	และ	14	ปี	ตามล�าดับ	(2563:	7	-	14	ปี	และ	14	ปี	ตามล�าดับ)	

	 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 1.51	-	1.84 1.51	-	1.84 1.84 1.84

อัตราการขึ้นเงินเดือน 4.00 4.00 4.00 4.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 1.91	-	22.92 1.91	-	22.92 1.91	-	22.92 1.91	-	22.92
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

	 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล	ณ	
วันที่รายงาน	โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ	คงที่

	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2564	และ	2563	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง) หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(พันบาท)

เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5% เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5%

อัตราคิดลด (92) 98 (82) 88

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตราการขึ้นเงินเดือน 227 (201) 186 (166)

เพิ่มขึ้น	20% ลดลง	20% เพิ่มขึ้น	20% ลดลง	20%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (168) 193 (136) 155

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง) หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(พันบาท)

เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5% เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5%

อัตราคิดลด (83) 88 (74) 80

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตราการขึ้นเงินเดือน 204 (181) 167 (149)

เพิ่มขึ้น	20% ลดลง	20% เพิ่มขึ้น	20% ลดลง	20%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (151) 173 (122) 139
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19. สำารองตามกฏหมาย
	 ตามบทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้	 ในระหว่างปี	 2564	บริษัทฯ	 
ได้จัดสรรส�ารองตามกฏหมายเพิ่มเติมเป็นจ�านวนเงิน	0.6	ล้านบาท	(2563:	1.1	ล้านบาท)
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฏหมายทั้งหมด	4.3	ล้านบาท	(2563:	3.7	ล้านบาท)

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 11,575 10,977 11,510 10,901

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 8,956 9,969 1,692 1,941

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 10,092 9,730 3,063 2,701

ค่านายหน้า 203 221 203 221

ค่าบริการทางวิชาชีพ 3,027 3,061 1,657 1,638

	 นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทยังมีรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะอื่น	ๆ	อีก	ซึ่งไม่ได้แจกแจงไว้ข้างต้น	ได้แก่	ค่าเบี้ยประกันค่าธรรมเนียมและค่า
ใช้จ่ายอื่น	ๆ

21. ภาษีเงินได้
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 5,370 4,394 674 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 67 1,463 110 1,450

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 5,437 5,857 784 1,450

56-1 One Report ปี 2564
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 215



	 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 33,129 30,096 12,927 22,787

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 0%	-	20% 0%	-	20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 6,639 7,160 2,585 4,557

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

	 การส่งเสริมการลงทุน (1,688) (1,556) - -

		 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 99 59 98 59

		 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (9) (6) (9) (6)

		 รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี - - (2,100) (3,160)

		 กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 210 - 210 -

		 อื่น	ๆ 186 200 - -

รวม (1,202) (1,303) (1,801) (3,107)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน 5,437 5,857 784 1,450

	 ส่วนประกอบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 373 312 335 281

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 210 - 210

หนี้สินตามสัญญาเช่า 3,953 4,662 1,791 2,286

เงินค�้าประกัน 485 502 272 289

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 70 83 68 81
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (4,111) (4,929) (2,024) (2,589)

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายรอตัดจ่าย (343) (346) (143) (149)

ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย (16) (16) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	สุทธิ 411 478 299 409

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทย่อยสองแห่งมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน	2.4	ล้านบาท	(2563:	4.5	ล้านบาท)	ซึ่งจะทยอย
สิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในระหว่างปี	2565	-	2569	บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	เนื่องจากผู้บริหาร
พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษัิทย่อยอาจไม่มกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอทีจ่ะน�าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ข้างต้น
มาใช้ประโยชน์ได้

22. การส่งเสริมการลงทุน
 บรษิทัย่อยได้รบัสทิธพิเิศษทางด้านภาษอีากรจากกรมส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสรมิการลงทุนพ.ศ.	2520	โดยการอนมัุตขิอง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้	บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

รายละเอียด
บริษัท เอสเอเอเอ็ม

โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำากัด
บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ 

พาวเวอร์ ทู จำากัด

1.	บัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0032-0-00-2-0 59-0033-0-00-2-0

2.	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

3.	สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

3.1	 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบ
กจิการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา	8	ปี	นบัแต่วันทีเ่ริม่มรีายได้จาก
การประกอบกจิการนัน้	นอกจากนีย้งัสามารถน�าผลขาดทนุสะสมซึง่เกดิ
ขึ้นระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมาหักออกจากก�าไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในเวลา	5	ปี	โดยจะ
หักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

สิ้นสุดวันที ่
29	ธันวาคม	2566

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

3.2	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคลไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิได้ตลอดระยะ
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	

ได้รับ ได้รับ

3.3	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจักรที่น�าเข้าตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ	

ภายในวันที ่
6	กรกฎาคม	2561

ภายในวันที ่
6	กรกฎาคม	2564

4.	วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 30	ธันวาคม	2558 ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

	 ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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	 รายได้ของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีเป็นรายได้จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถจ�าแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

งบการเงินรวม

2564 2563

(พันบาท)

ส่วนของรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 16,880 17,038

ส่วนของรายได้ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - -

รวมรายได้จากการขาย 16,880 17,038

23. ทุนเรือนหุ้น

 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

	 เมื่อวันที่	7	กันยายน	2564	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	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	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)	เพื่อรองรับการออกใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	SAAM-W1	และ	SAAM-W2

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

	 บริษัทฯ	ได้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ตามรายละเอียดดังนี้

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันที่ออก

กำาหนดวันที่ใช้สิทธิ

จำานวน

อัตราการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญต่อ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย

ราคาในการใช้
สิทธิซื้อหุ้น

สามัญครั้งแรก ครั้งสุดท้าย

(ล้านหน่วย) (บาท)

บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดมิ (SAAM-W1) 20 ตลุาคม 
2564

17 มกราคม 
2565

19 ตลุาคม 
2565

30 1:1 7.5

บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดมิ (SAAM-W2) 20 ตลุาคม 
2564

17 มกราคม 
2565

19 ตลุาคม 
2567

30 1:1 11

รวมการออกโดยบริษัทฯ 60

	 ต่อมา	เมือ่วนัที	่17	มกราคม	2565	ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิSAAM-W1	ได้ใช้สิทธซิือ้หุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ
จ�านวน	100	หน่วย	โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	100	หน่วย	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.5	บาท	ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ	7.5	บาท	และ
บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	20	มกราคม	2565
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24. กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหาร
ก�าไรส�าหรบังวดทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ	
(ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่)	ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ 
ในระหว่างงวด

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไรต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยหารก�าไร
ส�าหรับงวดที่เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 
(ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่)	ด้วยผลรวม
ของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
ที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ�านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ	อาจต้อง
ออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด 
ทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการ
แปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	 วันต้นงวดหรือ	ณ	 
วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

	 หุ้นที่เพิ่มข้ึนจากการถือเสมือนว่ามีการ
แปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิไม่ถูก 
น�ามารวมในการค�านวณจ�านวนต่อหุน้ปรบัลด 
ของงบการเงินของบริษัทฯ	 เน่ืองจากมูลค่า
การใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิสูงกว่า
มูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ

25. ส่วนงานดำาเนินงาน
	 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี ้
สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ	 
ทีผู่ม้อี�านาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ส่วนงาน
	 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน	กลุม่
บรษิทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตาม
ประเภทของการบริการกลุ่มบริษัทมีส่วนงาน 
ที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน	ดังนี้

	 1.	 ส่วนงานการให้บริการ	 -	ด�าเนินงาน
พัฒนาโครงการผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้แก่บริษัท
ลูกค้า
	 2.	ส่วนงานการขายไฟฟ้า	-	ด�าเนินงาน
พฒันาและบรหิารโครงการผลติและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน	แสงอาทิตย์
 ผูมี้อ�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการ
ด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏิบัติ
งาน	กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุน
จากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวัดก�าไรหรอืขาดทนุจากการ
ด�าเนินงานในงบการเงิน	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่ม
บริษัทบริหารงานด้านการจัดหาเงิน	 (ประกอบ
ด้วย	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และรายได้ทางการ
เงิน)	และภาษีเงินได้	 ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีการ
ปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

 25.1 ผลการดำาเนินงานแยกตามส่วนงาน

	 	 		 	 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	มีดังต่อไปนี้

ส่วนงาน 
การให้บริการ

ส่วนงาน 
การขายไฟฟ้า

รายการปรับปรุงและ 
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

รายได้จากการขายและบริการ	 57,133 57,697 16,880 17,038 (2,210) (2,774) 71,803 71,961

ต้นทุนขายและบริการ (14,860) (16,191) (6,232) (6,164) 2,200 2,804 (18,892) (19,551)

ก�าไรขั้นต้น 42,273 41,506 10,648 10,874 (10) 30 52,911 52,410

รายได้อื่น 1,210 1,400

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,419 (769)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (353) (220)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (19,900) (19,071)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (3,158) (3,654)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,437) (5,857)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 10 33

ก�าไรส�าหรับปี 27,702 24,272
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 25.2 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน

ส่วนงาน 
การให้บริการ

ส่วนงาน 
การขายไฟฟ้า

รายการปรับปรุงและ 
ตัดรายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท)

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า 25,447 21,890 2,185 2,173 (20,031) (16,474) 7,601 7,589

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 82,495 82,495 - - - - 82,495 82,495

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 5,148 6,313 107,185 112,302 (145) (145) 112,188 118,470

เงินมัดจ�าค่าที่ดินและอุปกรณ์ 1,456 1,456 25,376 22,926 - - 26,832 24,382

อื่น	ๆ 386,816 357,609 21,816 19,679 (208,626) (200,486) 200,006 176,802

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 501,362 469,763 156,562 157,080 (228,802) (217,105) 429,122 409,738

หนี้สินรวมของส่วนงาน 164,584 139,562 58,427 66,447 (99,678) (89,188) 123,333 116,821

การเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ของ	
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่	
	รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้
	รอตัดบัญชี (5,774) 26,841 (2,668) (5,176) 24 - (8,418) 21,665

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
	 รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

2564 2563

(พันบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 71,803 71,961

รวม 71,803 71,961

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

ประเทศไทย 253,669 262,087

ญี่ปุ่น 1,456 1,456

รวม 255,125 263,543

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
	 ในปี	 2564	 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย	 เป็นจ�านวนเงิน	 54.9	 ล้านบาท	 ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการ	 
และจ�านวนเงิน	17	ล้านบาท	จากส่วนงานการขายไฟฟ้า	(ปี	2563	มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองรายเป็นจ�านวนเงิน	54.9	ล้านบาท	 
ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการ	และจ�านวนเงิน	17	ล้านบาท	จากส่วนงานการขายไฟฟ้า)
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26. เงินปันผล
	 บริษัทฯ	ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	เป็นจ�านวนดังนี้

  เงินปันผล

วันที่จ่ายเงินปันผลอนุมัติโดย จำานวนเงิน ต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

ปี	2564

เงินปันผลประจ�าปีจากผลการด�าเนินงาน
ส�าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่	23	เมษายน	2564 3.9 0.013 14	พฤษภาคม	2564

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลประกอบ
การงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	 30	 มิถุนายน	
2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2564

7.5 0.025 6	กันยายน	2564

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลประกอบ
การงวดเก้าเดือน	สิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	
2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2564

3.6 0.012 7	ธันวาคม	2564

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 15.0 0.050

  เงินปันผล

อนุมัติโดย จำานวนเงิน ต่อหุ้น  วันที่จ่ายเงินปันผล

(ล้านบาท) (บาท)

ปี	2563

เงนิปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลการด�าเนนิ
งานส�าหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	
2562	และก�าไรสะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2563

7.5 0.025 24	เมษายน	2563

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลประกอบ
การงวดหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	 30	มิถุนายน	
2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2563

11.1 0.037 3	กันยายน	2563

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากผลประกอบ
การงวดเก้าเดือน	สิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	
2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2563

3.9 0.013 3	ธันวาคม	2563

รวมเงินปันผลจ่ายส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 22.5 0.075
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน

 27.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง

     เคร่ืองมือทางการเงินที่ส�าคัญของ
กลุ่มบริษัทประกอบด้วย	 เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน	 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า	สนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่	 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่	เงนิกูย้มืระยะยาว	
และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า	กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 27.2 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

	 	 		 	 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านการให้
สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 เงินให้กู้ยืม	 
และลกูหนีอ้ืน่	ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้ 

โดยการก�าหนดให ้มีนโยบายและวิธีการ 
ในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม	 ดังน้ัน	 
กลุ่มบรษิทัจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหาย
ที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ	 อย่างไร
ก็ตาม	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่
จ�านวนน้อยรายซึ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคง 
ท�าให้กลุ่มบริษทัมคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวั 
ของลูกหนี้	จ�านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจ
ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้	 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นท่ี
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 27.3 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้

	 	 		 	 กลุ ่มบริษัทมีความเ ส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิน	และเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย	

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	
หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบัน	
	 	 		 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	
2563	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
ส�าคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้	
และส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวัน
ท่ีครบก�าหนด	 หรือวันท่ีมีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่	 (หากวันท่ีมีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้	

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง 
ตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ
	เทียบเท่าเงินสด - - 82,306 101,097 - - 82,306 101,097 0.05

0.05	-	
0.7

เงินลงทุนชั่วคราว 67,850 21,650 - - - - 67,850 21,650 0.45	-	0.60 0.90

ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้อื่น - - - - 8,321 8,089 8,321 8,089 - -

67,850 21,650 82,306 101,097 8,321 8,089 158,477 130,836

หนี้สินทางการเงิน

เจ ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น - - - - 2,384 2,611 2,384 2,611 - -

เงินกู ้ ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

- - 64,223 82,449 - - 64,223 82,449

MLR-
1.5	และ	
BIBOR	3	
เดือน+2

MLR-
1.5	และ	
BIBOR	3	
เดือน+2

- - 64,223 82,449 2,384 2,611 66,607 85,060
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง 
ตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

- - 48,852 68,624 - - 48,852 68,624 0.05 0.05	-	0.7

เงินลงทุนชั่วคราว 62,319 21,650 - - - - 62,319 21,650 0.45	-	0.50 0.90

ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น

- - - - 12,843 10,390 12,843 10,390 - -

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30,322 29,384 - - - - 30,322 29,384 1.25 1.25

92,641 51,034 48,852 68,624 12,843 10,390 154,336 130,048

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้อื่น - - - - 1,018 673 1,018 673 - -

- - - - 1,018 673 1,018 673

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	วัน	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของยอด 
คงเหลือกึง่หนึง่ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ	17เพือ่ลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้	อย่างไร
ก็ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้สิ้นสุดลง	เมื่อวันที่	7	กรกฏาคม	2564

งบการเงินรวม

สกุลเงิน จำานวนเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย
วันครบกำาหนดตาม

สัญญา

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท 34 เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	BIBOR	3	เดือนต่อปี	
	เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.41	ต่อปี

7	มกราคม	2564
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 27.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 		 	 กลุ ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการบริการกู ้ยืมและการซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ	
	 	 		 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	2563	กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 	0.7 0.7 - - 33.2469 29.8674

เยน - - 127.2 114.4 0.2869 0.2869

หนี้สินทางการเงิน

เยน - - 1 - 0.2944 0.2945

 27.5 มลูค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอื
ทางการเงิน

	 	 		 	 เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่
ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้
เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด	กลุม่บรษิทัจงึ 
ประมาณมลูค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ทางการเงินส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
	 	 		 	 กลุ ่มบริษัทมีการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 		 	 ก)	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ 
ที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันส้ัน	 ได้แก	่ 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	 ลูกหน้ี	
เจ้าหนี้	 เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมแก่กิจการ
ที่ เกี่ยวข้องกัน	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน
	 	 		 	 ข)	 สัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย	แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�านวณจาก
มลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า	 ซึ่งข้อมูลท่ีน�ามาใช้ในการ

ประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ในตลาดที่เกี่ยวข้อง

     ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 	 		 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	และ	
2563	กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม	ดังนี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 135.9 - 135.9
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 138.2 - 138.2

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์	

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - 0.4 - 0.4

	 ในระหว่างปี	2564	ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

28. การบริหารจัดการทุน
	 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท	 คือ
การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน	 เจ ้าหนี้และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ 
ในอนาคต	คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน	 โดย	ณ	วันที่	 31	
ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเท่ากับ	 0.40:1	 (2563:	 0.40:1)	 และ
เฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	
0.15:1	(2563:	0.05:1)

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น
	 กลุ ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สิน 
ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 นอกเหนือจากที่ 
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุอื่นดังนี้

 29.1 ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุน

	 	 		 	 เมื่อวันท่ี	 12	พฤษภาคม	 2558	
บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	โซลาร์	พาวเวอร์	ทู	จ�ากัด	
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ได้ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กับหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา	
25	ปี	 ซึ่งเป็นการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน	
โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ท่ีอ�าเภอดีลัง	 
จังหวัดลพบุรี	 และมีก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้า 
เข้าระบบเชงิพาณชิย์ภายในวนัท่ี	31	ธนัวาคม	
2558	
	 	 		 	 ต่อมาเม่ือวันท่ี	 21	 พฤษภาคม	
2558	 ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย 
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 บริษัทย่อยจึง 
ขอย้ายที่ตั้ งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ไปยงัสถานทีต่ัง้ใหม่ในจงัหวดัเพชรบรุี 
อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย	 ซึ่งคณะกรรมการ 
ของหน่วยราชการดงักล่าวเหน็พ้องว่าเหตกุารณ์ 
ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย	 แต่ยังไม่พิจารณา 
อนุมัติการย ้ายที่ตั้ ง โครงการโรงไฟฟ ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ทันท	ีส่งผลให้บริษทัย่อย 
ไม่สามารถด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้
ทนัภายในก�าหนด	หน่วยงานราชการดงักล่าว
จงึมหีนงัสอืแจ้งบอกเลิกสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
กบับริษทัย่อย	อย่างไรกต็ามในระหว่างปี	2558	
บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาส่ังซื้อต่าง	 ๆ	
เพื่อให้ได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ก) สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

	 	 		 	 	 	 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาว่า
จ้างบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อด�าเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า	มลูค่า
ค่าก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญาจ�านวน	27.6	
ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัท
ย่อยได้ช�าระค่าก่อสร้างบางส่วนให้แก่บริษัท
ดังกล่าวแล้วเป็นจ�านวนเงิน	 4.8	 ล้านบาท	
(2563:	 4.8	 ล้านบาท)	 รายการค่าก่อสร้าง 
ดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ภายใต้หัวข้องาน
ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	3.5	ล้านบาท	(2563:	
3.5	 ล้านบาท)	 และเงินมัดจ�าค่าอุปกรณ์
จ�านวน	1.3	ล้านบาท	(2563:	1.3	ล้านบาท)	
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม	 และภายใต้
เงือ่นไขของสัญญาดงักล่าว	บรษิทัย่อยมภีาระ
ผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายช�าระค่าด�าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อกีเป็น
จ�านวน	22.8	ล้านบาท	(2563:	22.8	ล้านบาท)	

     ข) สัญญาซื้อขายอุปกรณ์

	 	 		 	 	 	 บรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาซือ้ขาย 
อุปกรณ์เพื่อใช ้ในการก่อสร ้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์กบับรษิทัแห่งหนึง่ในต่าง
ประเทศ	 ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด	 2.8	
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ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	
บริษัทย่อยได้ช�าระเงินมัดจ�าตามสัญญาให้
แก่บรษัิทดงักล่าวแล้วจ�านวน	0.7	ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	หรือเทียบเท่า	24.1	ล้านบาท	(2563:	
21.6	ล้านบาท)	รายการเงินมัดจ�าดังกล่าวได้
แสดงรวมไว้ภายใต้หวัข้อเงนิมดัจ�าค่าอปุกรณ์	
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม	 และภายใต้
เงือ่นไขของสัญญาดงักล่าว	บรษิทัย่อยมภีาระ
ผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายช�าระค่าอุปกรณ์อีก
เป็นจ�านวน	2.1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (2563:	
2.1	ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
	 	 		 	 จากเหตุการณ์และภาระผูกพัน
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้างต้น	 เม่ือวันที่	 28	
กรกฎาคม	 2559	บริษัทย่อยได้ย่ืนฟ้องร้อง
หน่วยงานราชการดังกล่าวและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอีก	 2	 หน่วยงานต่อศาล
ปกครองกลาง	 เพื่อเรียกร้องให้บริษัทย่อย 
สามารถด�าเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ให้แล้วเสรจ็	หรอืให้หน่วยงานราชการดงักล่าว 
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาต่างๆ	 
ที่บริษัทย่อยได้ลงนามไว้	
	 	 		 	 ต่อมาเมือ่วนัที	่25	กนัยายน	2562	
ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง
คดีความดังกล่าว	 ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
มีความเห็นว่าคดีความดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด	
และบริษัทย่อยยังมีสิทธิอุทธรณ์ค�าพิพากษา
ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อ
ไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 ซึ่ง
เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562	บริษัทย่อยได้ยื่น
อุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ
ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 	 		 	 อย่างไรก็ตามในระหว่างปีสิ้น
สุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า
ระหว่างก่อสร้างทั้งจ�านวนรวม	4.6	ล้านบาท	
ที่ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์
	 	 		 	 ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ท้ังน้ีผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัท	 ได้พิจารณา
ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัทย ่อย เกี่ ยวกับคดีความดั งกล ่ าว	 

ข้อก�าหนดตามสญัญาท่ีก่อให้เกดิภาระผกูพนั
ต่างๆ	และผลของสัญญาจากการเลิกสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า
มูลค่าของเงินมัดจ�าค่าอุปกรณ์ตามสัญญา 
ที่บริษัทย่อยได้ช�าระไปแล้วนั้น	ยังคงมีมูลค่า
อยูจ่นกระบวนการฟ้องร้องคดจีะเป็นทีส่ิน้สดุ	 
เนื่องจากในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา 
ซื้อขายอุปกรณ์	 บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับ 
เงินมัดจ�าค่าอุปกรณ์ดังกล่าวคืนทั้งจ�านวน 
ดังนั้น	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2564	ผู้บริหาร 
ของกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวม

 29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดิน

	 	 		 	 บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ทรี	จ�ากัด	ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยได้ท�าสัญญาจะซือ้จะขายท่ีดิน
กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดิน	 เพื่อ 
ใช้เป็นทีต่ัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ของบริษัท	 เอสเอเอเอ็ม	 โซลาร์	 พาวเวอร์	 ทู	
จ�ากัด	 ซึ่งขณะน้ี	 คดีความยังไม่ถึงท่ีส้ินสุด
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ	 29.1	 
จึงเป ็นเหตุให ้สัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน 
ถูกเลื่อนออกไป	 ท้ังน้ีเพื่อรักษาสิทธิตาม
สัญญาจะซื้อจะขายเดิม	 บริษัทย ่อยได ้
ตกลงว่าจะช�าระเป็นค่าเช่าแก่เจ้าของท่ีดิน 
ในอัตราป ีละประมาณ	 0.3	 ล ้านบาท	 
เพือ่เป็นค่าตอบแทนจนกว่าคดคีวามจะถงึทีส่ดุ	 
(2563:	 0.3	 ล้านบาท)	ทั้งนี้	 ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญาจะซื้อจะขาย	บริษัทย่อยมีภาระ
ผูกพันคงเหลือท่ีต้องช�าระค่าซื้อท่ีดินตามท่ี
ระบุในสัญญาจ�านวน	14.6	ล้านบาท	(2563:	
14.6	ล้านบาท)

 29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
เช่าดำาเนินงาน

	 	 		 	 บริษัทฯได ้ เข ้าท�าสัญญาเช ่า 
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องถ่าย 
เอกสาร	และบรกิารบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ดงักล่าว 
เป็นระยะเวลา	3	ปี	 เพื่อประกอบกิจการของ
กลุ่มบริษัท	สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือน
มกราคม	2565	 โดยบริษัทฯต้องช�าระค่าเช่า
และค่าบรกิารเป็นรายเดอืน	ในอตัราเดอืนละ	
3,500	บาท	(2563:	3,500	บาท)

 29.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
บริการ

	 	 		 	 บรษิทัฯ	ได้ท�าสญัญาว่าจ้างระยะยาว 
กับบคุคลภายนอกในการให้บรกิารด้านการจดัการ 
ท่ีดิน	 และดูแลความเรียบร้อยในโครงการ
พลงังานแสงอาทติย์ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ	ีสญัญา
ดังกล่าวจะส้ินสุดในปี	 2573	 โดยบริษัทฯ
ต้องช�าระค่าบริการเป็นรายปีในอัตราปีละ
ประมาณ	0.17	ล้านบาท	(2563:	0.2	ล้านบาท)
	 	 		 	 บริษัทฯได ้ท�าสัญญาว ่าจ ้าง 
ระยะยาวกับบุคคลภายนอกในการให้บริการ
ด้านการจัดการสถานท่ีเช่า	 สัญญาดังกล่าว
จะสิ้นสุดในปี	 2565	 โดยบริษัทฯ	 ต้องช�าระ 
ค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ
ประมาณ	0.05	ล้านบาท	(2563:	0.05	ล้านบาท)
	 	 		 	 บรษัิทฯได้ท�าสญัญาว่าจ้างบรษิทั
ย่อยในการให้บริการด้านการจัดการงาน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น	
สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อมีการบอกเลิก
สัญญา	 โดยบริษัทฯ	ต้องช�าระค่าบริการเป็น
รายไตรมาสในอตัราไตรมาสละ	0.13	ล้านเยน 
ต่อโครงการที่เริ่มด�าเนินการ

226



 29.5 ภาระผูกพันอื่น ๆ 

2564 2563

(ล้านบาท)

หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 1,500 -

รวม 1,500 -

30. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2565
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 

และเลขานุการบริษัท
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์	 

คณ
ะพ
าณ

ิชย
ศา
สต
ร์แ
ละ

กา
รบ
ัญ
ชี

25
41
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

อา
จา
รย
์	 

คณ
ะพ
าณ

ิชย
- 

ศา
สต
ร์แ
ละ

 
กา
รบ
ัญ
ชี

มห
าว
ิทย
าล
ัย

ธร
รม
ศา
สต
ร์

สถ
าบ
ันก
าร
ศึก
ษ
า
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รา
ยช

ื่อ/
ต�า

แห
น่ง

อา
ยุ

(ป
ี)

คุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า

คว
าม

สัม
พ

ันธ
์ทา

ง
คร

อบ
คร

ัว
ระ

หว
่าง

 
ผู้บ

ริห
าร

สัด
ส่ว

น 
กา

รถ
ือห

ุ้น
ใน

บร
ิษัท

 
(%

)

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์กา

รท
�าง

าน
ใน

ระ
ยะ

 5
 ป

ีย้อ
นห

ลัง

ช่ว
งเ

วล
า

ต�า
แห

น่ง
ชื่อ

บร
ิษัท

ปร
ะเภ

ทธ
ุรก

ิจ

5.
  

นา
ยธี

รพ
งษ์

 ส
บืวั

ฒ
นะ

-	ก
รร
มก
าร
อิส
ระ
	

-	ก
รร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บ	

(ช
ื่อ-
สก
ุลเ
ดิม
)

-	ไ
ม่ม

ี	-

46
-	

ปร
ิญ
ญ
าโ
ท 

M
as
te
r	o
f	I
nt
er
na
tio
na
l	

M
an

ag
em

en
t 

Th
un

de
rb

ird
, A

riz
on

a 
St

at
e 

U
ni

ve
rs

ity
 

ปร
ะเ
ทศ
สห
รัฐ
อเ
มร
ิกา

-	
ปร
ิญ
ญ
าต
ร ี

คณ
ะว
ิศว
กร
รม
ศา
สต
ร์	

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
ังส
ิต

ป
ระ

วัต
ิกา

รฝ
ึกอ

บ
รม

-	
หล
ักส
ูตร
	D
ire
ct
or
	

Ac
cr

ed
ita

tio
n 

Pr
og

ra
m

 
(D
AP
)	ร
ุ่นท
ี่	1
37
/2
56
0	

สม
าค
มส
่งเ
สร
ิมส
ถา
บัน

กร
รม
กา
รบ
ริษ
ัทไ
ทย
	(I
O
D
)

ไม
่มี

ไม
่มี

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งใ
นก
ลุ่ม
บร
ิษ
ัทฯ
:

25
60
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

(ได
้รับ
กา
รแ
ต่ง
ตั้ง

 
เม
ื่อว
ันท
ี่	1
4	

กุม
ภา
พัน

ธ์	
25
60
)

กร
รม
กา
รอ
ิสร
ะ	
/	

กร
รม
กา
รต
รว
จส
อบ

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	 

ดีเ
วล
ลอ
ปเ
มน
ท์	

จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)

พฒั
นา
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

 
พ
ลัง
งา
นห

มุน
เว
ียน

เพ
ื่อ 

จ�า
หน

่าย
	ด
�าเ
นิน

ธุร
กิจ

 
ที่เ
กี่ย
วเ
นื่อ
งก
ับโ
คร
งก
าร

 
โร
งไ
ฟฟ้

าพ
ลัง
งา
นห
มนุ
เวี
ยน
	 

รว
มถ
ึงด
�าเ
นิน
ธุร
กิจ
อื่น

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งก
รร
มก
าร
ใน
บร
ิษ
ัทจ
ดท
ะเ
บีย
นอ
ื่น:
	ไม

่มี

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งก
รร
มก
าร
ใน
บร
ิษ
ัทห
รือ
อง
ค์ก
รอ
ื่น:
	1
	บ
ริษ
ัท

25
48
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
สย
าม
เอ
็น

จิเ
นีย
ริ่ง
	แ
อน
ด์	

ซัพ
พล

าย
	จ
�าก
ัด

รับ
เห
มา
ก่อ
สร
้าง

25
46
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

ผู้ช
่วย
ผู้อ
�าน
วย
กา
ร
บร
ิษ
ัท	
ทว
ีพร

เท
คโ
นโ
ลย
ี	จ
�าก
ัด

รับ
เห
มา
ก่อ
สร
้าง

6.
 น

าย
พ

ดด
้วง

 ค
งค

าม
ี 

-		
กร
รม
กา
ร

-		
รอ
งป
ระ
ธา

 
กร
รม
กา
รบ
ริห
าร

-		
ปร
ะธ
าน
เจ
้าห
น้า
ที่

บร
ิหา
ร

(ก
รร
ม
กา
รผ
ู้ม
ีอ�
าน

าจ
ลง

นา
มผ
ูกพ
ันบ

ริษ
ัทฯ
)

(ช
ื่อ-
สก
ุลเ
ดิม
)

-	ไ
ม่ม

ี	-

46
-	

ปร
ิญ
ญ
าโ
ท 

M
as

te
r o

f S
ci

en
ce

 in
 

M
an

ag
em

en
t  

Te
xa

s 
A&

M
 U

ni
ve

rs
ity

 
ปร
ะเ
ทศ
สห
รัฐ
อเ
มร
ิกา

-	
ปร
ิญ
ญ
าต
รี	

 
คณ

ะส
ถา
ปัต
ยก
รร
มศ
าส
ตร

 ์
จุฬ
าล
งก
รณ

์มห
าว
ิทย
าล
ัย

คู่ส
มร
สข
อง

นา
งส
าว
กฤ
ติย
า

หง
ส์ห
ิรัญ

ทา
งต
รง
:	

34
.6

ทา
งอ
้อม

1 :	
34
.4

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งใ
นก
ลุ่ม
บร
ิษ
ัทฯ
:

25
59
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

(ได
้รับ
กา
รแ
ต่ง
ตั้ง

 
เม
ื่อว
ันท
ี่	1
5	

กร
กฎ
าค
ม	
25
64
)

กร
รม
กา
ร	
/	

รอ
งป
ระ
ธา
น

กร
รม
กา
รบ
ริห
าร
	/	

ปร
ะธ
าน
เจ
้าห
น้า
ที่

บร
ิหา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	 

ดี
เว
ล
ล
อ
ป
เม
น
ท
	์

จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)

พฒั
นา
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

พ
ลัง
งา
นห

มุน
เว
ียน

เพ
ื่อ

จ�า
หน

่าย
	ด
�าเ
นิน

ธุร
กิจ

 
ที่เ
กี่ย
วเ
นื่อ

งก
ับ
โค
รง
กา
ร

โร
งไ
ฟฟ้

าพ
ลัง
งา
นห
มนุ
เวี
ยน
	 

รว
มถ
ึงด
�าเ
นิน
ธุร
กิจ
อื่น
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รา
ยช

ื่อ/
ต�า

แห
น่ง

อา
ยุ

(ป
ี)

คุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า

คว
าม

สัม
พ

ันธ
์ทา

ง
คร

อบ
คร

ัว
ระ

หว
่าง

 
ผู้บ

ริห
าร

สัด
ส่ว

น 
กา

รถ
ือห

ุ้น
ใน

บร
ิษัท

 
(%

)

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์กา

รท
�าง

าน
ใน

ระ
ยะ

 5
 ป

ีย้อ
นห

ลัง

ช่ว
งเ

วล
า

ต�า
แห

น่ง
ชื่อ

บร
ิษัท

ปร
ะเภ

ทธ
ุรก

ิจ

นา
ยพ
ดด
้วง
	ค
งค
าม
ี	(ต
่อ)

ป
ระ

วัต
ิกา

รฝ
ึกอ

บ
รม

-	
หล
ักส
ูตร
	D
ire
ct
or
	

Ac
cr

ed
ita

tio
n 

Pr
og

ra
m

 
(D
AP
)	ร
ุ่นท
ี่	1
37
/2
56
0	

สม
าค
มส
่งเ
สร
ิมส
ถา
บัน

กร
รม
กา
รบ
ริษ
ัทไ
ทย
	(I
O
D
)

-	
หล
ักส
ูตร
	O
rie
nt
at
io
n	

C
ou
rs
e	
–	
C
FO

	F
oc
us
	o
n	

Fi
na
nc
ia
l	R
ep
or
tin
g	

 
สภ
าว
ิชา
ชีพ
บัญ

ชี-
ส�า
นัก
งา
น

คณ
ะก
รร
มก
าร
ก�า
กับ
หล
ัก

ทร
ัพย
์แล
ะต
ลา
ดห
ลัก
ทร
ัพย
์		

-	
หล
ักส
ูตร
ผู้บ
ริห
าร
ระ
ดับ
สูง
	

รุ่น
ที่	
28
	ส
ถา
บัน

วิท
ยา
กา
ร

ตล
าด
ทุน
	(ว
ตท
.)	

25
59
	–
	2
56
4

(ได
้รับ
กา
รแ
ต่ง
ตั้ง

 
เม
ื่อว
ันท
ี่	1
7	

มีน
าค
ม	
25
59
)

กร
รม
กา
ร	
/	

กร
รม
กา
รบ
ริห
าร
	/

ปร
ะธ
าน
เจ
้าห
น้า
ที่

บร
ิหา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	 

ดี
เว
ล
ล
อ
ป
เม
น
ท
	์

จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)

พฒั
นา
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

พ
ลัง
งา
นห

มุน
เว
ียน

เพ
ื่อ

จ�า
หน

่าย
	ด
�าเ
นิน

ธุร
กิจ

 
ที่เ
กี่ย
วเ
นื่อ

งก
ับ
โค
รง
กา
ร

โร
งไ
ฟฟ้

าพ
ลัง
งา
นห
มนุ
เวี
ยน
	 

รว
มถ
ึงด
�าเ
นิน
ธุร
กิจ
อื่น

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

วัน
	จ
�าก
ัด

จัด
ห
าส
ถา
น
ที่
ตั้ง
	แ
ละ

 
ให้
บริ
กา
รท
ีเ่กี่
ยว
ข้อ
งภ
าย
ใน

 
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า
พล
งัง
าน

 
แส
งอ
าท
ิตย
์

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

ทู	
จ�า
กัด

จัด
ห
าส
ถา
น
ที่
ตั้ง
	แ
ละ

 
ให้
บริ
กา
รท
ีเ่กี่
ยว
ข้อ
งภ
าย
ใน

 
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า
พล
งัง
าน

 
แส
งอ
าท
ิตย
์

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

ทร
ี	จ
�าก
ัด

จัด
ห
าส
ถา
น
ที่
ตั้ง
	แ
ละ

 
ให้
บริ
กา
รท
ีเ่กี่
ยว
ข้อ
งภ
าย
ใน

 
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า
พล
งัง
าน

 
แส
งอ
าท
ิตย
์

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

โซ
ลูช
ัน	
จ�า
กัด

ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ
ทีเ่
กีย่
วเ
นือ่
ง 

กับ
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ
้า

พ
ลั
งง

า
น
ห
มุ
น
เว
ีย
น	 

รว
ม
ถึง
ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ
อื่น
	

(ย
ังไ
ม่เ
ริ่ม
ด�า
เน
ินก
าร
)
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รา
ยช

ื่อ/
ต�า

แห
น่ง

อา
ยุ

(ป
ี)

คุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า

คว
าม

สัม
พ

ันธ
์ทา

ง
คร

อบ
คร

ัว
ระ

หว
่าง

 
ผู้บ

ริห
าร

สัด
ส่ว

น 
กา

รถ
ือห

ุ้น
ใน

บร
ิษัท

 
(%

)

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์กา

รท
�าง

าน
ใน

ระ
ยะ

 5
 ป

ีย้อ
นห

ลัง

ช่ว
งเ

วล
า

ต�า
แห

น่ง
ชื่อ

บร
ิษัท

ปร
ะเภ

ทธ
ุรก

ิจ

นา
ยพ
ดด
้วง
	ค
งค
าม
ี	(ต
่อ)

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

โซ
ลา
ร์	พ

าว
เว
อร์
	ว
นั	

จ�า
กัด

ผล
ิตแ
ละ
จ�า
หน

่าย
ไฟ
ฟ
้า

จา
กพ
ลงั
งา
นแ
สง
อา
ทติ
ย์

25
63
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

บร
ิษ
ัท	
เอ
สเ
อเ
อเ
อ็ม
	

โซ
ลา
ร์	
พ
าว
เว
อร
์	 

ทู	
จ�า
กัด

ผล
ิตแ
ละ
จ�า
หน

่าย
ไฟ
ฟ
้า

จา
กพ
ลงั
งา
นแ
สง
อา
ทติ
ย์

25
58
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

SA
AM

 
In
te
rn
at
io
na
l	

Li
m

ite
d

พฒั
นา
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

พ
ลัง
งา
น
ห
มุ
น
เว
ีย
น
ใน

 
ต่า
งป
ระ
เท
ศเ
พื่อ
จ�า
หน
่าย
	 

ลง
ทนุ
ใน
กจิ
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

ใน
ต
่า
งป

ระ
เท
ศ
	แ
ล
ะ

ธุร
กิจ
เก
ี่ยว
เน
ื่อง

25
59
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

SA
AM

	J
ap
an
	

En
er

gy
 G

K
พัฒ

นา
โค
รง
กา
รโ
รง
ไฟ
ฟ้า

พ
ลัง

งา
น
ห
มุ
น
เว
ีย
น
ใน

ปร
ะเ
ทศ
ญ
ีปุ่น่
เพ
ือ่จ
�าห
น่า
ย	 

แล
ะธ
ุรก
ิจเ
กี่ย
วเ
นื่อ
ง

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งก
รร
มก
าร
ใน
บร
ิษ
ัทจ
ดท
ะเ
บีย
นอ
ื่น:
	ไม

่มี

กา
รด
�าร
งต
�าแ
หน
่งก
รร
มก
าร
ใน
บร
ิษ
ัทห
รือ
อง
ค์ก
รอ
ื่น:
	1
	บ
ริษ
ัท

25
55
	–
	ป
ัจจ
ุบัน

กร
รม
กา
ร

So
la
r	I
nv
es
tm
en
t	

In
te
rn
at
io
na
l	

Li
m

ite
d 

Br
iti

sh
 V

irg
in

 
Is
la
nd
s

ถือ
เง
ินล
งท
ุน 

ใน
บร
ิษ
ัทอ
ื่น
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รา
ยช

ื่อ/
ต�า

แห
น่ง

อา
ยุ

(ป
ี)

คุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
า

คว
าม

สัม
พ

ันธ
์ทา

ง
คร

อบ
คร

ัว
ระ

หว
่าง

 
ผู้บ

ริห
าร

สัด
ส่ว

น 
กา

รถ
ือห

ุ้น
ใน

บร
ิษัท

 
(%

)

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์กา

รท
�าง

าน
ใน

ระ
ยะ

 5
 ป

ีย้อ
นห

ลัง

ช่ว
งเ

วล
า

ต�า
แห

น่ง
ชื่อ

บร
ิษัท

ปร
ะเภ

ทธ
ุรก

ิจ

นา
ยพ
ดด
้วง
	ค
งค
าม
ี	(ต
่อ)

25
50
	–
	2
55
9

ปร
ะธ
าน
เจ
้าห
น้า
ที่

ฝ่า
ยป
ฏิบ

ัติก
าร

บร
ิษ
ัท	
บา
งก
อก

โซ
ลา
ร์	

 
พา
วเ
วอ
ร์	
จ�า
กัด

ให
้บร
ิกา
รด
้าน
วิศ
วก
รร
ม

ด�า
เน
ิน
กิจ
กา
รผ
ลิต

แล
ะ 

จ�า
หน่
าย
ไฟ
ฟ้า
จา
กพ
ลัง
งา
น

แส
งอ
าท
ิตย
์

7.
 น

าง
สา

วก
ฤต

ิยา
  

ห
งส

์ห
ิรัญ

-		
รอ
งป
ระ
ธา
น

กร
รม
กา
ร

-		
กร
รม
กา
รบ
ริห
าร

-		
รอ
งป
ระ
ธา
นเ
จ้า

หน
้าท
ี่บร
ิหา
ร	

-		
ปร
ะธ
าน
เจ
้าห
น้า
ที่

ฝ่า
ยบ
ัญ
ชีแ
ละ

 
กา
รเ
งิน
	

-		
เล
ขา
นุก
าร
บร
ิษ
ัท

		
(ก
รร
มก
าร
ผูม้
อี�า
นา
จ

ลง
นา
มผ
ูกพ
ัน

		
บร
ิษ
ัทฯ
)

(ผ
ู้ที่ไ
ด้ร
ับม

อบ
หม

าย
ให
้รับ

ผิด
ชอ
บ
สูง
สุด

ใน
สา
ยง
าน

บัญ
ชีแ
ละ
กา
รเ
งิน
)

(ช
ื่อ-
สก
ุลเ
ดิม
)

-	ไ
ม่ม

ี	-

45
-	

ปร
ิญ
ญ
าโ
ท	

 
M

as
te

r o
f S

ci
en

ce
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�าร
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ิษ
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ื่น:
	ไม

่มี
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ิษ
ัท	
พฤ
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ร์ย
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ไฟ
ฟ้า
จา
กพ
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ุลเ
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ิชา
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าว
ิทย
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�าบ
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ชีข
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ท์	
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กัด
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พฒั
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กา
รโ
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ไฟ
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ลัง
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นห

มุน
เว
ียน

เพ
ื่อ 

จ�า
หน

่าย
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�าเ
นิน

ธุร
กิจ

 
ที่เ
กี่ย
วเ
นื่อ
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ับโ
คร
งก
าร
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ลัง
งา
นห
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เวี
ยน
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ึงด
�าเ
นิน
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่วย
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จส
อบ
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ิษัท
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บบ

ัญ
ชี
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ึกษ
า

คว
าม

สัม
พ

ันธ
์ทา

ง
คร

อบ
คร

ัว
ระ

หว
่าง
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แผ
นก
บัญ

ชี

(ผ
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มุด
แูล

กา
รท
�าบ
ัญ
ชี)

(ช
ื่อ-
สก
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ธุร
กิจ
	 

ภา
คว
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ผู้ท
�าบ
ัญ
ชีข
ึ้นท
ะเ
บีย
นก
ับ

สภ
าว
ิชา
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ป
เม
น
ท
	์

จ�า
กัด
	(ม
หา
ชน
)

พฒั
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คณ
ะก
รร
มก
าร
ขอ
งบ
ริษ
ัทฯ
	ม
ีกา
รถ
ือห
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ุ้นใ
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บุต
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ุคค
ลด
ังก
ล่า
ว

 
ห

น
้าท

ี่คว
าม

รับ
ผิด
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ือผ
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�าเ
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สีย
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53
5	
ให้
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ปร
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อบ
	ท
รา
บภ
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กา
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ษ
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ริษ
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รถ
ตร
วจ
สอ
บไ
ด้	
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ณ
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ให
้คณ
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ั้งต
ิดต
าม
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ปฏ
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ิดช
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สืบวัฒนะ

นายพดด้วง 
คงคามี

นางสาว 
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

248



รา
ยล

ะเ
อีย

ดเ
กี่ย

วก
ับ

ห
ัวห

น
้าง

าน
ตร

วจ
สอ

บ
ภ

าย
ใน

แล
ะห

ัวห
น

้าง
าน

ก�า
กับ

ดูแ
ลก

าร
ป

ฏ
ิบ

ัติง
าน

ขอ
งบ

ริษ
ัท

ฯ

	
บร
ิษ
ัทฯ
	ได
้ว่า
จ้า
งห
น่ว
ยง
าน
ภา
ยน
อก
	ค
ือ	
บร
ิษ
ัท	
พีแ

อน
ด์แ
อล
	อ
ินเ
ทอ
ร์น
อล
	อ
อด
ิท	
จ�า
กัด
	เป
็นผ
ู้ตร
วจ
สอ
บร
ะบ
บค
วบ
คุม
ภา
ยใ
นข
อง
บร
ิษ
ัทฯ
	แ
ละ
บร
ิษ
ัทย
่อย
	โด
ยห
ัวห
น้า
ทีม
ตร
วจ
สอ
บ

คว
บค
ุมภ

าย
ใน
	ม
ีคุณ

สม
บัต
ิ	ว
ุฒ
ิกา
รศ
ึกษ

า	
แล
ะป
ระ
สบ
กา
รณ

์ใน
กา
รท
�าง
าน
	ด
ังน
ี้

ชื่อ
-ส

กุล
อา

ยุ
(ป

ี)
คุณ

วุฒ
ิกา

รศ
ึกษ

า/
ปร

ะว
ัติก

าร
ฝึก

อบ
รม

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์กา

รท
�าง

าน
ใน

ระ
ยะ

เว
ลา

 5
 ป

ี ย
้อน

หล
ัง

ช่ว
งเ

วล
า

บร
ิษัท

ต�า
แห

น่ง
ปร

ะเภ
ทธ

ุรก
ิจ

นา
งส
าว
วร
รณ

วิม
ล	 

จอ
งส
ุรีย
ภา
ส

37
-	

ปร
ิญ
ญ
าโ
ทท
าง
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจส
�าห
รับ
นัก
บร
ิหา
ร	

 
คณ

ะบ
ริห
าร
ธุร
กิจ
	ส
ถา
บัน

บัณ
ฑ
ิตพ

ัฒ
นบ

ริห
าร
ศา
สต
ร์

-	
ปร
ิญ
ญ
าต
รี

	
หล
ักส
ูตร
บัญ

ชีบ
ัณ
ฑ
ิต	
สา
ขา
กา
รบ
ัญ
ชี	

	
(บ
ัญ
ชีบ
ัณ
ฑ
ิต-
เก
ียร
ติน
ิยม
อัน
ดับ
	2
)

	
มห
าว
ิทย
าล
ัยธ
ุรก
ิจบ
ัณ
ฑ
ิตย
์

ป
ระ

วัต
ิกา

รฝ
ึกอ

บ
รม

-	
วุฒ

ิบัต
รด
้าน
กา
รต
รว
จส
อบ
ภา
ยใ
น	
(In
te
rn
al
	A
ud
iti
ng
	

C
er
tifi
ca
te
	P
ro
gr
am

	–
	IA
C
P)
	 

สม
าค
มผ
ู้ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
แห
่งป
ระ
เท
ศไ
ทย

-	
ปร
ะก
าศ
นีย
บัต
รผ
ู้ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
แห
่งป
ระ
เท
ศไ
ทย
	

(C
PI
AT
)	

-	
โค
รง
กา
รอ
บร
มก
าร
ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
เพ
ื่อเ
ตร
ียม
ตัว
เป
็นผ
ู้

ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
รับ
อน
ุญ
าต
สา
กล
	(P
re
pa
re
d	
C
ou
rs
e	

fo
r	C

er
tifi
ed
	In
te
rn
al
	A
ud
ito
r:	
Pr
e	
–	
C
IA
)	 

จุฬ
าล
งก
รณ

์มห
าว
ิทย
าล
ัย

-	
หล
ักส
ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย
บัต
ร	

 
H

ow
 to

 S
et

tin
g 

M
od

er
n 

Au
di

t P
la

n 
by

 A
ud

it 
C

rit
er

ia
 

สม
าค
มผ
ู้ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
แห
่งป
ระ
เท
ศไ
ทย
	(ส
ตท
.)

25
49
	-	
ปัจ
จุบ
ัน

25
56
	-	
ปัจ
จุบ
ัน

บร
ิษ
ัท	
พี
แอ
นด
์แอ
ล	 

อิน
เท
อร
์นอ
ล	
ออ
ดิท
	

จ�า
กัด

บร
ิษ
ัท	
พี
แอ
นด
์แอ
ล	 

ไอ
ที	
ออ
ดิท
	จ
�าก
ัด

รอ
งป
ระ
ธา
น

ฝ่า
ยป
ฏิบ

ัติก
าร

กร
รม
กา
ร

บร
ิหา
ร

ปร
ะเ
ภท

ธุร
กิจ
ตร
วจ
สอ
บภ

าย
ใน
	

โด
ยม
ีปร
ะส
บก
าร
ณ
์ตร
วจ
สอ
บ	

 
อา
ทิเ
ช่น -		
ธุร
กิจ
โร
งไ
ฟฟ

้า
-		
ธุร
กิจ
โร
งพ
ยา
บา
ล

-		
ธุร
กิจ
โร
งภ
าพ
ยน
ตร
์

-		
ธุร
กิจ
ผล
ิต	
(เค
รื่อ
งด
ื่ม	

อา
หา
ร	
ขน
มข
บเ
คี้ย
ว	

 
บร
รจ
ุภัณ

ฑ
์	เป
็นต
้น)

-		
ธุร
กิจ
ร้า
นอ
าห
าร

-		
ธุร
กิจ
ซื้อ
มา
-ข
าย
ไป

-		
ธุร
กิจ
อส
ังห
าร
ิมท
รัพ
ย์

-		
ธุร
กิจ
สื่อ
โฆ
ษ
ณ
า

-		
ธุร
กิจ
ขน
ส่ง

	
เป
็นต
้น

249
56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)



อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2564	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือที่ดินซึ่งมีมูลค่าราคาทุนตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	จ�านวน	
82.49	ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท 
ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง ขนาดพื้นที ่

(ไร่-งาน-ตร.ว.)
วัตถุประสงค์ 

ในการถือครอง

ที่ดินที่ใช้
ส�าหรับ

โครงการ

มูลค่า
ราคาทุน  
(ล้านบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

SAAM-3 อ�าเภอกุยบุรี
จังหวัด

ประจวบคีรขีนัธ์

30-0-0.1 โครงการ	SPV-1	(3) 20-0-54 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ�านอง
เพื่อเป็นหลัก

ประกันกับสถาบัน
การเงิน	 

โดยมีวงเงินของ
ภาระหลักประกัน	
70	ล้านบาท

ที่ดินรอการพัฒนา 9-3-46.1

36-2-76.5 โครงการ	AOSP	(3)1 2-0-13.25

โครงการ	SPV-1	(1)1 16-1-69.5

โครงการ	SPV-1	(2) 18-0-93.75

25-2-57.3 โครงการ	AOSP	(3)1 3-1-15.5

โครงการ	SPV-21 14-0-16.3

ที่ดินรอการพัฒนา 8-1-25.5

11-1-39.6 ที่ดินรอการพัฒนา 11-1-39.6

รวม	4	แปลง 103-2-73.5 103-2-73.5 41.47

SAAM-3 อ�าเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี

35-3-88 โครงการ	BSP-4 9-3-17 เป็นเจ้าของ

โครงการ	BSP-7	(1) 13-2-26

โครงการ	BSP-7	(2) 12-2-45

32-3-32 โครงการ	BSP-4 7-2-50

โครงการ	BSP-5 6-2-35

โครงการ	BSP-6 5-3-40

โครงการ	BSP-7	(1) 6-1-32

โครงการ	BSP-7	(2) 6-1-75

33-3-1 โครงการ	BSP-4 7-3-30

โครงการ	BSP-5 12-1-76

โครงการ	BSP-6 13-1-95

รวม	3	แปลง 102-2-21 102-2-21 41.02

รวมทั้งหมด 82.49

หมายเหตุ:  1	ที่ดินบางส่วนที่ใช้ในโครงการ	AOSP	(3)	SPV-1	(1)	และ	SPV-2	มาจากการเช่าที่ดินระยะยาวกับบุคคลภายนอก

252



สินทรัพย์ถาวร
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2564	 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามที่แสดง 
ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	จ�านวน	112.18	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

ล�าดับ รายการ
มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี  
(ล้านบาท)

ถือครองโดย ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

1 ที่ดิน
-			 ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
-		 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพัฒนานิคม	 จังหวัดลพบุรี	 
	 เนื้อที่	24-0-87	(ไร่-งาน-ตร.ว.)

10.73 SAAM-SP1 เป็นเจ้าของ ติดภาระจ�านองเพื่อเป็นหลัก
ประกันกับสถาบันการเงิน	 
โดยมีวงเงินของภาระหลัก
ประกัน	95.2	ล้านบาท

2 โรงไฟฟ้า
-		 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

96.45 SAAM-SP1 เป็นเจ้าของ

3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-		 โครงการอ่างทอง	เพชรบุรี	และ	ลพบุรี	1
-		 โครงการลพบุรี	4	ลพบุรี	5	และ	ลพบุรี	6
-		 โครงการอุบล

รวม

1.36
1.27
0.58
3.21

SAAM
SAAM-1
SAAM-2

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4 เครื่องมือและอุปกรณ์ 0.10 SAAM
SAAM-1
SAAM-2
SAAM-3
SAAM-SP1

เป็นเจ้าของ ไม่มี

5 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 0.16 SAAM
SAAM-1
SAAM-2
SAAM-S

เป็นเจ้าของ ไม่มี

6 ยานพาหนะ
-		 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์
-		 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์
-		 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์

1.53
-1

-1

SAAM
SAAM
SAAM-1

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง2 -2 SAAM-SP2 เป็นเจ้าของ ไม่มี

รวม 112.18

หมายเหตุ:  1	หักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้ว

               2	สนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของ	SAAM-SP2	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯโดย	SAAM-SP2	 

	 	 	 อยูร่ะหว่างการพจิารณาคดขีองศาลปกครองกลาง	กรณไีม่สามารถด�าเนินโครงการบนสถานท่ีตัง้เดมิเพือ่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามท่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	 

	 	 	 (PPA)	ก�าหนด
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	คอืคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ซึง่มมีลูค่าสทุธติามบญัช	ีจ�านวน	
0.05	ล้านบาท

การประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สัญญาประกันภัยโรงไฟฟ้า
	 SAAM-SP1	ได้ท�าสญัญาประกนัภยัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีด่�าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว	โดยสาระส�าคญัของสญัญาสามารถ
สรุปได้ดังนี้

ประเภทและวงเงินประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 1	มกราคม	2564	 
ถึง 

	31	ธันวาคม	2564
ประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สิน	
(Accidental	Damage	(Property))

121.60	ล้านบาท SAAM-SP1

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(Business	Interruption) 13.43	ล้านบาท

ประกันความรับผิดตามกฎหมาย 1	มกราคม	2564	 
ถึง 

	31	ธันวาคม	2564
ประกันความรับผิดอย่างกว้างขวางของ
ผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอื่น	
(Comprehensive	General	Liability)

ไม่เกิน	50	ล้านบาทต่อครั้ง SAAM-SP1

สัญญาประกันภัยคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาประกันภัยคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	โดยสาระส�าคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทและวงเงินประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย

หมวดที่ 1: การประกันอัคคีภัย และภัยเพิ่มเติม
1.1		 รายละเอียดทรัพย์สินที่เอาประกันภัย:	
	 	 เฟอร์นิเจอร์	เครื่องตกแต่งตรึงตรา	และเครื่องใช้ไฟฟ้า
1.2		 ความคุ้มครองเพิ่มเติม
			 	 1.2.1		ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
		 		1.2.2		กระจก
		 	 1.2.3		ค่าเช่าชั่วคราว
		 	 1.2.4		ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทุนประกัน	2,000,000	บาท

ไม่เกิน	100,000	บาท
ไม่เกิน	100,000	บาท
ไม่เกิน	60,000	บาท
ไม่เกิน	5,000	บาท

SAAM 4	กรกฎาคม	2564	 
ถึง 

4	กรกฎาคม	2565

หมวดที่ 2: การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายได้ ไม่เกิน	1,000	บาทต่อวัน	และระยะ
เวลาในการชดใช้ไม่เกิน	30	วัน
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ประเภทและวงเงินประกันภัย ผู้เอา
ประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย

หมวดที่ 3: การประกันภัยส�าหรับเงิน ไม่เกิน	100,000	บาทต่อครั้ง	และ
ไม่เกิน	100,000	บาทต่อปี

SAAM 4	กรกฎาคม	2564	 
ถึง 

4	กรกฎาคม	2565หมวดที่ 4: การประกันภัยโจรกรรม ไม่เกิน	100,000	บาทต่อครั้ง	และ
ไม่เกิน	1,000,000	บาทต่อปี

หมวดที่ 5: การประกันป้ายโฆษณา ไม่เกิน	50,000	บาทต่อครั้ง	และ
ไม่เกิน	50,000	บาทต่อปี

หมวดที่ 6: การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่เกิน	100,000	บาทต่อครั้ง	และ
ไม่เกิน	1,000,000	บาทต่อปี	

หมวดที่ 7: เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย 
บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง

ไม่เกิน	100,000	บาทต่อคน

สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารจ�านวน	1	สัญญา	และสัญญาบริการจ�านวน	1	สัญญา	โดย
สาระส�าคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้

 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

ผู้เช่า บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้ให้เช่า บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	คอมเมอร์เชียล	จ�ากัด
(เดิม	บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	ฮอสพิทอลลิตี้	จ�ากัด)

ทรัพย์สินที่เช่า พื้นที่ในอาคารเมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ

วัตถุประสงค์ในการเช่า เพื่อใช้เป็นส�านักงาน

ระยะเวลาเช่า 3	ปี	(1	มกราคม	2563	–	31	ธันวาคม	2565)

การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่ออายุการเช่ามายังผู้ให้เช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	6	เดือน

พื้นที่เช่า 110	ตารางเมตร

ค่าเช่า 32,120	บาทต่อเดือน

การสิ้นสุดของสัญญา เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเช่า	หรือสัญญาบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
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 สัญญาบริการ

ผู้รับบริการ บริษัท	เอสเอเอเอ็ม	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ผู้ให้บริการ บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	คอมเมอร์เชียล	จ�ากัด
(เดิม	บริษัท	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	ฮอสพิทอลลิตี้	จ�ากัด)

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ในอาคารเมเจอร์	ทาวเวอร์	ทองหล่อ

ขอบเขตของการบริการ การให้บริการแก่สถานที่เช่า	เช่น	ระบบไฟฟ้า	ระบบประปา	ระบบสัญญาณโทรศัพท์	เป็นต้น
การให้บริการแก่พื้นที่ส่วนกลาง

ระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด	เท่ากับระยะเวลาเช่าของสัญญาเช่า

ค่าบริการ 48,180	บาท	ต่อเดือน

 สัญญาเช่าที่ดิน
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มสีทิธกิารเช่าตามสญัญาเช่าทีด่นิเพือ่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ	ซึง่มผีลใช้บงัคบัรวมจ�านวน
ทั้งหมด	22	สัญญา	โดยเป็นการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	โดยสาระส�าคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้

สัญญา ผู้เช่า ผู้ให้เช่า ที่ดิน โครงการ ที่ตั้ง ระยะเวลาการเช่า

11 SAAM บุคคลธรรมดา 1	แปลง 17-1-17	ไร่ อ่างทอง อ�าเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

20	ปี	
(9	มกราคม	2551	ถึง	
8	มกราคม	2571)

21 SAAM บุคคลธรรมดา 5	แปลง 10-1-87.1	ไร่ อ่างทอง อ�าเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

20	ปี	
(9	มกราคม	2551	ถึง	
8	มกราคม	2571)

รวม  6 แปลง 27-3-4.1 ไร่

31 SAAM บุคคลธรรมดา 1	แปลง 7-1-3	ไร่ เพชรบุรี อ�าเภอชะอ�า
จังหวัดเพชรบุรี

22	ปี	
(21	ธันวาคม	2550	ถึง
21	ธันวาคม	2572)

41 SAAM บุคคลธรรมดา 2	แปลง 45-3-61	ไร่ เพชรบุรี อ�าเภอชะอ�า
จังหวัดเพชรบุรี

22	ปี	
(7	มกราคม	2551	ถึง	
7	มกราคม	2573)

รวม  3 แปลง 53-0-64 ไร่

51 SAAM บุคคลธรรมดา 1	แปลง 18-1-35.8	ไร่ ลพบุรี	1 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

20	ปี	
(21	กรกฎาคม	2551	ถึง	
20	กรกฎาคม	2571)

61 SAAM สหกรณ์ 2	แปลง 23-0-20.8	ไร่ ลพบุรี	1 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

20	ปี	
(21	ตุลาคม	2551	ถึง
20	ตุลาคม	2571)
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สัญญา ผู้เช่า ผู้ให้เช่า ที่ดิน โครงการ ที่ตั้ง ระยะเวลาการเช่า

71 SAAM บุคคลธรรมดา 1	แปลง 23-0-92.3	ไร่ ลพบุรี	1 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

20	ปี	
(21	ตุลาคม	2551	ถึง
20	ตุลาคม	2571)

รวม 4 แปลง 64-2-48.9 ไร่

81 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 2	แปลง 31-1-56.8	ไร่ ลพบุรี	4 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

91 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 24-2-17.6	ไร่ ลพบุรี	4 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

รวม 3 แปลง 55-3-74.4 ไร่

101 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 2	แปลง 47-0-70.2	ไร่ ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

111 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 4-3-67	ไร่ ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

121 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 29-2-10	ไร่ ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

131 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 10-0-0	ไร่ ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

141 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 22-1-42	ไร่ ลพบุรี	5 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	เมษายน	2553	ถึง	
28	เมษายน	2578)

รวม 6 แปลง 113-3-89.2 ไร่

151 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 3	แปลง 45-2-70.6	ไร่ ลพบุรี	6 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	กรกฎาคม	2553	ถึง
28	กรกฎาคม	2578)

161 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 14-2-95.3	ไร่ ลพบุรี	6 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	กรกฎาคม	2553	ถึง	
28	กรกฎาคม	2578)

171 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 20-0-47.1	ไร่ ลพบุรี	6 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	กรกฎาคม	2553	ถึง	
28	กรกฎาคม	2578)
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สัญญา ผู้เช่า ผู้ให้เช่า ที่ดิน โครงการ ที่ตั้ง ระยะเวลาการเช่า

181 SAAM-1 บุคคลธรรมดา 2	แปลง 19-1-13.6	ไร่ ลพบุรี	6 อ�าเภอพัฒนานิคม	 
จังหวัดลพบุรี

25	ปี	
(28	กรกฎาคม	2553	ถึง	
28	กรกฎาคม	2578)

รวม 7 แปลง 99-3-26.6 ไร่

192 SAAM-2 บุคคลธรรมดา 3	แปลง 108-3-78	ไร่ อุบล อ�าเภอสิรินธร	 
จังหวัดอุบลราชธานี

25	ปี	
(9	พฤษภาคม	2554	ถึง	
9	พฤษภาคม	2579)

202 SAAM-2 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 6-0-0	ไร่ อุบล อ�าเภอสิรินธร	 
จังหวัดอุบลราชธานี

25	ปี	
(9	พฤษภาคม	2554	ถึง
9	พฤษภาคม	2579)

รวม 4 แปลง 114-3-78 ไร่

21 SAAM-3 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 36-2-27	ไร่ SAAM-
SP2

อ�าเภอเขาย้อย	 
จังหวัดเพชรบุรี

จนกว่าจะทราบผลการ
ตัดสินจากศาลปกครอง

สูงสุด

รวม 1 แปลง 36-2-27 ไร่

223 SAAM-3 บุคคลธรรมดา 1	แปลง 21-2-26	ไร่ AOSP	(3)
SPV-1	(1)
SPV-2

อ�าเภอกุยบุรี	 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

90	ปี
(3	สิงหาคม	2558	ถึง
3	สิงหาคม	2648)

รวม 1 แปลง 21-2-26 ไร่

หมายเหตุ: 1	ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ	5	ทุก	3	ปี

  2	ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นค่าเช่าร้อยละ	2	ทุก	3	ปี

  3	หลังจากวันที่	31	สิงหาคม	2567	ผู้ให้เช่า	ให้สิทธิแก่	ผู้เช่า	ในการซื้อที่ดินตามสัญญา	โดยให้ถือว่าค่าเช่าส�าหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่เป็นค่าซื้อที่ดิน

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	SAAM-SP1	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	
พ.ศ.	2520	ในการประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ ผู้ได้รับบัตรส่งเสริม วันที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริม เลขที่บัตรส่งเสริม

1 SAAM-SP1 14	ธันวาคม	2558 59-0032-0-00-2-0

	 สาระส�าคัญของบัตรส่งเสริมการลงทุนของ	SAAM-SP1	สรุปได้ดังนี้
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

สรุปสาระส�าคัญของสิทธิ
ประโยชน์

-	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร	ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
-	 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็นระยะ

เวลา	8	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
-	 สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ไปหักออกจากก�าไร

สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น	
โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

-	 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะ
เวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-	 สามารถหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ	25	ของเงินลงทุน	นอกเหนือ
ไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ -	 เครือ่งจักรซ่ึงได้รบัการยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรขาเข้า	จะต้องน�าเข้ามาภายในวนัท่ี	6	กรกฎาคม	2561	โดย
จะต้องยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรก่อนการใช้สิทธิและประโยชน์

-	 ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดด�าเนินการได้ภายในก�าหนดเวลาไม่เกิน	36	เดือน	นับแต่วันออก
บัตรส่งเสริม

-	 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า	40	ล้านบาท	และจะต้องเรียกช�าระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนเปิดด�าเนินการ
-	 ต้องมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ของทุนจดทะเบียน
-	 ต้องด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้า	2.0	เมกะวัตต์
-	 ต้องมีขนาดการลงทุน	(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	ไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท
-	 ต้องด�าเนินการเพ่ือให้ได้รับใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9000	หรอื	ISO	14000	หรอืมาตรฐาน

สากลอื่นเทียบเท่า	ภายใน	2	ปี	นับแต่วันที่เปิดด�าเนินการ	ไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	1	ปี

นโยบายการลงทุน ใน
บริษทัย่อย และบริษทัร่วม
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการจัดตั้ง	 และ/
หรอืลงทนุในกจิการอืน่ทีส่นบัสนนุการด�าเนิน
ธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ	และเพิม่ช่องทางในการ
ขยายฐานรายได้	และความสามารถในการท�า
ก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งนี้	การลงทุนจะต้อง
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	
แผนยุทธศาสตร ์ 	 และภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะพิจารณาจัดตั้ง	
และ/หรือลงทุนในกิจการอ่ืน	 โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อนการตัดสินใจลงทุน	ทั้งนี้	การจัดตั้ง	และ/
หรือการลงทุนในกิจการอื่น	 จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการ	 หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของ	
บริษัทฯ	(แล้วแต่กรณี)	

 บริษัทฯ	บริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมของ 
บรษิทัฯ	จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ก.ล.ต”)	และข้อ
บังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ ง 	 หรือข ้อก�าหนด
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.	21/2551	
เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เร่ือง	การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	 2546	 และประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง	 (ตามที่ได ้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 
(“ประกาศเร่ืองการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”)	
และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที	่
ทจ.	 20/2551	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์ในการท�า
รายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 และประกาศที่

เกี่ยวข้อง	 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 เร่ือง	 การเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์	พ.ศ.	2547	และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง	 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม)	 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ�าหน่าย
ไป”)	 รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามข้อบังคับ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ	์
เงือ่นไข	และวธิกีารเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฏิบัติการใดๆ	 ของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.	
2560	ลงวันที่	9	ตุลาคม	2560	เพื่อให้บริษัทฯ	
มกีลไกก�ากบัดแูลบรษิทัย่อยและบริษทัร่วมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม	สามารถควบคมุดแูลการ
จัดการ	 รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อย	 และบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของบริษัทฯ	 อีกทั้งเพื่อดูแลรักษาผล
ประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ	ต่อไป
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
	 บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก	คือ	บริษัท	เยนเนอรัล	แวลูเอชั่น	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	โดยมีนาย
สรพงษ์	ส�าลีอ่อน	เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก	ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ลักษณะทรัพย์สิน วิธีการ
ประเมิน

ราคา
ประเมิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน วัตถุประสงค์ วันที่ประเมิน

บริษัท	เอสเอเอ
เอ็ม	ทรี	จ�ากัด

ที่ดินจ�านวน	3	แปลง	 เนื้อที่
ประเมินรวม	 29-2-11.2	 ไร่
ตั้งอยู ่ ท่ี 	 ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย	54	ต�าบล/
อ� า เ ภ อ กุ ย บุ รี 	 จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์

วิเคราะห์
มูลค่าจาก
วิธีเปรียบ
เทียบตลาด	
(Market	

Comparison	
Approach)

5,905,600	
บาท

เป็นเจ้าของ ติดจ�านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

เพื่อ
สาธารณะ

17	กันยายน	
2564

บริษัท	เอสเอเอ
เอ็ม	ทรี	จ�ากัด

ที่ดินจ�านวน	3	แปลง	 เนื้อที่
ประเมินรวม	 74-0-62.3	 ไร่
ตั้งอยู ่ ท่ี 	 ถนนเลียบคลอง
ชลประทานสาย	54	ต�าบล/
อ� า เ ภ อ กุ ย บุ รี 	 จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์

วิเคราะห์
มูลค่าจากวิธี
รายได้	 
(Income	
Approach)

60,800,000	
บาท

เป็นเจ้าของ ติดจ�านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

เพื่อ
สาธารณะ

17	กันยายน	
2564

บริษัท	เอสเอเอ
เอ็ม	ทรี	จ�ากัด

ที่ดินจ�านวน	3	แปลง	 เนื้อที่
ประเมินรวม	102-2-21.0	ไร่	
ตั้งอยู่ที่	 ถนนบ้านถนนโค้ง	
ต�าบลหนองชุมพล	 อ�าเภอ
เขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

วิเคราะห์
มูลค่าจากวิธี
รายได้	 
(Income	
Approach)

69,200,000	
บาท

เป็นเจ้าของ ติดจ�านองเพื่อเป็น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

เพื่อ
สาธารณะ

17	กันยายน	
2564
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	

จรรยาบรรณธุรกิจ
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	

มาตรการ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนในการด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	
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กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท
วัตถุประสงค์
	 คณะกรรมการบรษิทั	เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น	 
จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างมูลค่าให้
กจิการรวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ
ให้กับผู้ถือหุ้น	ซึ่งโดยท่ัวไปคณะกรรมการจะ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ	ดังนั้น	
หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท	 จึงแบ่ง
เป็น	2	ด้าน
	 1.	 ก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	 และ	
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯ	 จะด�าเนินงานไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
	 2.	 การติดตามการด�าเนินงานของฝ่าย
จัดการ	เพื่อตรวจสอบ	ถ่วงดุลและรับผิดชอบ
ผลการด�าเนินงานของ		บริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังมีอ�านาจและ
ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมี
รายละเอยีดทีส่�าคญั	แสดงไว้ในหวัข้อ	อ�านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

องค์ประกอบและการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท
	 1.	 ให้บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการของ
บรษิทัเพือ่ด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ประกอบ
ด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร	
และกรรมการของบริษัทฯ	 จะต้องเป็นผู ้
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 และ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
หรือไม่ก็ได้
	 2.	 โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัฯ	
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 
หนึง่ในสาม	(1/3)	ของกรรมการทัง้หมด	แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยกรรมการอสิระจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิ

กรรมการอสิระตามทีก่�าหนดในประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุที	่ทจ.	28/2551	เรือ่ง	
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่	(“ประกาศ	ทจ.	28/2551”)
	 3.	 คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบ
ด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า	3	คน	โดย
คณะกรรมการตรวจสอบน้ีต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศ	ทจ.	 28/2551	อีกทั้ง
มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
	 4.	 ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้ง
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์	 และวิธีการ
ดังต่อไปนี้	
	 	 4.1	 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีตนถือในการเลือกต้ัง
กรรมการหนึ่ง	(1)	คน	
	 	 4.2	 ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะใช้คะแนน
เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(4.1)	เลือกตั้งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียง
ใดไม่ได้
	 	 4.3	 บุคคลซึ่งได ้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบั
การเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่ง	 (1)	 เสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
	 5.	 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ
หนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ	 และในกรณี
ที่กรรมการพิจารณา	 เห็นสมควร	 จะเลือก
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป ็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้	รองประธานกรรมการ	
มีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
	 6.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู ้ถือหุ้นมี
สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
จ�านวนหุ ้นท่ีตนถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมี
คะแนนเสียงหนึ่ง	 (1)	 เสียงต่อหนึ่ง	 (1)	 หุ้น	 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรือ่งใด	ผูถ้อืหุ้นดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งน้ัน	เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บริษัท 
	 1.	 กรรมการบริษัท	ต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ	มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 และมีเวลา
อย่างเพยีงพอทีจ่ะอทิุศความรู	้ความสามารถ	
และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	ได้
	 2.	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัด	 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง	 รวม
ท้ังต ้องไม ่มี ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ประกาศก�าหนด
	 3.	 กรรมการบริษัท	 สามารถด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้ 	 ทั้งนี	้
กรรมการบริษัท	 สามารถด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	
3	 บริษัท	 และในการเป็นกรรมการดังกล่าว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบรษัิท	และต้องเป็นไปตามแนวทาง
ของส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 4.	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ
เกี่ ยวกับความเป ็นอิสระตามที่บริษัทฯ	
ก�าหนด	 และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
กบัคณุสมบติัและขอบเขตการด�าเนนิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่า
เทียมกัน	และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	นอกจากนัน้	ยงัต้องสามารถเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยให้ความเหน็
อย่างเป็นอิสระได้

263
56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)



วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
	 ก�าหนดให้กรรมการ	ด�ารงต�าแหน่งคราว
ละ	3	ปี	และเมือ่ครบวาระ	อาจได้รบัพจิารณา
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการ	บริษัทต่อไปได้
	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระหนึ่ง
ในสาม	 (1/3)	 เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะออกจากต�าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 (1/3)	
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทนั้น	ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	
ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไป	 ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	
โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืก
เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวแล้ว	 กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อ
	 1.	 ตาย
	 2.	 ลาออก
	 3.	 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
บริษัท	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	
	 4.	 ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให ้
กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน	 เสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ี	 (3/4)	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้น
นับรวมกัน	 ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 (1/2)	 ของ
จ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
	 5.	 ศาลมีค�าสั่งให ้ออกหรือพ้นจาก
ต�าแหน่ง
	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง
ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	 โดยการลาออก
นัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลา	ออกไปถงึบรษิทัฯ
	 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	คณะ
กรรมการอาจเลือกบคุคลซึง่มคีณุสมบตั	ิและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินกิจการของบ
ริษัทฯ	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า
สอง	(2)	เดือน	และมติของคณะกรรมการดัง
กล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้า
มาแทน
	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงจน
เหลือน้อยกว่าจ�านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม	
ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่กระท�าการในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการ
ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทน
ต�าแหน่งที่ว่างท้ังหมดเท่าน้ัน	 ซึ่งการประชุม
ดงักล่าวให้กระท�าภายในหนึง่	(1)	เดอืนนับแต่
วนัทีจ่�านวนกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยกว่า
จ�านวนทีจ่ะเป็นองค์ประชมุ	และบคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนเข้ามาแทน

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
	 นอกจากหน้าท่ีหลักในฐานะผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้น	ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	อ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไป
ตามที่ได้ก�าหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับ
บริษัทฯ	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งรวมถึง
การด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 1.	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต	
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัทฯ	ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในเรื่องท่ีต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนิน
การ	 เช่นเรื่องท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 การท�ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั	และการซือ้หรอืขายสนิทรพัย์ทีส่�าคญั

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนด	เป็นต้น
	 2.	 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ	
เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน	 กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ	และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท
	 3.	 พิจารณาอนุมั ติแต ่งตั้ งบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่
ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด	พ.ศ.	 2535	และกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ในกรณีที่ต�าแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ
	 4.	 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ	
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	รวมถงึประกาศข้อบงัคบั	และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
หรอืเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	ต่อไป
	 5.	 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจ
สอบ	 โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงประกาศข้อบังคับ	
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 6.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย	เพือ่ช่วยปฏิบติังานตามความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท	 พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย
	 7.	 พิจารณาก�าหนดโครงสร้างองค์กร	
โครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจแต่งตั้ง
และก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริหาร	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม	
รวมถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าที่
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บริหาร	 และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้แต่ง
ตั้ง	ทั้งนี้	การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ที่ก�าหนดนั้น	ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ�านาจหรอืมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะ
กรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อืน่ใด	กบับรษัิทฯ	หรอืบริษทั
ย่อย	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้หรอืคณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิว้แล้ว
	 8.	 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท	
พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 และ
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
	 9.	 พิ จ า รณ า ก� า ห น ด แ ล ะ แ ก ้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
	 10.	แต่งตัง้บคุคลอืน่ใดให้ด�าเนินกจิการ
ของบริษัทฯ	 ภายใต้การควบคุมของคณะ
กรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ	 และ/หรือภายใน
เวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก	 เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้
	 11.	พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถอืหุน้	ทัง้นีใ้นการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวจะ
เป็นไปตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/
หรือ	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 12.	พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือ	
ประกาศ	 ข ้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 13.	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	
มีก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้นและรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การประชุม 
	 1.	 ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย	
4	คร้ังต่อปี	 (3	 เดือนต่อครั้ง)	 โดยก�าหนดวัน
ประชุมไว้ล่วงหน้า	 และอาจมีการประชุม	
วาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น
	 2.	 ป ระธานกรรมการบริษั ทและ
ประธานกรรมการบรหิารจะร่วมกันเป็นผูด้แูล	
ให้ความเห็นชอบก�าหนดวาระการประชุม
	 3.	 เลขานุการบริษัท	 ท�าหน้าท่ีจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสาร	ประกอบการประชุมไป
ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน	 เพื่อ
ให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้า
ประชุม
	 4.	 ประธานกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุม	 มีหน้าท่ีดูแล	 จัดสรร
เวลาแต่ละวาระให้อย่าง	 เพียงพอส�าหรับ
กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอสิระในประเดน็ทีส่�าคญั	โดยค�านึงถงึ	ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเป็นธรรม
	 5.	 ในการประชมุ	กรรมการผู้ท่ีมส่ีวนได้
ส่วนเสียโดยนัยส�าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้อง
ออกจากที่ประชุม	ระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ
	 6.	 จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	 ขณะ
ที่คณะกรรมการจะลงมติ	 จะต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด

	 7.	 การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและ
หากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว	ให้บันทึก
ค�าคัดค้านไว้ในรายงานการ	ประชุม
	 8.	 ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด	
กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่
เกีย่วข้อง	ขอให้ฝ่ายบรหิารที	่เกีย่วข้องเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
	 9.	 เลขานกุารบรษิทั	ท�าหน้าทีใ่นการจด
บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมภายใน	
14	 วัน	 จัดเก็บรายงาน	การประชุม	 เอกสาร
ประกอบการประชมุ	สนับสนุนติดตามให้คณะ
กรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้	เป็น
ไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	

องค์ประชุม 
	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ต้อง
มีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ�านวนกรรมการ	บรษิทัทัง้หมด	จงึจะ
เป็นองค์ประชุม	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
บรษิทัไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิติั
หน้าท่ีได้	 ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการ
บริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็น
ประธานท่ีประชุม	 แต่ถ้าไม่มีรองประธาน	
กรรมการบรษิทัหรอืมแีต่ไม่อยูใ่นทีป่ระชมุนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้	 ให้กรรมการ
บริษัทซึ่งมาประชุมเลือก	 กรรมการบริษัท
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	การวินิจฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	
	 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน	 เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้
เสียในเรื่องใด	 ไม่มีสิทธิออก	 เสียงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด	

265
56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)



กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นคณะกรรมการ 
ชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที ่
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย	 
ท�าหน้าท่ีอย่างอิสระ	 เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานสากล	
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการด�าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้
	 คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดให้จดัท�า
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง 
และคุณสมบัติ
 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

	 1.	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็น
กรรมการอิสระจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	และ
มกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ท่ีมคีวามรู้
และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
	 2.	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา
แต่งตัง้กรรมการบรษิทัเพือ่ท�าหน้าทีก่รรมการ
ตรวจสอบ	 โดยกรรมการตรวจสอบที่พ ้น
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทได้อีก
	 3.	 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ	คัดเลือกกรรมการตรวจ
สอบ	 1	ท่านให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ
กรรมการการตรวจสอบ
	 4.	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง	 ท�า
หน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการการตรวจ
สอบเพื่อท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ	 สนับสนุนการ
ด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ว
กับการนัดหมายประชุม	 จัดเตรียมวาระการ
ประชุม	 น�าส่งเอกสารประกอบการประชุม	
บันทึกรายงานการประชุม	 และอ่ืนๆ	 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

	 ทัง้นี	้การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	 
บริษัทฯ	 จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ภายใน	3	วนัท�าการนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการ 
บ ริ ษั ท มี ม ติ แ ต ่ ง ต้ั ง ฯ 	 แ ล ะ ร า ย ง า น 
การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลักทรัพย ์ฯ	 ตามข ้อก�าหนดของ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ว่าด้วยการรายงานผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

 คุณสมบัติ

	 มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย
มหาชน	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศข้อบังคับ	 และ/
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย	และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	
ดังนี้
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

	 1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	0.8	ของจ�านวน
หุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	
ทั้งนี้	 ให้นับรวมหุ้นที่ถือของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวน
ร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา
ที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบรษิทัฯ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดัง
กล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ
	 3.	 ไม ่ เป ็นบุคคลที่มีความสัมพันธ ์
ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	 	รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรของ	กรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะ

ได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื
ผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย
	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือหรือผู ้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษิทัฯ	บรษัิทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีขอ
งบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมขอ
งบรษิทัฯ	และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นท่ีมนียั	ผูม้อี�านาจ
ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	
ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผู้
มอี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ	สังกดัอยู	่เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	 
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจาก 
บริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบ
ริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพ
น้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงั
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง
ข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ	 ผู้ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
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	 8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
	 9.	 ไม่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
ในบริษัทฯ	หรือด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
ในบริษัทฯ	เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน	9	ปี
 10.	ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถ 
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ
 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท	 ให้ตัดสินใจในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ
	 2.	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ	่
บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน	
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
	 3.	 มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 4.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
และการพ้นจากต�าแหน่ง
 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 1.	 กรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการ 
ของบรษิทัฯ	และกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจาก 
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับ
เข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้	ทั้งนี้	 กรรมการตรวจ
สอบสามารถด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	9	ปี
	 2.	 เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้น
จากต�าแหน่ง	 และมีผลให้จ�านวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการบริษัท
จะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่
เพือ่ให้ครบจ�านวนอย่างช้าภายใน	3	เดอืนนับ
แต่วันที่มีจ�านวนกรรมการไม่ครบถ้วน

 การพ้นจากต�าแหน่ง

	 1.	 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่ง
โดยทันที	เมื่อ
	 	 1.1	 ตาย
	 	 1.2	 ลาออก
	 	 1.3	 พ ้นจากการเป ็นกรรมการ 
บริษัทฯ
	 	 1.4	 ขาดคุณสมบัติของการเป ็น
กรรมการตรวจสอบ	 ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2.	 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออก
ก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ควรแจ้งเป็น
หนงัสอืต่อบรษิทัฯ	ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	เดอืน	
พร้อมเหตุผล	 เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้
พจิารณาแต่งต้ังกรรมการทดแทน	โดยบรษิทัฯ	
จะแจ้งเรือ่งการลาออกพร้อมส่งส�าเนาหนงัสอื
ลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ทราบ	 ในกรณี
ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งท้ัง
คณะ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ที่พ้นจาก
ต�าแหน่งต้องรกัษาการในต�าแหน่ง	เพือ่ด�าเนนิ
การต่อไปก่อน	 จนกว่าคณะกรรมการตรวจ
สอบ	ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
	 3.	 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูก
ถอดถอนก่อนครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	
บริษัทฯ	 จะแจ้งเรื่องการถูกถอดถอนพร้อม
สาเหตุ	ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทราบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่	 ดังต่อ
ไปนี้
	 1.	 ส อ บ ท า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของกระบวนการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี	 กระบวนการบริหาร	 ความเสี่ยง	
และกระบวนการควบคุมภายใน
	 2.	 สอบทานให ้บริษัทฯ	 มีรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ	 รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี	ทั้งนี้	เพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานบญัชขีองประเทศไทย	
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงาน
ทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชี
สากล
	 3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ	หรือ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
นโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และกฎหมาย 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานบริษัทฯ
	 4.	 สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
	 5.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	
เลือกกลับเข้ามาใหม่	 และเลิกจ้าง	 ผู ้สอบ
บัญชีภายนอกของบริษัทฯ	 รวมถึงพิจารณา
ก�าหนดค ่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีฯ	 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและให้
ความเห็นในการน�าเสนอเพื่อขออนุมัติในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร	 เข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 6.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผน
ตรวจสอบภายใน	 และระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีเหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐาน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป

267
56-1 One Report ปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)



	 7.	 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง
	 8.	 ในการปฏิบัตงิานตามขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีอ�านาจให้ฝ่าย
จัดการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่
เกีย่วข้องมาให้ความเห็น	เข้าร่วมประชมุ	หรอื
ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น
	 9.	 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ท�า
หน้าทีต่รวจสอบภายใน	รวมถงึความเพยีงพอ
ของงบประมาณ	และบุคลากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง	ถอดถอน	ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปีของผู้ท�าหน้าที่ตรวจ
สอบภายใน
	 10.	คณะกรรมการตรวจสอบ	 อาจ
แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา
ทางวชิาชีพอืน่	หรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่งได้
เมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	
ทั้งนี้	 การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อก�าหนดของบริษัทฯ
	 11.	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	หรือ	
กรรมการตรวจสอบ	 ต้องเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เพื่อช้ีแจงในเร่ืองเก่ียว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ	หรือ	การแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชี
	 12.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการน�า
ส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 13.	 รายงานผลการด�าเนินงานเก่ียว
กับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นประจ�าปีซ่ึงรายงานสอบทานระบบ
ควบคุมภายในระบุเก่ียวกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ	 ของ
การตรวจสอบภายใน	ความเห็นต่อรายงาน
ทางการเงิน	 ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน	 และรายงานอ่ืน	 ที่เห็นว่า 
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ

	 14.	 พิจารณาให้ความเห็นของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอขอ
อนมุติัต่อคณะกรรมการบรษิทัและจดัให้มกีาร
ทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 15.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�า
ป ีของบริษัทฯ	 ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนด	 ประกอบด้วยข้อมูล 
อย่างน้อยดังนี้
	 	 15.1	 ความเห็นเ ก่ียวกับความ 
ถกูต้อง	เชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิของ 
บริษัทฯ
	 	 15.2	 ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
	 	 15.3	 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิติั
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 15.4	 ความเห็นเ ก่ียวกับความ
เหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 15.5	 ความเห็นเก่ียวกับรายงานท่ี
อาจมีความข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 15.6	 จ� านวนการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 15.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดย
รวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	(Audit	Committee	Charter)
	 	 15.8	 ร าย ง านอื่ น ใ ดที่ เ ห็ น ว ่ า 
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
	 16.	 ห ลังจากคณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีในกรณีที ่
ผู้สอบบัญชีตรวจพบพฤติการณ์ควรสงสัยว่า
กรรมการ	 ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	กระท�าความผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทก่อน

รายงานต่อส�านักงานกลต.	 และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน	30	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจาก 
ผู้สอบบัญชี
	 17.	 ในการปฏิบั ติ หน ้ าที่ ข อ งคณะ
กรรมการตรวจสอบ	หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
มีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ให้รายงานสิง่ทีต่รวจพบ
ในทนัทต่ีอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่คณะกรรม
การบริษัทฯ	จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา
	 	 17.1	 รายการความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์
	 	 17.2	 การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกต	ิ
หรือมีความบกพร่องส�าคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
	 	 17.3	 การฝ ่าฝ ืนกฎหมาย	 หรือ
ข้อก�าหนดใดๆ	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
	 	 หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ถึง
รายการดังกล่าว	 และได้มีการหารือร่วมกัน
กับคณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารแล้ว
ว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เมื่อครบ
ก�าหนดเวลาท่ีก�าหนดไว้ร่วมกัน	 หากคณะ
กรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ
การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร	 กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าว
โดยตรงต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้
	 18.	 ป ฏิบั ติ ง านอื่ น ใ ดตามที่ คณะ
กรรมการบรษัิทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติ
งานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายบริหาร	 หรือบุคคลอื่น
ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น	 เข้าร่วมประชุม
หรือให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจ
สอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการด�าเนินงานต่อบุคคลภายนอก
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 การประชุม
 จ�านวนครั้งการประชุม

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุม
ร่วมกันอย่างน้อยปีละ	4	ครั้ง
	 2.	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการ
ตรวจสอบ	ผูท้�าหน้าทีต่รวจสอบภายใน	ผูส้อบ
บัญชี	 หรือประธานกรรมการบริษัทฯ	 เม่ือมี
ระเบียบวาระจ�าเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

 ผู้เข้าร่วมการประชุม

	 1.	 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม	 โดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
	 2.	 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่อยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได้	 ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้
เชี่ยวชาญ	หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้า
ร่วมประชุมตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
	 4.	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	 และ
ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นซึ่งเลขานุการฯ	 ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้	บริษัทฯ	หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคลเข้า
ร่วมประชุมและท�าหน้าที่แทน
	 5.	 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
เป็นผู้รายงานผลการประชมุต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษัิทในคราวถดัไปเพือ่ทราบทุกครัง้
	 6.	 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	
ควรติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงาน
ต่างๆ	ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของการ
ด�าเนินการตามความคิดเห็น	 หรือข้อสังเกต
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รบัทราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป

 การลงคะแนนเสียง

	 1.	 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของ
กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน	โดยให้กรรมการตรวจสอบหน่ึงคน
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน	 ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
	 2.	 จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	 ขณะ
ที่คณะกรรมการจะลงมติ	 จะต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด
	 3.	 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสีย	 
ในเร่ืองพิจารณา	 จะต้องงดออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้นๆ

 บันทึกรายงานการประชุม

	 ให ้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบหรือผู ้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู ้บันทึก 
รายงานฯ	และส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ	 
พิจารณาภายใน	14	 วัน	 เพื่อให้ได้สอบทาน
และรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมิน
ผลการปฏบิตังิานโดยการประเมนิตนเองและ
รายงานผลประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการปฏบิัติงานทีอ่าจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบตัิ
งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์	 ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ทราบทุกปี
 ค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะได ้ รับ 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหาร
วัตถุประสงค์
	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 ซ่ึงประกอบ
ด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวนหนึ่งที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล
การด�าเนินงาน	 บริหารจัดการและควบคุม
กิจการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการก�าหนดขึ้น	 และรายงานผลการ
ด�าเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ	ที่
จ�าเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทกฎบัตรฉบับ
นี้ท�าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความ
เข้าใจบทบาท	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนเองและใช้กฎบัตรน้ีเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่

 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

	 1.	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการและผูบ้รหิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน
	 2.	 คณะกรรมการบริษั ทจะ เลื อก
กรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ
บริหาร	 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการ
บริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริหารก็ได้
	 3.	 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
	 4.	 คณะกรรมการบรหิารต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้	 ความสามารถและประสบการณ์
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	มี
จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมเีวลาเพยีง
พอทีจ่ะอทุศิความรู	้ความสามารถและปฏบิตัิ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	อย่างเต็มที่
	 5.	 คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน	และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	และกฎหมายอืน่ใดที่
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เกี่ยวข้อง	รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด
	 6.	 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร	โดยอาจเป็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายหรือบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	 เพื่อช่วย
เหลือการท�างานของคณะกรรมการบริหาร
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม	จัดเตรียม
วาระการประชุม	 น�าส่งเอกสารการประชุม	
และบันทึกรายงานการประชุม
	 7.	 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ	
ทราบโดยไม่ชกัช้า	หากมส่ีวนได้เสยีในสญัญา
ที่บริษัทฯ	 ท�าขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	
หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ	หรือ
บริษัทในเครือ

 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 1.	 มีอ�านาจในการจัดการและบริหาร
กิจการของบริ ษัทฯ	 ตามวัตถุประสงค ์	 
ข้อบงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	และมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัททุกประการ	และรายงาน
ผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	การบรหิาร	
โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัด
เลือก	 การฝึกอบรม	การว่าจ้างและการเลิก
จ้างของพนักงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนด
สวัสดิการพนักงาน	 ให้เหมาะสมกับสภาพ
การณ์	 ประเพณีปฏิบัติ	 และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
	 3.	 มีอ�านาจจัดท�า	 เสนอแนะ	ก�าหนด
เป้าหมาย	 นโยบาย	 แนวทางธุรกิจ	 และ
กลยุทธ ์ทาง ธุรกิจของบริษัทฯ 	 รวมถึ ง 
การก�าหนดขอบเขต	อ�านาจและหน้าท่ี	 ของ
กรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 4.	 ก�าหนดแผนธรุกจิ	อ�านาจการบรหิาร
งาน	 อนุมัติงบประมาณส�าหรับประกอบ
ธุรกิจประจ�าปีและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั	และด�าเนนิการตามแผนทางธรุกจิและ

	 11.	รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ	
ของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 เพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท	 
ผูถ้อืหุน้	รวมถงึจัดท�ารายงานทางการเงินทีน่่า
เชื่อถือ	เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
	 12.	คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจเรียก
ขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	 ของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย	 เพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ	ได้
	 13.	พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของ 
บริษัทฯ	 และเสนอจ่ายปันผลประจ�าปีต่อ 
คณะกรรมการบริษัท
	 14.	พิจารณานโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
	 15.	พิจารณาการด�าเนินธุรกิจใหม	่ 
หรือการเลิกธุรกิจ	หรือลงทุน	หรือร่วมลงทุน	
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 16.	ก�ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติ
งานต้องรายงานเหตุการณ์	 หรือการกระท�า
ที่ผิดปกติ	 หรือการกระท�าผิดกฎหมายต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที	 และ
ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มี
สาระส�าคญั	จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ	 เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะ
เวลาอันสมควร
	 17.	คณะกรรมการบริหารมีความรับ
ผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า	และให้
รายงานมติหรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่ส�าคัญ	
ทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริหารต่อคณะกรรมการบริษัททราบ	 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารก�าหนดให้มีการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
บริหารโดยตนเองเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่าง
สม�่าเสมอ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ	โดยการด�าเนินการทั้งหมด
ของคณะกรรมการบริหารจะสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว
	 5.	 ส ่งเสริม	 สนับสนุนนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัใินการต่อต้านทจุรติคอร์รัปชัน่	
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
แนวทางปฏิบั ติ เ พ่ือให ้สอดคล ้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 นโยบาย	 ระเบียบ	
ประกาศ	ข้อบงัคบั	และข้อก�าหนดของกฎหมาย
	 6.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบ
หมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
บริษัท
	 7.	 ท้ังน้ี	 การอนุมัติการเข้าท�ารายการ
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้า
ท�ารายการท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ
บริหาร	 สามารถอนุมัติการเข้าท�ารายการ
ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 ท่ีมี
ส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใด	 (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	
และตามท่ีส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด)	 กับบริษัทฯ	 หรือ
บริษัทย่อย
	 8.	 พิจารณาการก�าหนดอ�านาจและ
ระดับการอนุมัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	
และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีที่อาจเอื้อ
ให้เกิดการท�าทุจริตออกจากกัน	 รวมถึงการ
ก�าหนดขั้นตอน	 และวิธีการท�าธุรกรรมกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ 
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม	
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์	 และน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลัก
การ	 รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตาม
หลักการและข้อก�าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
	 9.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและ
ก�าหนดงบประมาณในการลงทุน	ตามอ�านาจ
ในตารางอ�านาจการอนุมัติ
	 10.	พจิารณาการท�าสญัญาต่างๆ	ทีม่ผีล
ผูกพันบริษัทฯ	ตามอ�านาจในตารางอ�านาจ
การอนุมัติ
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