
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราสว่นทาง
การเงนิ (เทา่) 

คา่เฉลี�ย
อุตสาห 
กรรม 

(ลา่สุด) 

 

ปี 2564 

 

ปี 2563 

 

ปี 2562 

- ความสามารถในการ 
ชําระดอกเบี�ย(Interest 
coverage ratio)1  

ไมม่ขีอ้มลู 5.9 เทา่ 5.4 เทา่ 5.4 เทา่ 

-  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
(Current ratio)1  

ไมม่ขีอ้มลู 0.8 เทา่ 1.4 เทา่ 1.2 เทา่ 

-  หนี�สนิรวมตอ่สว่นของ   
ผูถ้อืหุน้รวม (D/E ratio)2   

ไมม่ขีอ้มลู 2.8 เทา่ 2.5 เทา่ 2.3 เทา่ 

 

 

 

 

- ควา ม เ สี�ยงจา ก คดีคว าม/ข้อพิพ าท  และ ก าร
ดําเนนิการของยพูที ีเนืDองจากโรงไฟฟ้ายพูทีมีขีอ้พพิาท
เรืDองใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) และใบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) ซึDงปัจจุบันคดีพพิาทอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ หากทา้ยทีDสดุ
ศาลตัดสนิใหร้ะงับใบอนุญาตสง่ผลใหโ้รงไฟฟ้าของยูพทีี
ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได ้อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ไดม้ี
การศึกษาและวเิคราะห์ถงึผลตอบแทนและความเสีDยง
ตา่งๆ กอ่นการเขา้ลงทนุ 

- ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระหนี/ ในการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุม่บรษัิทฯ แหลง่ทีDมาของ
เงนิลงทนุสว่นใหญเ่ป็นเงนิกูย้มืในรูปแบบ Project Finance 
ทําใหก้ลุม่บรษัิทตอ้งดํารงอตัราสว่นทางการเงนิตาม
เงืDอนไขของธนาคาร ทั �งนี� หากไมส่ามารถดาํรงอัตราสว่น
ตา่งๆได ้อาจทําใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยผดิเงืDอนไขตามทีD
ระบไุวใ้นสญัญากูย้มืเงนิ และอาจเป็นเหตใุหเ้จา้หนี�ธนาคาร
พาณชิยดั์งกลา่ว เรยีกใหบ้รษัิทชําระคนืหนี�กอ่นกาํหนด อัน
อาจทําใหถ้อืเป็นเหตผุดินัดของหุน้กูต้ามขอ้กาํหนดวา่ดว้ย
สทิธแิละหนา้ทีDของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูไ้ด ้
- ความเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่งและความเพยีงพอของ
เงนิทนุหมนุเวยีน 
กลุ่มบริษัทฯ อยู่ ระหว่างขยายการลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าใหม่ ซึDงธุรกจิโรงไฟฟ้าตอ้งใชเ้งนิลงทุนค่อนขา้ง
สูง กลุ่มบรษัิทฯ มีแหล่งทีDมาของเงนิทุนส่วนใหญ่มาจาก
การกูย้ืม อาทิเช่น เงินกูย้ืมระยะสั �นจากสถาบันการเงิน 
หนี�สนิตามสัญญาเช่า หุน้กูร้ะยะยาว และเงนิกูย้มืระยะยาว 
กลุม่บรษัิทฯ จงึมภีาระทีDจะตอ้งชําระดอกเบี�ยและเงนิกูย้มืให ้
ตรงตามกําหนด บรษัิทจงึอาจเกดิความเสีDยงในการผดินัด
ชําระหนี� หากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องเพืDอรองรับการ
ชําระหนี�สนิเหลา่นี�ได ้ 

                                    
 

Factsheet 
บรษิทั เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรช ั�น จํากดั (มหาชน)  

ดําเนนิธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืDน (Holding Company) ทีDประกอบธรุกจิผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน  
และธรุกจิทีDเกีDยวขอ้งอืDนๆ ทั �งในและตา่งประเทศ 

สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 
เสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว ชนดิระบชุืDอผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกัน และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

“หุน้กูข้องบรษิทั เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรช ั�น จํากดั (มหาชน) คร ั/งที� 1/2565 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2568”  
เสนอขายวันทีD 22 - 24 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 หนงัสอืชี/ชวน  
(filing) 

SCAN HERE 

(พจิารณาจากอายตุราสารและอันดบัความน่าเชืDอถอื) 

 

ตราสารทีDมอีายแุละอันดับความน่าเชืDอถอืเทา่กัน (หรอื
ใกลเ้คยีงกัน) ใหผ้ลตอบแทนเฉลีDยประมาณ 3.88% ตอ่ปี   
(ณ วันทีD 4 กมุภาพันธ ์2565) (*ตราสารทีDมอีายุไมเ่ต็มปี จะใช ้
อัตราผลตอบแทนอา้งองิทีDมาจากการคํานวณ 

ลกัษณะตราสาร 

รายละเอยีดสําคญัอื�น 

ระดบัความเสี�ยง 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อื�นในตลาด (YTM) 

อนัดบัความนา่เชื�อถอืของผูอ้อกตราสาร 

1ยิDงสงูยิDงแสดงถงึความสามารถในการชําระคนืสงู 
2ยิDงสงูยิDงแสดงถงึหนี�สนิทีDสงู 

ความเสี�ยงของผูอ้อกตราสาร 

1 

แบบสรุปขอ้มลูสําคัญของตราสาร 

อาย ุ   3 ปี   
อัตราดอกเบี�ย   คงทีD 4.60% ตอ่ปี  
งวดการชําระดอกเบี�ย จ่ายดอกเบี�ยทกุๆ 3 เดอืน 
มลูคา่การเสนอขายรวม ไมเ่กนิ 1,500,000,000 บาท  
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ เพืDอใชเ้ป็นเงนิลงทนุในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย,์
พลังงานลม  และ/หรอืเพืDอรองรับ
การขยายกจิการลงทนุโครงการ
โรงไฟฟ้าอืDนจํานวน 1,400 ลา้นบาท 
และสว่นทีDเหลอืจํานวน 100 ลา้น
บาท ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในธรุกจิ 

อันดับ “BBB”  แนวโนม้ “Stable”           
เมืDอวันทีD 6 กันยายน 2564 โดย บรษัิท ทรสิเรทติ�ง จํากดั            

วันทีDออกตราสาร       :  25 มนีาคม 2565 
วันทีDครบกําหนดอาย ุ :  25 มนีาคม 2568 
ประเภทการเสนอขาย :  ผูล้งทนุสถาบัน และ/หรอืผูล้งทนุราย    
                               ใหญ ่
ผูจ้ัดจําหน่าย :            ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) 
                              บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั  

            บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีตี� จํากัด 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ :     ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
 

อตัราสว่นทางการเงนิที�สําคญัของผูอ้อก 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ลําดบัการไดร้บัชําระหนี/  

สรปุฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปีและต ั/งแตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ที�มผีลการดําเนนิงานจรงิ 

สดัสว่นหนี/ท ี�มภีาระดอกเบี/ยของผูอ้อก  

ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงสําคญัของตราสาร 

ขอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 
 บรษัิทจะดํารงสดัสว่นของหนี�สนิทีDมภีาระดอกเบี�ย(แตไ่มร่วมหนี�สนิตามสญัญาเชา่ และ/หรอืเงนิกูย้มืจากบคุคล นติบิคุคลทีD
เกีDยวขอ้งกัน) ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ตามนยิามในขอ้กําหนดสทิธขิองผูอ้อกหุน้กู ้ในอตัราสว่นไมเ่กนิกวา่ 3 ตอ่ 1 ณ วันสิ�นงวดบัญชี
ของแตล่ะปีตลอดอายขุองหุน้กู ้โดย ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทมอีัตราสว่นทางการเงนิดังกลา่วอยูท่ีD 2.2 เทา่ 

คําเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอื�น 

1. ตลาดตราสารหนี�ในประเทศไทยมสีภาพคล่องตํDา การขายตราสารกอ่นครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนั�นอาจไดรั้บมลูคา่
ขายตราสารลดลงหรอืเพิDมขึ�นได ้โดยขึ�นอยูก่ับสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนั�น 

2. การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ ผูล้งทนุอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนืDองจากการขายกอ่นครบกําหนดอาจทํา
ไดย้าก หรอืขายไดต้ํDากวา่มลูคา่ทีDตราไวห้รอืราคาทีDซื�อมา 

3. ผูล้งทนุควรทําความเขา้ใจเกีDยวกับลักษณะของตราสารรวมถงึวเิคราะหค์วามเสีDยงและความสามารถในการชําระหนี�ของผูอ้อกตรา
สารกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

4. การจัดอันดับความน่าเชืDอถอืของบรษัิทเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุเทา่นั�น มใิชส่ ิDงชี�นําการซื�อขายตราสารหนี�
ทีDเสนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกันความสามารถในการชาํระหนี�ของผูอ้อกหุน้กู ้

5. ตราสารหนี�ไดม้กีารจํากัดใหเ้สนอขายและเปลีDยนมอืไดเ้ฉพาะตอ่ในกลุม่ผูล้งทนุสถาบัน และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญเ่ทา่นั�น ผู ้
ถอืหุน้กูจ้ะไมส่ามารถขายหรอืโอนหุน้กูใ้หแ้กบ่คุคลใดๆ ทีDไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นกลุม่ผูล้งทนุดังกลา่วได ้
     (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิDมเตมิในแบบ Filing และร่างหนังสอืชี�ชวนในสว่นทีD 3.2(3) ปัจจัยความเสีDยง) 

 

ณ วันทีD 31 ธันวาคม 2564 เมืDอผูอ้อกถูกพทัิกษ์ทรัพยห์รือถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
หรอืมกีารชําระบัญชเีพืDอการเลกิบรษัิท 

 การอนุมัตจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่ไดห้มายความว่าแนะนําใหล้งทุน ประกันการชําระหนี� ผลตอบแทน เงนิตน้ หรือรับรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 ขอ้มลูสรุปนี�เป็นสว่นหนึDงของหนังสอืชี�ชวน (filing) ซึDงเป็นเพยีงขอ้มลูสรุปเกีDยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีDยงของ
หลักทรัพยแ์ละบรษัิททีDออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ ดังนั�น ผูล้งทุนตอ้งวเิคราะหค์วามเสีDยงและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชี�
ชวน (filing)  

 บรษัิทไม่มปีระวัตกิารผดินัดชําระหนี�ดอกเบี�ยหรือเงนิตน้ของตราสารหนี� หรือผดินัดชําระหนี�เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์ 
บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบันการเงนิทีDมกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�นโดยดูประวัตยิอ้นหลัง 3 ปีจากบรษัิท
ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิและงบการเงนิทีDตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูไ้มม่สีถานะเป็นเจา้หนี�ของผูอ้อกหุน้กู ้
  

   

ผูท้ี�ไดร้บั
ชําระหนี/

กอ่น 

ผูท้ ี�ไดร้บั

ชําระหนี/

หลงั 

ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิ

เจา้หนี�ดอ้ยสทิธ ิ ผูถ้อืหุน้สามัญ 

1 

 

 

 

*คา่ใชจ่้ายรวม ไมร่วมตน้ทนุทางการเงนิและค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 

2 

เจา้หนี�สามัญ 
เจา้หนี/ไมด่อ้ยสทิธ ิ

เจา้หนี�มปีระกัน *รายการอืDน ไดแ้ก ่หนี�สนิตามสัญญาเชา่  

86% 10% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน ตราสารหนี� อื�นๆ
1,394 ลบ.12,287 ลบ. 584 ลบ. 

สนิทรพัยร์วม หนี�สนิรวม สว่นของผูถ้ือหุน้

2563 16,925 12,121 4,804

2564 24,063 17,689 6,374
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รายไดร้วม ค่าใชจ้่ายรวม กาํไรสทุธิ

2563 2,242 1,081 824

2564 2,698 1,347 930
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