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  F A C T    S H E E T   

  สรปุข้อมูลบริษทั เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SSP) 
 

สรปุภาพรวม 

• SSP ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน และธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมี
โครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม  296.5 MW  และโครงการ
ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้งและระหว่างการพฒันาก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 22.0 MW  

• ผลประกอบการของ SSP ส าหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วม 2,241.6 ล้านบาท มกี าไร
สุทธิ 824.1 ล้านบาท สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 16,925.4 ล้านบาท ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมี
รายไดร้วม 2,698.2 ล้านบาท มกี าไรสุทธ ิ929.5 ล้านบาท สนิทรพัยร์วมอยู่ที ่24,063.3 ล้าน
บาท 

• ณ ปัจจุบนั กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษทั ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า
เอกชนในประเทศญีปุ่่ น วสิาหกจิของรฐัในประเทศเวยีดนามและมองโกเลยี 

• SSP ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดบั BBB / Stable โดย TRIS Rating (ณ 
วนัที ่6 กนัยายน 2564) 

รายละเอียดบริษทั  

วนัท่ีก่อตัง้บริษทั : : 16 มถิุนายน 2558 
ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว : 1,101,583,690 บาท มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ลกัษณะธรุกิจ : บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอื่น (Holding Company) ทีป่ระกอบ

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มโีครงการทีเ่ปิดด าเนินการ

เชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวมทัง้สิน้  296.5 เมกะวตัต ์ โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง

และระหว่างการพฒันาก าลงัการผลติตดิตัง้รวมทัง้สิน้ 22.0 เมกะวตัต ์

โครงการทีเ่ปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ ก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 296.5 MW มดีงันี้ 
• โครงการเสรมิสรา้ง โซลาร ์(ประเทศไทย) 52 MW 
• โครงการฮดิะกะ (ประเทศญีปุ่่ น) 21 MW 
• โครงการโซเอน็ (ประเทศญีปุ่่ น) 8 MW 
• โครงการ Solar Rooftop 6.9 MW 
• โครงการโซลาร ์อผศ. 5 MW 
• โครงการ Binh Nguyen Solar (ประเทศเวยีดนาม) 49.6 MW 
• โครงการ Khunsight Kundi (ประเทศมองโกเลยี) 16.4 MW 
• โครงการ Solar Rooftop (ประเทศอนิโดนีเซยี) 19.18 MW 
• โครงการ Yamaga (ประเทศญีปุ่่ น) 34.5 MW 
• โครงการพลงังานชวีมวล UPT 9.9 MW 
• โครงการลโีอ1 (ประเทศญีปุ่่ น) 26 MW 
• โครงการลม (ประเทศเวยีดนาม) 48 MW 

โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสรา้งและพฒันาก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 22.0 MW มดีงันี้ 
• โครงการลโีอ2 (ประเทศญีปุ่่ น) 22 MW 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น (ณ 12 มกราคม 2565) 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วน 
1.  บรษิทั ไพรมารี ่เอนเนอจี ้จ ากดั 322,076,500 30.10% 
2.  Unity I. Capital Limited 106,937,306 10.00% 
3.  นาย ววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล 62,708,272 5.90% 

4.  นาย พงศศ์กัดิ ์ธรรมธชัอารยี ์ 49,800,000 4.60% 
5.  นาย ปิยวฒัน์ ไกรพสิทิธิก์ุล 44,210,950 4.10% 
6.  น.ส. ธณัฐภรณ์ ไกรพสิทิธิก์ุล 38,955,788 3.60% 
7.  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั SPECIAL 

S_INVEST SET01 
36,432,453 3.40% 

8.  นาย สุระ คณิตทวกีุล  31,112,000 2.90% 
9.  นาย อรรถพล เพยีรเพญ็ศริวิงศ ์ 20,946,700 2.00% 
10.  นายชวนิทร ์อมเรศ 18,062,090 1.70% 
11.  อื่นๆ 370,341,631 31.70% 

  รวม 1,101,583,690 100.00% 

อา้งองิขอ้มลูตามการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 12 มกราคม 2565                                                                       
หมายเหตุ: PME เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย โดยมผีูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ นายววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล                                      
นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพสิทิธิก์ุล นายปิยวฒัน์ ไกรพสิทิธิก์ุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล                                                                    
UNITY เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง โดยมผีูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ นายววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล                                   
นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพสิทิธิก์ุล นายปิยวฒัน์ ไกรพสิทิธิก์ุลและ นายธนวรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ลุ 

ความเส่ียงทัว่ไป 
ความเสี่ยงทัว่ไปประกอบด้วยความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้และความเสี่ยงของตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จาก 
www.sec.or.th 
 

คณะกรรมการ (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายก าธร วงัอุดม ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายววิรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายส าเรยีง เมฆเกรยีงไกร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

นายธนา บุบผาวาณิชย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
นางสาวธณัฐภรณ์ ไกรพสิทิธิก์ุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
นายธนวรรธน์ ไกรพสิทิธิก์ุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
นายวรุตม ์ธรรมาวรานุคุปต ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธาน 

เจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร (รกัษาการ) 
นางธญันีย ์ไกรพสิทิธิก์ุล กรรมการ 
พลเอกไพรชั โพธิอุ์บล กรรมการอสิระ 
นายมนชยั พงศส์ถาบด ี กรรมการอสิระ 

 

โครงสร้างรายได้ 

1รายไดอ้ื่น เช่น รายไดค้่าบรกิาร ค่าภาษอีากรน าเขา้เครือ่งจกัร ดอกเบีย้รบั ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น และ
รายไดจ้ากกองทุนพฒันาไฟฟ้า เป็นตน้ 

สรปุฐานะทางการเงิน 
 

ข้อมลู ปี  2563 (ปรบัปรงุ) ปี 2564  
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 16,925.4 24,063.3 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 12,121.0 17,689.1 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 4,804.4 6,374.2 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,241.6 2,698.2 
ค่าใชจ้่ายรวม (ลา้นบาท) 1,081.2 1,347.4 
ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 824.1 929.5 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.4 0.8 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.52 2.78 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.44 2.24 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดสทิธ ิ(เท่า) 2.31 2.15 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 5.40 5.90 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.11 0.74 
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

5.36 5.00 

อตัราส่วนตัว๋เงนิจ่ายต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (เท่า) - - 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี 
ต่อหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด (เท่า) 

13.08 19.98 

อตัราส่วนเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหนี้สนิรวม (รอ้ยละ) 84.92 69.46 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

6.04 6.18 

 

โครงสร้างรายได้ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

940.6 63.3 1,197.8 53.4 1,194.2 44.3 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศญี่ปุ่น 

348.2 23.4 620.9 27.7 930.6 34.5 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศเวยีดนาม 

120.6 8.1 206.4 9.2 316.7 11.7 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศมองโกเลยี 

52.0 3.5 113.4 5.1 114.3 4.2 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ประเทศอนิโดนีเซยี 

0.3 0.0 3.0 0.1 23.2 0.9 

รวมรายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

1,461.7 98.4 2,141.4 95.5 2,579.1 95.6 

รายไดจ้ากค่าบรกิารรบัเหมา
ก่อสรา้งโซลารบ์นหลงัคา (EPC 
revenue) 

11.9 0.8 25.0 1.1 18.0 0.7 

รายไดอ้ื่น1 12.0 0.8 75.1 3.4 101.1 3.7 
รายได้รวม 1,485.6 100.0 2,241.6 100.0 2,698.2 100.0 

http://www.sec.or.th/

