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TSE(PCL) 003/05-2562

TSE ย้ายตลาดฯ เข้ าเทรด SET ตอกยา้ ธุรกิจเติบโตแกร่ ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุ งเทพฯ – 14 พ.ค. 2562 – บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
TSE พร้อมเทรดใน SET ตอกย้ าธุ รกิ จเติบโตแกร่ ง ด้านผูบ้ ริ หาร ดร.แคทลีน มาลีนนท์ มัน่ ใจรายได้ปี 62 เติบโต
อย่างต่อเนื่องจากการรับรู ้รายได้โรงไฟฟ้าชี วมวลเต็มปี และพร้อมให้การต้อนรับนักลงทุนสถาบันในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้ อขาย หนุนราคาหุน้ ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
ดร.แคทลี น มาลี นนท์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทย โซล่ าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน) (“TSE”) เปิ ดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้อนุ มตั ิการย้ายหลักทรัพย์ของ
TSE เข้ามาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เป็ นวันแรกในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุ รกิจพลังงานและสาธารณู ปโภค ตอกย้ าธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตลาดเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้า นผลการดาเนิ น งานในไตรมาส 1/2562 บริ ษ ัท ฯ มี รายได้รวม 467 ล้านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 109 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจานวน 223 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู ้รายได้เต็มปี จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 3
แห่ ง รวม 22.2 MW และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากโซลาร์ ฟาร์ มแห่ งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นโครงการ “Hanamizuki” ขนาด
13.5 MW ซึ่ งขายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิ งพาณิ ชย์ (COD) แล้วตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา และยังมีโซลาร์ ฟาร์ มใน
ประเทศอี ก 1 แห่ ง ขนาด 5 MW ที่ COD แล้ว ตั้ง อยู่ที่ จ.พระนครศรี อยุธยา ที่ บ ริ ษ ทั ฯ ซื้ อกิ จการมาเมื่ อเดื อน
มีนาคมที่ผา่ นมา ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีโครงการที่ COD แล้วรวมทั้งหมด 145.94 MW และมีโครงการโซลาร์ ฟาร์ มที่
ญี่ปุ่นอีก 1 แห่ง “Onikoube” ขนาด 154.98 MW ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ คาด COD ได้ในปลายปี 2565
รู ปที่ 1 โรงไฟฟ้าชีวมวล “โครงการบางสวรรต์” ขนาดกาลังการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวัตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (COD มีนาคม 2561)

Thai Solar Energy Public Company Limited
บริษ ัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย ี่ จาก ัด (มหาชน)
725 Metropolis 19th Floor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
้ 19 ถนนสุขม
725 อาคารเมโทรโพลิศ ชัน
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel.: (66-2) 258 4530 – 3, (66-2) 258 4536 – 8
Fax.: (66-2) 258 4534

รู ปที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล “ออสการ์โครงการ 1” ขนาดกาลังการผลิตเสนอขาย 8.8 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช (COD สิ งหาคม 2561)

รู ปที่ 3 โรงไฟฟ้าชีวมวล “ออสการ์โครงการ 2” ขนาดกาลังการผลิตเสนอขาย 8.8 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช (COD ตุลาคม 2561)

รู ปที่ 4 โซลาร์ฟาร์มญี่ปนุ่ “Hanamizuki” ขนาดกาลังการผลิตเสนอขาย 13.5 เมกะวัตต์ จังหวัดอิชิกาวะ (COD มกราคม 2562)
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รู ปที่ 5 โซลาร์ฟาร์ ม “บางไทร” ขนาดกาลังการผลิตเสนอขาย 5.0 เมกะวัตต์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (COD ธันวาคม 2559)

ส่ วนแผนการดาเนิ นงานในปี 2562 นี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนโซลาร์ ฟาร์ มและโซลาร์ ฟาร์ ม
ลอยน้ าในไต้หวัน ขนาด 20 – 30 MW รวมทั้งโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ขนาด 50 MW และยังอยูร่ ะหว่างการเจรจา
ซื้ อโซลาร์ ฟาร์ มและโรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวลในประเทศเพิ่มเติม ตั้งเป้ า 50 - 100 MW PPA ภายใน 3 ปี คาดได้
ข้อสรุ ปภายในครึ่ งแรกปี 62 นี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.055 บาท/หุ น้ ขึ้นเครื่ องหมาย
XD วันที่ 14 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าหลังจากที่ TSE ย้ายเข้าเทรดใน SET แล้วจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้ อขาย ลดข้อจากัดใน
การเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ หนุนราคาหุน้ ในมีเสถียรภาพมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ ชฎาธิรัฏฐ์ เลิศทวีสิน (หญิง) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่
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