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TSE(PCL) 003/05-2562 

TSE ย้ายตลาดฯ เข้าเทรด SET ตอกย า้ธุรกจิเติบโตแกร่ง 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

กรุงเทพฯ – 14 พ.ค. 2562 – บมจ. ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่

TSE พร้อมเทรดใน SET ตอกย  ้าธุรกิจเติบโตแกร่ง ดา้นผูบ้ริหาร ดร.แคทลีน มาลีนนท์ มัน่ใจรายไดปี้ 62 เติบโต
อยา่งต่อเน่ืองจากการรับรู้รายไดโ้รงไฟฟ้าชีวมวลเต็มปี และพร้อมใหก้ารตอ้นรับนกัลงทุนสถาบนัในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซ้ือขาย หนุนราคาหุน้ใหมี้เสถียรภาพมากข้ึน 

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากัด 
(มหาชน) (“TSE”) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัการยา้ยหลกัทรัพยข์อง 
TSE เขา้มาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ในวนัน้ี (14 พฤษภาคม 2562) เป็นวนัแรกในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ตอกย  ้าธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  
และมีคุณสมบติัครบถว้นตลาดเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ด้านผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 467 ล้านบาท หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 109 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 223 ลา้นบาท เน่ืองจากการรับรู้รายไดเ้ตม็ปีจากโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลทั้ง 3 
แห่ง รวม 22.2 MW และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากโซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นโครงการ “Hanamizuki” ขนาด 
13.5 MW ซ่ึงขายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคมท่ีผ่านมา และยงัมีโซลาร์ฟาร์มใน
ประเทศอีก 1 แห่ง ขนาด 5 MW ท่ี COD แล้ว ตั้ งอยู่ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ีบริษทัฯ ซ้ือกิจการมาเม่ือเดือน
มีนาคมท่ีผา่นมา ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโครงการท่ี COD แลว้รวมทั้งหมด 145.94 MW และมีโครงการโซลาร์ฟาร์มท่ี
ญ่ีปุ่นอีก 1 แห่ง “Onikoube” ขนาด 154.98 MW ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการ คาด COD ไดใ้นปลายปี 2565 

รูปท่ี 1     โรงไฟฟ้าชีวมวล “โครงการบางสวรรต”์ ขนาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 4.6 เมกะวตัต ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (COD มีนาคม 2561) 
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รูปท่ี 2     โรงไฟฟ้าชีวมวล “ออสการ์โครงการ 1” ขนาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 8.8 เมกะวตัต ์จงัหวดันครศรีธรรมราช (COD สิงหาคม 2561) 

 

รูปท่ี 3     โรงไฟฟ้าชีวมวล “ออสการ์โครงการ 2” ขนาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 8.8 เมกะวตัต ์จงัหวดันครศรีธรรมราช (COD ตุลาคม 2561) 

 

รูปท่ี 4     โซลาร์ฟาร์มญ่ีปุ่ น “Hanamizuki” ขนาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 13.5 เมกะวตัต ์จงัหวดัอิชิกาวะ (COD มกราคม 2562) 
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รูปท่ี 5     โซลาร์ฟาร์ม “บางไทร” ขนาดก าลงัการผลิตเสนอขาย 5.0 เมกะวตัต ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (COD ธนัวาคม 2559) 

 

ส่วนแผนการด าเนินงานในปี 2562 น้ี บริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเขา้ลงทุนโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์ฟาร์ม
ลอยน ้ าในไตห้วนั ขนาด 20 – 30 MW รวมทั้งโซลาร์ฟาร์มในเวยีดนาม ขนาด 50 MW และยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา
ซ้ือโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลในประเทศเพิ่มเติม ตั้งเป้า 50 - 100 MW PPA ภายใน 3 ปี คาดได้
ขอ้สรุปภายในคร่ึงแรกปี 62 น้ี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.055 บาท/หุน้ ข้ึนเคร่ืองหมาย 
XD วนัท่ี 14 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดวา่หลงัจากท่ี TSE ยา้ยเขา้เทรดใน SET แลว้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซ้ือขาย ลดขอ้จ ากดัใน
การเขา้ลงทุนของนกัลงทุนสถาบนัในประเทศและต่างประเทศ หนุนราคาหุน้ในมีเสถียรภาพมากข้ึน  

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ชฎาธิรัฏฐ ์เลิศทวสิีน (หญิง) ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่
โทร 02 258 4530 #2504 
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