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TSE โชว์ กาํ ไรไตรมาส 3/62 ที่ 205 ลบ. โต 65% จากปี ก่ อน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุ งเทพฯ – 14 พ.ย. 2562 – บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) หรื อ TSE รายงานผลการดํา เนิ นงานไตรมาส 3/2562
สําหรับงวด 3 เดือน บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีกาํ ไร
สุ ทธิ 124 ล้านบาท ส่ วนงวด 9 เดือน มีกาํ ไรสุ ทธิ 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมี
กําไรสุ ทธิ 341 ล้านบาท
ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรื อ TSE
เปิ ดเผยว่า ผลการดําเนิ นงานในไตรมาส 3/2562 สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ มี
รายได้รวม 508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีรายได้รวม 337 ล้านบาท ส่ วนงวด 9
เดือน มีรายได้รวม 1,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีรายได้รวม 834 ล้านบาท โดย
รายได้ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการรับรู ้รายได้เต็มปี ของโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวลทั้ง 3 แห่ ง
ขนาดรวม 22.2 เมกะวัตต์ และรายได้จากโซลาร์ ฟาร์ มใหม่ 2 แห่ ง ขนาดรวม 10 เมกะวัตต์ ในประเทศ ที่บริ ษทั ฯ
ซื้ อ กิ จ การมาเมื่ อ เดื อ นมี น าคมและสิ ง หาคม 2562 ตามลํา ดับ อี ก ทั้ง เมื่ อ ต้น ปี 62 มี โ ซลาร์ ฟ าร์ ม โครงการ
“Hanamizuki” ในญี่ ปุ่น ขนาด 13.5 เมกะวัตต์ ซึ่ ง COD ตั้งแต่เดื อนมกราคม ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี สัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 305.67 MW PPA
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างรอผลการเจรจาเพื่อซื้ อกิ จการโรงไฟฟ้ าแห่ งใหม่ในประเทศ ขนาดรวม
ประมาณ 40 เมกะวัต ต์ คาดว่ า จะรู ้ ผ ลการเจรจาทั้ง หมดภายในไตรมาส 1/2563 นี้ ส่ ว นแผนการลงทุ น ใน
ต่างประเทศอยู่ระหว่างรอผลการคัดเลื อกเพื่อร่ วมลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศมาเลเซี ย
ขนาดประมาณ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทราบผลภายในไตรมาส 1/2563
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