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TSE(PCL) 005/07-2562

TSE เตรียมลงทุนโครงการใหม่ ออก TSR จํานวน 381 ล้ านหน่ วย ให้ ผถห. เดิมฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุ งเทพฯ – 8 ก.ค. 2562 – บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่
ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรื อ TSE เปิ ดเผย
ว่า บริ ษ ัท ฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่ อลงทุ น โครงการใหม่ ในต่างประเทศ อาทิ เวีย ดนาม และ ไต้ห วัน ขนาด
ประมาณ 100 – 200 MW คาดได้ข ้อสรุ ป ภายในปี 2562 จึ งได้จดั ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ง ที่
5/2562 เมื่ อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระสําคัญ คือ อนุ มตั ิการออก “ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นที่
โอนสิ ทธิ ได้ (Transferable Subscription Rights –TSR)” จํานวนไม่เกิน 381,149,916 หน่วย ซึ่ งจะจัดสรรให้ฟรี แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น 5 หุ ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย TSR ซึ่ ง TSR มีอายุไม่เกิ น 2 เดื อน นับ
แต่วนั ที่ ออกใบแสดงสิ ท ธิ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษ ทั ฯ ให้บุ ค คลในวงจํากัด จํานวนไม่ เกิ น
190,574,958 หุ น้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3-5
ปี โดยวัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสํารองในการลงทุนโครงการใหม่ เสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งของเงิ นทุ น รวมถึ งเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนภายในบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ หลังจากแปลงสิ ทธิ แล้วสัดส่ วน
หนี้ สินต่อทุน (D/E) ของบริ ษทั ฯ จะคงเดิ ม และการออกหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ตน้ ทุนการเงินของ
บริ ษทั ฯ ลดลง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ TSR ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และมีมติอนุ มตั ิกาํ หนดวัน
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง 1/2562 ในวันพุธที่ 14 สิ งหาคม 2562
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