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TSE ร่ วมงาน Opp Day Q3/62 โชว์กาํ ไร 9 เดือน 560 ล้ านบาท โต 64%
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุ งเทพฯ – 25 พ.ย. 2562 – บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
TSE ร่ วมงาน Opportunity Day ประจําไตรมาส 3/62 ณ ชั้น 6 ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้
ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน) หรื อ TSE ได้เข้า
ร่ วมงานบริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอข้อมูลบริ ษทั ต่อนักลงทุน พร้อมเผยผล
ประกอบการไตรมาส 3/62 สําหรับงวด 3 เดือน บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ส่ วนงวด 9 เดือน มีกาํ ไรสุ ทธิ 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
การรับรู ้รายได้เต็มปี ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลทั้ง 3 แห่ง รวมกําลังการผลิต 22.2 MW รายได้จากโซลาร์ ฟาร์ ม
ในญี่ปุ่น “Hanamizuki” ขนาด 13.5 MW ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ (COD) แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
และรายได้จากโซลาร์ ฟาร์ มใหม่ที่ COD แล้วทั้ง 2 แห่ งในประเทศที่บริ ษทั ฯ ซื้ อกิจการมาในระหว่างปี 62 รวม
กําลังการผลิต 10 MW ส่ งผลให้ ณ สิ้ นเดือนกันยายน 2562 บริ ษทั ฯ มีโครงการที่ COD แล้ว รวมทั้งหมด 150.94
MW
พร้อมเผยแผนการลงทุนในปี 2563 ว่า บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าขยายพอร์ ทเพิ่มอีก 200 MW จากปั จจุบนั ที่มีสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ารวม 313.67 เมกะวัตต์ คาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปบางส่ วนภายในช่วงครึ่ งแรกของปี 63 นี้
ลักษณะธุรกิจของ TSE
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจํา หน่ ายกระแสไฟฟ้ าจากพลัง งานแสงอาทิ ตย์และพลังงานชี วมวลให้ แก่
ภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ 1) ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ดว้ ยระบบโฟโต้โวลตาอิก หรื อโซลาร์ เซลล์ (Solar PV) ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 2) ธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดว้ ยระบบโฟโต้โวลตาอิก หรื อโซลาร์ เซลล์ (Solar PV) ที่ติดตั้งบนหลังคา และ 3) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีว
มวล (Biomass Power Plants)
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