


  ลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานจากธรรมชาติท่ีมีความ
  สะอาดปราศจากมลพิษ และมีความสําคัญตอสิ�งมีชีวิต
เปนอยางมาก เปนพลงังานทีส่ามารถถกูใชอยางไมมวีนัหมด ปจจุบัน 
นอกจากมนุษยใชพลังแสงอาทิตยชวยในการดํารงชีวิต ยังไดใช
พลังงานแสงอาทิตยมาเปนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา TSE 
จึงไดพฒันาธุรกจิโดยใชพลงังานแสงอาทติยมาผลติไฟฟาดวยความ
รอนจากแสงอาทิตย และการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยและ
คํานึงถึงการสรางพลังงานสะอาดที่ใชไมมีวันหมดส้ินเพื่อลูกหลาน
ตอไป โดยใชอยางรูคุณคา คือสิ�งที่พวกเรา TSE ทุกคนจะรวมกัน
พัฒนาธุรกิจน�้ดวยกัน
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ภารกิจของ TSE คือมุงสรางพลังงานสะอาด

เพ��อรองรับความตองการ การใชพลังงาน

ที่เพ��มสูงข�้นภายในประเทศ และในเอเช�ย

ตะวันออกเฉียงใต” 

 จากความมุงมั�นที่จะพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย สูพลังงานสะอาดเพื่อสังคมอยางยั�งยืนทําให ดร.แคทลีน มาลีนนท 
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ TSE กาวสูการเปนหนึ�งในนักธุรกิจใน
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน ผูเริ�มตนพฒันาพลงังานแสงอาทติยตัง้แตในชวงทีป่ระเทศไทยยงัไมต่ืนตัวมากนกั จนปจจุบนั 
กลุมบริษัทฯเปนผูผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยที่ดําเนินการอยูทั้งหมด 25 โครงการ คือ โครงการผลิตไฟฟาดวยความรอน
จากแสงอาทิตยในระบบรางรวมแสง (Thermal) จํานวน 1 โครงการ โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบ
โฟโตโวลตาอิก ซึ�งติดตั้งอยูบนพื้นดิน (Solar Farm) จํานวน 10 โครงการ และผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง
บนหลังคาอาคารพาณิชย (Commercial Rooftop) จํานวน 14 โครงการ รวมสามารถผลิตพลังไฟฟาไดมากถึงเกือบ 100 
เมกะวัตต พลังงานสะอาดที่จะพัฒนาไปสูการเปนพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพใหกับประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
ตอไปในอนาคต 

 จ�ดเร�่มตน “ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย”
 
 การเขามาในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย ของ ดร.แคทลีน ในชวงแรก เปนการเขาไปรวมทุนกับกลุมผูถือหุนเดิมของ 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ โดยในชวงแรกนั้น บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ี่ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาดวยความรอน
ของพลังงานแสงอาทติยเพียงแค 1 โครงการ ซึ�งในชวงทีเ่ขามาลงทุนนัน้ โครงการไดดาํเนนิการกอสรางไปแลวมากกวา 60% 
 ความสนใจในธรุกจิดานพลงังานทําให ดร.แคทลนี เขาไปศกึษานโยบายดานพลงังานของรัฐบาลท่ีเริ�มใหความสาํคัญ
กับพลังงานทดแทนมากยิ�งขึ้น และทําใหพบวาแผนพัฒนาดานพลังงานไดกําหนดกรอบใหมีการใชพลังงานสะอาดและ
พลังงานทดแทนไมตํ่ากวา 25% ภายใน 10 ป น��จึงเปนการตัดสินใจลงทุนครั้งสําคัญที่ทําให ดร.แคทลีน กลายเปนผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ และกาวสูการเขาไปบริหาร TSE อยางเต็มตัว 
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ภายใตว�สัยทัศนที่มุงสูการเปนผูนําอันดับหนึ่งในภูมิภาค

เอเช�ยตะวันออกเฉียงใตที่สามารถผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

จากแสงอาทิตย คือจุดประสานพลังของสุดยอดฝมือจาก

องคกรชั�นนําดานพลังงานของประเทศ ที่ใหความรวมมือ

และสนับสนุนในการกําหนดนโยบาย และเปนสวนหนึ่ง

ในการบร�หาร TSE ใหเติบโตอยางมั�นคง

 “หลังจากการตัดสินใจจะเริ�มทําธุรกิจพลังงานสะอาด ไดเขาไปศึกษารวมถึงประเมินการทําธุรกิจอยาง
รอบคอบ เริ�มมีการประชุม ระดมผูเชี่ยวชาญเขามาชวยกันขับเคลื่อนบริษัทฯ และไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
กับการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 80 เมกะวัตต ในรูปแบบโซลารฟารมระบบ 
Photovoltaic (PV) จากนั้น TSE ก็เปนรูปเปนรางชัดเจนมากขึ้นและเติบโตเพิ�มขึ้นตามลําดับ”
 การเลง็เหน็ความสาํคัญของกระบวนการสรางความแขง็แกรงใหกบัพลังงานแสงอาทิตยนบัต้ังแตจุดเริ�ม
ตนทําใหบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ�งกอตั้งตั้งแตป 2551 ภายใตวิสัยทัศนที่มุงสูการเปน
ผูนําอันดับหนึ�งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใตที่สามารถผลิตไฟฟาดวยพลังงานจากแสงอาทิตย คือ
จุดประสานพลังของสุดยอดฝมือจากองคกรชั้นนําดานพลังงานของประเทศ ท่ีใหความรวมมือและสนับสนุน
ในการกําหนดนโยบาย และเปนสวนหนึ�งในการบริหาร TSE ใหเติบโตอยางมั�นคงพรอมๆ กับการสราง
ความรวมมอืกบัสถาบนัพลงังานทีม่ชีือ่เสยีงในอกีหลายประเทศทั�วโลก และผนกึกาํลงัผูเชีย่วชาญดานพลงังาน
เพื่อการพัฒนาอยางตอเน��อง

 “แสงอาทิตย” พลังงานทางเลือก “ทางรอด” สูอนาคตไทย 

 ดร.แคทลีน กลาวถึงจุดแข็งเพื่อการกาวสูการเปนอันดับหนึ�งของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย
ในประเทศไทยของ TSE วา บริษัทฯมีความมุงมั�นที่จะเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยจะเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ใหผลตอบแทนที่ดีและมั�นคงในระยะยาว รวมถึงเปาหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ�มมากขึ้น เชน พลังงานลม กาซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ เปนตน และยังมีเปาหมาย
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ที่จะขยายธุรกิจไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสูตางประเทศทั้งในรูปแบบการลงทุนในโรงไฟฟาแสงอาทิตย
บนพื้นดิน (Solar Farm) และการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar 
Rooftop) เพื่อกาวสูการเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
 นอกจากความมุงมั�นในการทําธุรกิจพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในธุรกิจ PV Farm มี บริษัท โกลลอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด 
(GPSC) เปนพันธมิตร และ ในธุรกิจ Solar Rooftop มีบริษัท HomePro และ The Mall Group เปนพันธมิตร 
โดยเงินทุนทั้งหมดที่ไดลงทุนแลวกวา 9,000 ลานบาท ในการสรางโรงไฟฟาทั้งหมด ยิ�งไปกวานั้นในขณะน�้
พลังงานแสงอาทิตยคือหนึ�งในพลังงานทางเลือกที่ไดรับการยอมรับและเริ�มไดรับความสนใจจากนักลงทุนและ
นักธุรกิจชาวไทย คาดวาจากน�้ไปอีก 25 ป TSE จะสามารถเก็บเกี่ยวแสงอาทิตยมาสรางไดมูลคานับพันลาน
บาทตอป และที่สําคัญคือเปนการเพิ�มศักยภาพการใชพลังงานในประเทศไดอยางมหาศาล

 ปลูกเมล็ดพันธุ “หัวใจสีเข�ยว” 
 สรางจ�ตสํานึกการใชพลังงานอยางยั่งยืน

 “สังคมไทย สังคมสีเขียว เพื่อความยั�งยืนสูลูกหลาน” คือแกนของแนวคิดท่ี TSE ใชเปนจุดหมาย
ในการขับเคลื่อนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริษัท แมวาโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จะใช
ตนทุนในดานการดูแลรักษาที่ไมสูงมากนักหากเปรียบเทียบกับโรงไฟฟาแบบอื่น แตก็มีตนทุนในการลงทุนสูง
รวมถึงมีความจําเปนที่ตองใชเน�้อที่ในการสรางโรงงานไฟฟาคอนขางมาก โดยการผลิตกระแสไฟฟา 1 เมกะวัตต
จะใชพืน้ทีป่ระมาณ 12-15 ไร ฉะนัน้ “ทีดิ่น” คอืสิ�งทีธ่รุกจิดานพลงังานแสงอาทติยใหความสาํคัญเปนประการ
แรกๆ 
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 ดวยจิตสํานึกในการสรางสังคมสีเขียว
ที่ไมจํากัดอยูเพียงแคพลังงานแตยังคํานึงถึง
สิ�งแวดลอมและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กับสังคม
โดยรอบ TSE จงึใหความสาํคญักบัการทาํประชา
พิจารณ เพื่อสรางการยอมรับจากคนในชุมชน
ทั้งระบบ เน��องจาก Solar Field ขนาดนับรอยไร
คือสวนหนึ�งท่ีตองหลอมรวมเขาเปนเน�อ้เดยีวกบั
ชุมชน การสรางฐานความรูความเขาใจและการ
ยอมรับคือจุดเริ�มตนของการรวมกันดูแลรักษา 
และเปนปลายทางของการสรางความผูกพัน
ในระยะยาวตอไป
 “TSE เราไมหยดุเพยีงการใหความรู การ
ทําประชาพิจารณสอบถามความคิดเห็นอยาง
สมํา่เสมอ แตเรายังสรางงานใหกบัคนในพืน้ที่ให
เขามาเปนสวนหนึ�งของการรวมดูแลรกัษา Solar 
Field ของพวกเราไปพรอมๆ กัน นอกจากน�้ 
TSE ยังมีแบบแผนชี้วัดที่สามารถติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ในดานสิ�งแวดลอม อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอสังคม 
ซึ�งจะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาปรับปรุงไดอยางตอเน��อง”
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 “ภารกิจของ TSE คือมุงสรางพลังงานสะอาดเพื่อรองรับ
ความตองการ การใชพลังงานท่ีเพิ�มสูงข้ึนภายในประเทศ และ
ในเอเชียตะวันออกเฉ�ยงใต” 

 การกาวสูการเปนนักธุรกิจในอุตสาหกรรม

พลงังานแสงอาทติยนบัเปนสิ�งทีต่รงกบัตวัเองมากทีส่ดุ 

เพราะนอกจากเราสนใจเร�่องพวกนี้เปนทุนเดิมอยูแลว 

เรายังนําแนวคิดเร�่องการอนุรักษ�พลังงานไปใชจนเปน

ปกติ เปนกิจวัตรเพ��อใหพลังงานตางๆ ที่หมุนเว�ยนอยู

บนโลกใบนีส้ญูเปลาโดยไมจาํเปน สิ�งเหลานีต้องเร�ม่จาก

ตนเอง สงตอไปทีค่รอบครวั และกระจายไปถงึผูรวมงาน 

กระบวนการนี้จะแผเปนวงจรการอนุรักษ�พลังงานที่ไมมี

ที่สิ�นสุดดวยตัวของตัวเอง”

 นอกจากการใหความสําคัญกับชุมชนโดยรอบแลว TSE ยังรวม
เปนสวนหนึ�งของการตอบแทนสังคมดวยการทําใหพลังงานแสงอาทิตย
เขาไปเปนสวนหนึ�งเปนสิ�งสําคัญใกลตัวกับชุมชนมากขึ้น ผานการมอบ
และติดตั้งแผง Solar Cell ใหกับชุมชน รวมถึงมอบทุนการศึกษาใหกับ
เยาวชนเพื่อตอยอดความรูและกลับมารวมพัฒนาสังคมใหดีขึ้นตอไป
 ดวยการดาํเนนิการอยางจรงิจงั ภายในระยะเวลา 4 ปนบัจากการ
กอต้ัง TSE ไดรับรางวัลซึ�งเปนเครื่องประกันคุณภาพและความสําเร็จ
อยางมากมาย อาทิ รางวัล Fast Track รางวัลที่แสดงถึงความรวดเร็ว
ของการดําเนินกิจการไมวาจะเปนการสรางโรงงานทั้ง 10 โรง แลวเสร็จ 
และไดรับใบอนุญาตจายไฟโดยใชเวลาเพียง 5-6 เดือน รวมถึง รางวัล 
Best Developer in Renewable Energy ในป 2014 รางวัลยืนยันความ
สําเร็จในดานพลังงานทดแทนอีกดวย 
 “TSE เราใหความสําคัญกับการเริ�มจากการปลูกฝงดวยตนเอง 
โดยเริ�มจากสนับสนุนใหพนักงานเปนคนที่ตระหนักรูคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอม อาทิเชน เวลาออกไปทํางานนอก
สถานที่เมื่อเลิกใชไฟฟาใดๆแลวจะปดการใชทุกครั้ง จากนั้นการปลูกฝง
รากฐานท่ีมั�นคงจะนําไปสูการแตกกิ�งกานผลิใบไปยังครอบครัวใหมี
จิตสํานึกรักษาสิ�งแวดลอมไปในทิศทางเดียวกัน”

 ตอกยํ้า “พลังงานสะอาด” 
 สูเสนทางธุรกิจเช�งบูรณาการ

  เพราะการแสวงหาพลังงานทดแทนเปนทางเลือกที่นําไปสู
การสรางเทคโนโลยี และมูลคาเพิ�มใหกบัเศรษฐกิจท้ังระบบ ปจจุบันบริษัท 
ไทย โซลาร ์เอน็เนอรยี ่จาํกดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิผลิตและจาํหนาย
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ใหแกภาครัฐตามนโยบายการสนับสนุน
การผลติและการใชไฟฟาจากพลงังานทดแทนของสํานกังานนโยบายและ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อจําหนายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)ดวยพื้นฐานที่มั�นคงและ
แขง็แกรงจากการปลกูฝงการดาํเนนิธุรกจิพลงังานสะอาดผนวกควบคูกบั
การตระหนกัถงึสิ�งแวดลอม สูการตอยอดเชงิบรูณาการถงึแผนการขยาย
ธุรกิจไปยังภูมิภาคเอเชีย สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
เพื่อผลักดันให TSE เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ซึ� งจะสรางความมั�นใจตอ
นักลงทุนเพื่อกําหนดทิศทางผลการดําเนินการของบริษัทตลอดจนการ
เติบโตตอไปในอนาคต ดังที่ ดร.แคทลีน กลาวทิ้งทายไววา
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