B-HO No. 029/2019
6 สิ งหาคม 2562
เรื อง

แจ้งการชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิมทุน GA Power Pte. Ltd. งวดแรก

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2562 เมือวันที 1 สิ งหาคม 2562 อนุมตั ิให้ บริ ษทั บี จิสติกส์
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) การเข้าทํารายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ จํานวน 2 โครงการ โดยการซื อหุน้
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั GA Power Pte. Ltd. บริ ษทั จํากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิ งคโปร์ (“GAP”) ทะเบี ยนนิติ
บุคคลเลขที 201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ว โดย
GAP เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่วน 100% และเป็ นผุไ้ ด้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริ ษทั GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลเลขที ERC No. 3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบี ยนนิ ติ บุ ค คลเลขที ERC No.
3002119510 นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ประเทศเวียดนาม”) ซึงเป็ นบริ ษทั ที
ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตังอยูท่ ีจังหวัดหาติญ (Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม ขนาดกําลัง
การผลิตติดตังรวมทัง 2 โครงการ จํานวน 58.00 เมกะวัตต์
การเข้ าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึงทรัพย์สินทีมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 20.04 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวม และเมือรวมรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีเกิดขึน ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ าวันทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ฯ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการนี จะมีขนาดรายการสูงสุดร้ อยละ 26.30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง
ตอบแทน ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการการได้ มาซึงสินทรัพย์รายการประเภทที 2 มีขนาดรายการเท่ากับหรื อสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ทีต้ องเปิ ดเผยตามเกณฑ์การได้ มาซึงสินทรัพย์ ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์”) ดังนัน บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ อง
เปิ ดเผยสารสนเทศในการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนเพือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบภายใน 21 วัน
นับจากวันทีมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยต้ องไม่ขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการชําระค่าหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั GA Power Pte. Ltd. งวดแรก จํานวนเงิน 58 ล้านบาท อัตรา
แลกเปลียน ณ วันทํารายการเท่ากับ 30.92 บาท/USD หรื อ 22.05 บาท/SGD ตามรายละเอียด ดังนี
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วันเดือนปี ทีทํารายการ
วันที 5 สิ งหาคม 2562
ลักษณะรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ทีจะเข้ าลงทุนซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ GA Power Pte. LTd. ในสัดส่วนไม่เกิน
ร้ อยละ 40 ซึงดํ า เนิ นโครงการโรงไฟฟ้า จากพลัง งานแสงอาทิต ย์ ที จัง หวัด หาติ ญ ประเทศเวีย ดนาม จํ า นวน 2
โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตังรวม 58.00 เมกะวัตต์ โดยได้ รับหนังสืออนุมตั ิในหลักการจากการไฟฟ้าประเทศ
เวียดนาม (Vietnam Electricity : “EVN”) ตกลงจะรับซือไฟฟ้าจากทัง 2 โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซือขาย
ไฟฟ้า (PPA) โดยมีระยะเวลาซือขายไฟฟ้า 20 ปี ให้ กบั EVN และคาดว่าจะอัตรารับซือไฟฟ้า (Feed in Tariff หรื อ
FIT ) ที 0.092 USD ต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 20 ปี โดยจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเริ มจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
(COD) ได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทังนีบริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท GA Power Pte.
Ltd. ทีจะเป็ นเจ้ าของสัญญาซือขายไฟฟ้า PPA โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี
1) บริ ษัทฯ เข้ าซือหุ้นสามัญสามัญเพิมทุนของ GA Power Pte. Ltd. มูลค่าหุ้นละ 1 SGD ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ
40 ของจํานวนหุ้นทังหมด โดยมีมลู ค่ารวมทังสินไม่เกิน 160.00 ล้ านบาท (ทีอัตราแลกเปลียน ณ วันทํารายการ
โดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)
2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตรวม 58.00 เมกะวัตต์ ซึงคาดว่าจะเริ ม
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ ภายในวันเดือนกรกฎาคม 2563
รายละเอียดบริ ษทั ทีลงทุน
ชือบริษัท
ทีตัง
วันจดทะเบียนจัดตัง
ทุนจดทะเบียน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

GA Power Pte. Ltd.
4 Battery Road #25-01, Bank of China Building, Singapore (049908)
22 มิถนุ ายน 2558
10,000 SGD
Mr. Yiu Wah Lee และ Mr. Moritz Nicolai Sticher ลงลายมือชือร่ วมกัน

แหล่งเงินทุนทีใช้
เงินเพิมทุนในส่วนเงินลงทุนในธุรกิจทีอยูร่ ะหว่างศึกษาโครงการ
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โครงสร้างการถือหุ น้ หลังการทํารายการทีมีสัดส่วนการถือหุ น้ ตังแต่ 10% ขึนไป

ก่ อนเข้ าทํารายการ หลังเข้ าทํารายการ
สัดส่ วน (%)
สัดส่ วน (%)
Energy Sources Investment Pte. Ltd.
100.00
60.00
บริ ษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
40.00
รายชือผู้ถอื หุ้น

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฐิติศกั ดิ สกุลครู )
ประธานกรรมการบริ หาร

3

บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนบริษทั เลขที 0107545000357 / Begistics Public Company Limited Registration : 0107545000357

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชัน 19 ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th

