ที่ 23300075/290/63
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง

การจัดตั้งบริ ษทั โกลบอล รี นิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จากัด และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในไต้หวัน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่าที่ประชุ มคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้มีมติที่สาคัญ ดังนี้
1)
อนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั โกลบอล รี นิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จากัด (“GRP1”)
สถานที่จดทะเบียน
: ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บาท
วัตถุประสงค์
: เพื่ อ รองรั บ แผนการขยายการลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ในไต้หวัน
โครงสร้างการถือหุน้
: บริ ษทั โกลบอล รี นิวเอเบิล เพาเวอร์ จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 100) ถื อ หุ ้น ใน
สั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.98 ของจ านวนหุ ้ น ทั้ งหมดใน GRP1
โดย GRP1 จะมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดตั้ง GRP1 เสร็ จสิ้ นแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
2)
อนุ ม ัติ ใ ห้ GRP1 เข้าซื้ อหุ ้ นร้ อยละ 90 ของจ านวนหุ ้ นทั้งหมดใน Sheng Yang Energy Co., Ltd.
(“Sheng Yang”) จาก Tatung Forever Energy Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
Tatung Co., Ltd. (“Tatung”) (Tatung เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน )
โดยมี ม ู ล ค่า การซื ้ อ ขายรวมทั้ง สิ ้ น ประมาณ 2,521 ล้า นดอลลาร์ ไ ต้ห วัน ใหม่ หรื อ
เทียบเท่า 2,748 ล้านบาท1 ประกอบด้วยราคาซื้ อขายหุ ้น และราคารับโอนสิ ทธิ ในหนี้ สิน
ของ Sheng Yang (“ธุรกรรมการซื้ อหุ้ น”)
Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน มีกาลัง
การผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต์ โดยเป็ นโรงไฟฟ้าที่ดาเนินการแล้ว 54.4 เมกะวัตต์ และ
1

อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.09 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้มูลค่าเข้าทารายการที่เกิดขึ้นจริ งในสกุลเงินบาทสามารถเปลี่ยนแปลงเพิม่ หรื อ
ลดลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเข้าทารายการหรื อวันที่ชาระเงินตามงวดในสัญญาที่ตกลงกัน

อยู่ระหว่างการก่ อสร้ าง 1.4 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ไฟฟ้ าทั้งหมดที่ ผลิ ตได้จะขายให้กบั บริ ษ ทั
Taiwan Power Company ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิ จที่ถือหุ ้นโดยรั ฐบาลไต้หวัน และเป็ นผูร้ ั บซื้ อ
ไฟฟ้ ารายเดียวในไต้หวัน (Single Buyer) ภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระยะยาว 20 ปี และ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน รั ฐ บาลของไต้ห วัน ให้ก ารสนับ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง งาน
ทดแทนผ่านมาตรการส่ งเสริ มการรับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น การกาหนด
อัตราการรับซื้ อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ หรื อ Feed-in Tariff การลงทุนในกิจการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดงั กล่าว จึงเป็ นการสร้างความมัน่ คงทางด้านรายได้
ให้กบั บริ ษทั ฯ ในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริ ษทั ฯ ในการขยายกิจการ
ด้านธุ รกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศ และช่วยต่อยอดความเชี่ ยวชาญในการประกอบ
กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ฯ
GRP1 และผูข้ ายอยู่ระหว่างการเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้น ภายใต้สัญญาซื้ อขายหุ ้น การซื้ อ
ขายหุ ้นจะเสร็ จสมบูรณ์ ได้จะขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขบังคับก่ อนบางประการ ได้แก่ การได้รับ
อนุ มตั ิจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในไต้หวัน เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่าเงื่ อนไขบังคับก่อน
ต่ า ง ๆ จะส าเร็ จ และการโอนหุ ้น จะแล้ว เสร็ จ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่ งเมื่ อ
ธุรกรรมการซื้ อหุ น้ เสร็ จสิ้ น จะทาให้ Sheng Yang มีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
อนึ่ ง รายการจัด ตั้ง บริ ษ ัท ย่ อ ยทางอ้อ ม ตามข้อ 1) และการเข้า ท าธุ ร กรรมการซื้ อ หุ ้ น ตามข้อ
2) ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ
ตามหลักเกณฑ์การได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั จดทะเบียน แต่บริ ษทั ฯ มี หน้าที่
รายงานสารสนเทศต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการ
ปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ทิพพาวนิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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