ที่ CEO-381/2564
13 สิงหาคม 2564
เรื่อง

แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 5/2564 เรื่ อ งการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล
และการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ “Fukuoka Miyako Mega Solar”
ประเทศญี่ปุ่น

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท เอสพี ซี จี จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่
30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จานวน 1,055,790,000 หุ้น รวมเป็นจานวนเงิน
263,947,500.00 (สองร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้ ถือหุ้ น ที่ มีสิ ทธิได้รั บ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 30 สิ งหาคม 2564 และกาหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2564
2. มีมติอนุมัติการลงทุนพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ “Fukuoka Miyako Mega
Solar” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
Fukuoka Miyako Mega Solar
ที่ตั้งโครงการ
เกาะคิวชู (Kyushu) เมืองมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งรวม
67 เมกะวัตต์ (MW)
แบ่งเป็น North Phase 23 เมกะวัตต์ (MW)
South Phase 44 เมกะวัตต์ (MW)
เงินลงทุนการพัฒนาโครงการทั้งหมด
23,493,000,000 เยน
(หรือประมาณ 7,220,000,000 บาท)
อัตราหนี้สินต่อทุน
86.7:13.3
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPCG ร้อยละ 10
คิดเป็น 314,000,000 เยน
(หรือประมาณ 96,000,000 บาท)
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT
36 เยนต่อหน่วย
ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า
North Phase 18.7 ปี
South Phase 17.8 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า
Kyushu Electric Power Co., Inc.
No. 1 Capital Work Place Building 10Fl. Soi Jamjan, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel: +66 2011 8111 Fax : +66 2011 8112
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร: +66 2011 81111 แฟกซ์ : +66 2011 8112
www.spcg.co.th

ระยะเวลาการก่อสร้าง
วันจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

ปี 2563-2566
North Phase เดือนกรกฎาคม 2564
South Phase เดือนกุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 30.7297 บาทต่อ 100 เยน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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