วันที่ 25 เมษายน 2562
เรื่ อง แจ้ งการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ และการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ในฮ่องกง
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
3/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้ มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. เรื่ องอนุมัตกิ ารปรั บโครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ
เนื่องด้ วยในการบริ หารการลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในต่างประเทศในอดีต ที่
ผ่านมานัน้ มีความไม่สะดวกบางประการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติให้ ทาการปรั บโครงสร้ างการถื อหุ้นใน
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่ขึ ้นในฮ่องกง เพื่อมาถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เป็ นการจัดกลุม่ การถือหุ้นของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในต่างประเทศให้ มีความ
ชัดเจน แยกต่างหากจากบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในประเทศไทย
(ข) สามารถจัดจ้ างผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในฮ่องกงมาดาเนินการบริ หารการ
ลงทุนในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศเหล่านี ้ ซึง่ จะมีประสิทธิภาพ ความสะดวก และความคล่องตัวมากกว่า
(ค) สามารถรองรับแผนธุรกิจในการลงทุน รวมถึงการขยายการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต
โดยในการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในฮ่องกงนี ้ จะให้ บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จากัด (ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อยในฮ่องกงดังกล่าว และภายหลังจาก
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในฮ่องกงเสร็ จแล้ ว ทางบริ ษัทจะให้ บริ ษัทย่อยที่เกี่ยวข้ องดาเนินการโอนหุ้น หรื อโอนสิทธิ และหน้ า
ตามสัญญาการลงทุนแบบ TK Agreement (แล้ วแต่กรณี ) ในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศแก่ บริ ษัทย่อยในฮ่องกง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1.

บริษัทย่ อยใน
ต่ างประเทศ
Alternative Energies
(KK)

สัดส่ วน
การลงทุน

ประเทศ

ผู้โอนหุ้น

โอนหุ้น (98%)

ญี่ปนุ่

บจก. โซล่า พาวเวอร์
แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย)

1

ลาดับ

บริษัทย่ อยใน
ต่ างประเทศ

สัดส่ วน
การลงทุน

2.

Kyotamba Solar (GK)

โอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญา
การลงทุนแบบ TK
Agreement (98%)

ญี่ปนุ่

3.

Phu Khanh Solar (PKS)

โอนหุ้น (65%)

เวียดนาม

ประเทศ

ผู้โอนหุ้น
บจก. เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ ยี่

บจก. โซล่า พาวเวอร์
แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ Alternative Energies (KK) ถือหุ้น 100 % ใน (1) Higashi Nihon Mega Solar 3 (GK),
(2) Kurihara (GK) และ (3) AE Power (GK)

ในการโอนหุ้น หรื อโอนสิทธิและหน้ าตามสัญญาการลงทุนแบบ TK Agreement (แล้ วแต่กรณี ) ในบริ ษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกในต่างประเทศให้ แก่ บริ ษัทย่อยในฮ่องกงดังกล่าวข้ างต้ นจาเป็ นจะต้ องได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าจากเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดโครงสร้ างการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ต่ า งประเทศก่ อ นการปรั บ โครงสร้ าง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ าย 1 และรายละเอียดโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทต่างประเทศ ภายหลังการปรับโครงสร้ าง ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ าย 2
2. เรื่ องอนุมัตกิ ารจัดตัง้ บริษัทย่ อยในฮ่ องกง
สืบเนื่ องจากการปรั บโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75)
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในฮ่องกง และเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัทย่อยในฮ่องกงดังกล่าว เพื่อดาเนินการปรับโครงสร้ าง
การถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริ ษัท

อยู่ระหว่างการตังชื
้ ่อ

ประเภทธุรกิจหลัก

Holding Company

ทุนจดทะเบียน

100 เหรี ยญฮ่องกง

สัดส่วนการถือหุ้น

บริ ษัท อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 100
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กรรมการ

นายยุทธ ชินสุภคั กุล และนายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร

อานาจกรรมการ

นายยุทธ ชินสุภคั กุล หรื อนายอารักษ์ ราษฎร์ บริ หาร คนใดคนหนึง่ ลงนามผูกพันบริ ษัท

ทังนี
้ ้ การปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศข้ างต้ นเป็ นการดาเนินการปรับโครงสร้ างบริ ษัท
ในกลุม่ โดยไม่เข้ าข่ายเป็ น (ก) รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และ (ข) รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วีระ เหล่าวิ ทวัส-

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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เอกสารแนบท้ าย 1
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ (ก่ อนการปรั บโครงสร้ าง)
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เอกสารแนบท้ าย 2
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ (ภายหลังการปรั บโครงสร้ าง)
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สรุ ปโครงสร้ างการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท (หลังการปรับโครงสร้ าง)
Eastern Printing PCL.
( EPCO )
75%

84.50%

WPS (Thailand)
(WPS)

Eastern Power Group PCL.

(EP)

75%

99.99%
RPV Energy
( RPV )

Epco Engineering

(EE)

5 MW

Epco Energy
(EPCOE)
99.99%

99.99%

99.99%
JKR Energy
( JKR )

Aquatist Energy
( Aquatist )

5 MW

99.99%

Lopburi Solar
( Lopburi )
5 MW

Epco Green
Power Plus

(EPCOG)

98%
Kyotamba
(99.216 MW)

39.6%

Phu Khanh Solar

(PKS)
(99.216 MW)

25%
CSS

Alternative Energies
(KK)
100%

50%

25%

Prida Pramote

EE

2%
100%

Mega Solar 3
(GK)

Kurihara
(GK)

AE Power
(GK)

Shichi kashuku 1&2
JV Project 3.465 MW
(FIT 36 ¥)

Kurihara 2
JV Project 13 MW
(FIT 36 ¥)

Kurihara 1
JV Project 10 MW
(FIT 40 ¥)

20%

SSUT(240 MW)

25.5%

Shonan Build Service

(SPM-TH)

40%(20%)

50%(25%)

กลุ่ม NVH

(Thailand)

THAT SIRI

PPTC(120 MW)

10%

Solar Power Management

12.8%(10.40%)

TAC
24.50%

99.99%

APEX ENERGY
(APEX)

STC ENERGY
(STCE)

65%**

98%

81.25%

99.99%

New Hong Kong
Company (HK)

48.39%*

Prachin Solar
( PS )
5 MW

100%
Higashi Nihon

*PS สิ ทธิในการรับเงินปั นผล .99%
** PKS ณ 31 ธ.ค. 2561 ทุนชาระ 47.40%

100%

99.99%

47.6%
CHUBU

15%
COM-LINK

99.99%

