AMC5-007
วันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่ อง
เรี ยน
สาเนาเรี ยน

แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ร่ วมและการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่ประเทศพม่า
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขาธิ การคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) (“AMC”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
รายการที่ 1 ให้บริ ษทั ฯ เข้าลงทุนเพิ่มในหุ น้ สามัญ บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วันที่เกิดรายการ
2. คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ ้ื อ
ผูข้ าย
รายละเอียด

:ภายใน เดือน มิถุนายน 2558

: บริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
: บริ ษทั ฯ ประสงค์จะซื้ อหุ น้ สามัญของ บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จานวน 500,000
หุน้ จาก บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนชาระ
แล้วของบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
ประเภทธุ รกิจ
: กิจการผลิตและจาหน่ายเหล็กรี ดร้อนหน้าแคบ
3. วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบ และรองรับการขยายธุ รกิจและเนื่ องจากบริ ษทั ร่ วมต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จ
4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เงินปั นผลจากกาไรที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ
5. แหล่งที่มาของเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั

6. โครงสร้างการถือหุ ้น

รายชื่ อผูถือหุ้น
1. เต๋ อหลง สตีล สิ งคโปร์
โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด
2. บริ ษทั เดอะ สตีล จากัด
(มหาชน)
(เดิม บมจ. ไทยง้วนเมทัล)
3. บริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
4. บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์
จากัด (มหาชน)
5. นายวินท์ สุ ธีรชัย
รวม
7. การชาระเงิน
8. ขนาดรายการ

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือ
หุ้นก่ อนทารายการ
จานวนหุ้น สั ดส่ วนการถือ
(หุ้น)
(หุ้น)
5,500,000
55%

จานวนหุ้นหรื อสั ดส่ วนหุ้น
หลังทารายการ
ความสั มพันธ์
จานวนหุ้น สั ดส่ วนการถือ
(หุ้น)
(หุ้น)
5,500,000
55%
ไม่เกี่ยวข้อง

1,500,000

15%

2,000,000

20%

ไม่เกี่ยวข้อง

1,500,000

15%

2,000,000

20%

-

1.500,000

15%

0

0%

0

0%

500,000

5%

10,000,000

100%

ถือหุน้ โดยญาติ
สนิทของกรรมการ
ถือหุน้ โดยญาติ
สนิทของกรรมการ

: ชาระเงินจานวน 50,000,000 บาท
: รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้มาซึ่ งเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วม มีมูลค่าเท่ากับ 50 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 1.23 ของทรัพย์สินรวม บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน)และบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 4,065 ล้านบาท แม้วา่ นายวินท์ สุ ธีรชัย ซึ่ งเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 5
แต่ก็ไม่ทาให้ บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน)มีอานาจในการควบคุมกิจการดังกล่าวได้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั มีความประสงค์ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบ

รายการที่ 2 การลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในประเทศพม่า
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมตั ิการลงทุน จัดตั้งบริ ษทั ร่ วมในประเทศพม่า
1. วันที่เกิดรายการ

ภายใน เดือน มิถุนายน 2558

2. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ จัดตั้งบริ ษทั ร่ วมในประเทศพม่า มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้ น 200 ล้านบาท
โดย บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการลงทุนประมาณ 80 ล้านบาท
3. วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตเหล็กท่อ รองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าที่ยงั คงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง

4. ขนาดรายการ

รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการได้มาซึ่ งเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วม มีสัดส่ วนการลงทุน
ประมาณ 80 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.97 ของทรัพย์สินรวม บริ ษทั เอเชีย เมทัล จากัด
(มหาชน)และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 4,065 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทั้งสองรายการไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยง และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินทั้งสองรายการ
และรวมรายการได้มาซึ่ งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนที่ผา่ นมา จะมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 3.2 ซึ งไม่
เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่มี
นัยสาคัญตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เป็ นการรายงานการเข้า
ลงทุนในบริ ษทั โดยสัดส่ วนของการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ที่เข้าลงทุน บริ ษทั จึงมีความ
ประสงค์ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ ผูล้ งทุนทราบ

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

