
 

 

AMC5-007 
วนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 
 
เร่ือง   แจง้การลงทุนเพิ่มในบริษทัร่วมและการลงทุนในบริษทัร่วมท่ีประเทศพม่า 
เรียน   กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส าเนาเรียน  เลขาธิการคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“AMC”) ขอแจง้ให้ทราบวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  6/2558  
เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

 
รายการท่ี 1 ใหบ้ริษทัฯ เขา้ลงทุนเพิ่มในหุน้สามญั บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.วนัท่ีเกิดรายการ  :ภายใน เดือน มิถุนายน 2558 
2. คู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูซ้ื้อ   : บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
ผูข้าย   : บริษทั เพิ่มสิน สตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) 
รายละเอียด : บริษทัฯ ประสงคจ์ะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ  านวน 500,000  

  หุน้ จาก บริษทั เพิ่มสิน สตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน)คิดเป็นร้อยละ 5  ของทุนช าระ 
  แลว้ของบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

              ประเภทธุรกิจ   : กิจการผลิตและจ าหน่ายเหล็กรีดร้อนหนา้แคบ 
3. วตัถุประสงคใ์นการลงทุน  : เพื่อเป็นแหล่งวตัถุดิบ และรองรับการขยายธุรกิจและเน่ืองจากบริษทัร่วมตอ้งใช ้
      เงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จ 
4. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  : เงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการ 
5. แหล่งท่ีมาของเงินทุน   : เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 
  



 

 

6. โครงสร้างการถือหุ้น   
 

 
 

รายช่ือผูถือหุ้น 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้นก่อนท ารายการ 

จ านวนหุ้นหรือสัดส่วนหุ้น
หลงัท ารายการ 

 
 

ความสัมพนัธ์ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ 
(หุ้น) 

1. เต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ 
โพรเจกต ์ไพรเวท ลิมิเตด็ 

5,500,000 55% 5,500,000 55% ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. บริษทั เดอะ สตีล จ ากดั 
(มหาชน)  
(เดิม บมจ. ไทยงว้นเมทลั) 

1,500,000 15% 2,000,000 20% 
 

ไม่เก่ียวขอ้ง 

3. บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 

1,500,000 15% 2,000,000 20%          - 

4. บริษทั เพิ่มสิน สตีลเวคิส์ 
จ  ากดั (มหาชน) 

1.500,000 15% 0 0% ถือหุน้ โดยญาติ 
สนิทของกรรมการ 

5. นายวนิท ์สุธีรชยั 0 0%   500,000   5% ถือหุน้ โดยญาติ 
สนิทของกรรมการ 

รวม   10,000,000 100%  
 
7. การช าระเงิน  : ช าระเงินจ านวน 50,000,000 บาท 
8. ขนาดรายการ : รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน ในบริษทัร่วม มีมูลค่าเท่ากบั 50 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 1.23 ของทรัพยสิ์นรวม บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซ่ึงมีสินทรัพยสุ์ทธิ 4,065 ลา้นบาท แมว้า่ นายวนิท ์ สุธีรชยั ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะมีสัดส่วนการถือหุน้ใน บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ  ากดั ร้อยละ 5 
แต่ก็ไม่ท าให ้ บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)มีอ านาจในการควบคุมกิจการดงักล่าวได ้
ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั มีความประสงคใ์หเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบ 

 
  



 

 

รายการท่ี 2  การลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศพม่า 
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบวา่ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัการลงทุน จดัตั้งบริษทัร่วมในประเทศพม่า  

1. วนัท่ีเกิดรายการ  ภายใน เดือน มิถุนายน 2558 

2. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ   จดัตั้งบริษทัร่วมในประเทศพม่า มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท  

โดย บริษทัฯ มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 80 ลา้นบาท  

3. วตัถุประสงค ์   เพื่อผลิตเหล็กท่อ รองรับการขยายตวั ทางเศรษฐกิจของประเทศพม่าท่ียงั คงมีการ 

    ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

4. ขนาดรายการ    รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน ในบริษทัร่วม มีสัดส่วนการลงทุน  

ประมาณ 80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.97 ของทรัพยสิ์นรวม บริษทั เอเชีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน)และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 4,065 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี ทั้งสองรายการไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยง และเม่ือนบัรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งสองรายการ 
และรวมรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนภายใน 6 เดือนท่ีผา่นมา จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  3.2  ซึงไม่
เขา้ข่ายท่ีจะตอ้งรายงานสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีมี
นยัส าคญัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  แต่เป็นการรายงานการเขา้
ลงทุนในบริษทั โดยสัดส่วนของการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ  10 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัท่ีเขา้ลงทุน บริษทัจึงมีความ
ประสงคใ์หเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให ้ผูล้งทุนทราบ 
  
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
(นายชูศกัด์ิ   ยงวงศไ์พบูลย)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 


