
 

 

ที่ AMC01-001-2560 

   วนัท่ี 25 มกราคม 2560 

เร่ือง การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเตมิ (เพิ่มเตมิ) 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุเพิ่มเติมใน บริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ   

คาดวา่การท ารายการซือ้ขายจะแล้วเสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 โดยจะช าระงวดแรก 20% 
ในวนัท่ี 26มกราคม 2560 ท่ีเหลืออีก 80% จะช าระหลงัจากช าระงวดแรกแล้วภายใน 7 วนั 

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ผู้ ซือ้ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย เตอ๋หลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (ไม่เป็นบคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนักบับริษัท) 

รายละเอียดของรายการ บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
จากเตอ๋หลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 55) 
จ านวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัท  เต๋อหลง  ( ไทยแลนด์ )  จ ากัด  โดยมีมูลค่าหุ้ นรวม 
70,000,000 บาท หรือ 70 บาทตอ่หุ้น 

เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูคา่สิ่งตอบแทน ราคาซือ้ขายเป็นผลมาจากการเจรจาตอ่รองกนัระหว่างผู้
ซือ้และผู้ ขาย โดยอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เต๋อหลง 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

2. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหนา่ยเหล็กม้วนหน้าแคบ (HOT STRIP STEEL) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท เรียกช าระแล้วเต็มจ านวน มูลคา่ท่ีตราไว้ 
100 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 10,000,000 หุ้น 

 



 

 

คณะกรรมการบริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั (ก่อนเกิดรายการ) มีจ านวน 7 คน ดงันี ้
1. นายตงิ ล่ี กวอ๋    5. นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ 
2. นายหลิว ยิ่นเซิ่ง    6. นายวินท์ สธีุรชยั 
3. นางจ้าว จิง้     7. นายบญุชยั จิระพงษ์ตระกลู 
4. นางหลนั จี ้หง 
(ล าดบัท่ี 1-4 จะลาออกหลงัจากการเข้าซือ้หุ้น) 
คณะกรรมการบริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั (หลังเกิดรายการ) มีจ านวน 6 คน ดงันี ้
1. นายชศูกัดิ ์ ยงวงศ์ไพบลูย์  (บมจ. เอเชีย เมทลั) 
2. นายวินท์  สธีุรชยั   (บมจ.เอเซีย เมทลั) 
3. นายวีระชยั  สธีุรชยั   (บมจ.เอเซีย เมทลั) 
4. นายบญุชยั  จิระพงษ์ตระกลู  (บมจ.เดอะ สตีล) 
5. นายสรุช  จิระพงษ์ตระกลู  (บมจ.เดอะ สตีล) 
6. นายนิรุตต์  งามช านญัฤทธ์ิ  (บมจ.เดอะ สตีล) 

สรุปข้อมูลงบการเงนิท่ีส าคัญ 

หนว่ย : (ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

 

ผลประกอบการบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
บริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั จดัตัง้เป็นสถานประกอบการตัง้แตปี่ 2557 โดยมีธุรกิจหลกัคือ 

ผลิตและขายเหล็กม้วนหน้าแคบ การท่ีบริษัทฯ ขาดทนุในปี 2558 เน่ืองจากหลงัจากสร้างโรงงานเสร็จแล้ว 
ในชว่งกลางปี 2558 เร่ิมผลิตสินค้า แตช่ว่งแรกการผลิตยงัไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ และมีคา่เส่ือมราคาสงูอยูท่ า
ให้ผลประกอบการขาดทนุ แตเ่ม่ือมีการพฒันาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างตอ่เน่ือง ผล
ประกอบการเร่ิมดีขึน้ ในปี 2559 จนมีแนวโน้มจะลดขาดทนุสะสมลงได้ และคาดว่าในปี 2560 เป็นต้นไป 
บริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดัจะสามารถท าก าไรได้อยา่งแนน่อน ปัจจบุนับริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) 
จ ากดั มีออเดอร์ลกูค้ามากขึน้ และสามารถผลิตตอบสนองลกูค้าได้ตลอดมา 

 ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 30 กนัยายน 2559 
สินทรัพย์รวม 2,539.87 2,624.63 
หนีส้ินรวม 1,862.86 1,945.63 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 677.01 679.00 
ก าไรขาดทนุ (183.66) 1.99 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (322.99) (321.00) 



 

 

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากเกิดรายการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ 

ถือหุ้นก่อนท ารายการ 

จ านวนหุ้นและสดัสว่นการถือ
หุ้นหลังท ารายการ 

ความสัมพันธ์ 

จ านวนหุ้น   % จ านวนหุ้น  % 
1. เตอ๋หลง สตีล สิงคโปร์ 
โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด 5,500,000 55% - - ไมเ่ก่ียวข้อง 

2.  บริษัท เดอะ สตีล จ ากดั 

(มหาชน) 

2,000,000 20% 
5,000,000 50% ไมเ่ก่ียวข้อง 

3.  บริษัท เอเซีย เมทลั 

จ ากดั (มหาชน) 

2,000,000 20% 
3,000,000 30% - 

4.  นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์

ไพบลูย์* 
1,000,000 10% 1,000,000 10% 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็น

กรรมการของบริษัท 

5.  นายวินท์  สธีุรชยั - - 500,000 5% 

เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

8.31และเป็นบตุรของกรรมการ

ของบริษัท 

5.  นายวีระชยั สธีุรชยั* - - 500,000 5% 
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

9.67และเป็นกรรมการของบริษัท 

รวม 10,000,000 100% 10,000,000 100%  

หมายเหต:ุ *การเข้าถือหุ้นในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากดั ของนายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ และ
นายวีระชยั สุธีรชยั ซึ่งทัง้สองถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท นัน้ อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัทัง้สองท่านเข้าถือหุ้นในสดัส่วน ท่านละไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีไม่ก่อให้เกิดอ านาจใน
การควบคมุบริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั อนัจะสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

3.  วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าซือ้บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด 

บริษัทฯ สามารถเข้าควบคมุการบริหารงานของบริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดัซึง่จะท าให้บริษัทฯ
ได้สว่นแบง่การซือ้วตัถดุิบเหล็กม้วนหน้าแคบมาเสริมการผลิตสินค้าเหล็กรูปพรรณอ่ืนๆ อนัจะสร้างมลูคา่ 
เพิ่มให้แก่ธุรกิจของกลุม่ในอนาคต 
4. แหล่งเงนิทุนที่ใช้  

 เงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

5. การค านวณขนาดรายการ  

 รายการเข้าซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ



 

 

จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของ
รายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 3.79 โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 
ซึง่เป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์การค านวณท่ี 1 คือ เกณฑ์สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

 อนึง่ การรายงานดงักล่าวนีเ้ป็นการรายงานการเข้าลงทนุในบริษัทอ่ืนท่ีมีสดัส่วนการเข้าลงทนุตัง้แต่
ร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัทท่ีเข้าลงทนุตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ขนาด
ของรายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นายชศูกัดิ ์ยงวงศ์ไพบลูย์) 

 กรรมการผู้จดัการ 

 

 


