AMC 01-014-2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรือ
่ ง

แจ ้งการลงทุนเพิม
่ ในบริษัทร่วม (แก ้ไข)

เรียน

กรรมการผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําเนาเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“AMC”) ขอแจ ้งให ้ทราบว่าทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2557
เมือ
่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ เข ้าลงทุนเพิม
่ ในหุ ้นสามัญ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วันทีจ
่ ดทะเบียน :
2. สถานทีต
่ งั ้ :
3. ทุนจดทะเบียน

:

4. ทุนจดทะเบียนทีช
่ ําระแล ้วขัน
้ ต ้น :
5. ประเภทธุรกิจ
:
6. วัตถุประสงค์ในการลงทุน :
7. ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ :
8. แหล่งทีม
่ าของเงินทุน :
9. โครงสร ้างการถือหุ ้น :

9 มกราคม 2557
ั ้ ที่ 37 ถนนสาทรเหนือ
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ต ทาวเวอร์ชน
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เดิม 700,000,000 บาท เพิม
่ ทุนอีก 300,000,000.00 บาท รวมทุนจด
ทะเบียน 1,000,000,000.00 บาท จํานวนหุ ้น 10,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว ้ 100 บาท
700,000,000 บาท จํานวนหุ ้น 7,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ 100 บาท
กิจการผลิตและจําหน่ายเหล็กรีดร ้อนหน ้าแคบ
เพือ
่ เป็ นแหล่งวัตถุดบ
ิ และรองรับการขยายธุรกิจและเนือ
่ งจากบริษัทร่วมต ้อง
ใช ้เงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร ้างให ้แล ้วเสร็จ
เงินปั นผลจากกําไรทีเ่ กิดขึน
้ จากการดําเนินกิจการ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

่ ผู ้ถือหุ ้น
รายชือ

จํานวนหุ ้น
(หุ ้น)

สัดส่วนการถือ
(หุ ้น)

ความสัมพันธ์

1. เต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมเิ ต็ด
2. บริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) (เดิม บมจ.
ไทยง ้วนเมทัล)

5,500,000

55%

ไม่เกีย
่ วข ้อง

1,500,000

15%

3. บริษัท เพิม
่ สินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

1,500,000

15%

ไม่เกีย
่ วข ้อง
ถือหุ ้นโดยญาติ
สนิทของกรรมการ

4. บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

1,500,000

15%

-

10,000,000

100%

รวม
10. มูลค่าของเงินลงทุน :

11. การชําระเงินลงทุน :

จํานวนหุ ้นสามัญทีล
่ งทุน 1,500,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า
การลงทุนเท่ากับ 150,000,000 บาท
ครัง้ ที่ 1 จํานวน 52,500,000 บาท เมือ
่ วันที่ 3 มีนาคม 2557
ครัง้ ที่ 2 จํานวน 52,500,000 บาท เมือ
่ วันที่ 26 มิถน
ุ ายน 2557
ครัง้ ที่ 3 จํานวน 45,000,000 บาท (เพิม
่ ทุนใหม่) ชําระภายในเดือน
พฤศจิกายน 2557

12. ขนาดของรายการ :

การลงทุนของบริษัท ฯ ในบริษัทฯ ร่วมในครัง้ นีค
้ ด
ิ เป็ นร ้อยละ 15 ของทุนจด
ทะเบียน หรือคิดเป็ นมูลค่า 150,000,000 บาท เมือ
่ นํ ามาคํานวณขนาดรายการตาม
มูลค่าสิง่ ตอบแทนมีขนาดรายการร ้อยละ 1.16 โดยใช ้งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน
ิ ทรัพย์สท
2557 ซึง่ มีสน
ุ ธิเท่ากับ 3,881,592,000 บาท และเมือ
่ นํ าเงินลงทุนในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือน มาคํานวณขนาดรายการตามมูลค่าสิง่ ตอบแทนมีขนาดรายการร ้อย
ละ 2.51 โดยใช ้งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2557

การเข ้าทํารายการในครัง้ นี้ ไม่เข ้าข่ายรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และขนาดรายการไม่เข ้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในการทํา
่
ิ
รายการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สน ทีม
่ น
ี ัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการ

