AMC 01-009-2557
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

เรือ
่ ง

แจ ้งการลงทุนในบริษัทร่วม (แก ้ไข)

เรียน

กรรมการผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สําเนาเรียน

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“AMC”) ขอแจ ้งให ้ทราบว่าทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2557
่ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด และ
เมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได ้ให ้ความเห็นชอบการลงทุนในบริษัทร่วมใหม่ ชือ
มีมติอนุมัตใิ ห ้สัตยาบันในการประชุม ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ
่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันทีจ
่ ดทะเบียน
2. สถานทีต
่ งั ้
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนทีช
่ ําระแล ้วขัน
้ ต ้น
ประเภทธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ผลประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
แหล่งทีม
่ าของเงินทุน
โครงสร ้างการถือหุ ้น

: 9 มกราคม 2557
ั ้ ที่ 37 ถนนสาทรเหนือ
: 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ต ทาวเวอร์ชน
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
: 700,000,000 บาท จํานวนหุ ้น 7,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ 100 บาท
: 350,000,000 บาท จํานวนหุ ้น 7,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้ 50 บาท
: กิจการผลิตและจําหน่ายเหล็กรีดร ้อนหน ้าแคบ
: เพือ
่ เป็ นแหล่งวัตถุดบ
ิ และรองรับการขยายธุรกิจ
: 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)

3,850,000

55%

ไม่เกีย
่ วข ้อง

1,050,000

15%

ไม่เกีย
่ วข ้อง

3. บริษัท เพิม
่ สินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)

1,050,000

15%

ไม่เกีย
่ วข ้อง

4. บริษัท เอเชีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

1,050,000

15%

-

7,000,000

100%

รวม
ข ้อมูล เต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมเิ ต็ด

เป็ นบริษัทจดทะเบียนสัญชาติสงิ คโปร์
ถือหุ ้นโดย บริษัท เต๋อหลง โฮลดิง้ จํากัด สัญชาติจน
ี จัดตัง้ เมือ
่ ปี 2534 โดย Mr. Ding Liguo
ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุน, ธุรกิจการค ้า และธุรกิจผลิตเหล็ก
มูลค่าของเงินลงทุน
:
จํานวนหุ ้นสามัญทีล
่ งทุน 105,000,000 หุ ้น หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่า
การลงทุนเท่ากับ 105,000,000 บาท
11. การชําระเงินลงทุนงวดแรก :
52,500,000 บาท
12. วัน เดือน ปี ที่ เกิดรายการ :
3 มีนาคม 2557
10.

13. ขนาดของรายการ

:การลงทุนของบริษัท ฯ ในบริษัทฯ ร่วมในครัง้ นีค
้ ด
ิ เป็ นร ้อยละ 15 ของทุนจด
ทะเบียน หรือคิดเป็ นมูลค่า 105,000,000 บาท เมือ
่ นํ ามาคํานวณขนาดรายการตาม
มูลค่าสิง่ ตอบแทน
มีขนาดรายการร ้อยละ 3.29 ของสินทรัพย์สท
ุ ธิ ของบริษัท
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มี
และ บริษัทย่อย โดยคํานวณจากงบประจําปี 2556 สิน
สินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,186,343,013 บาท

การเข ้าทํารายการในครัง้ นี้ ไม่เข ้าข่ายรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเมือ
่ คํานวณขนาดรายการแล ้วไม่ถงึ เกณฑ์ทต
่ี ้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ ง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม
่ น
ี ัยสําคัญ ทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการได ้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ แต่บริษัทได ้รายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ งหลักเกณฑ์เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารเกีย
่ วกับการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิบต
ั ก
ิ ารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการ

