ที่ AMC01-001-2560
วันที่ 25 มกราคม 2560
เรื่อง การเข้ าลงทุนในบริษัทร่ วมเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมใน บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)
จากัด (บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าการทารายการซื ้อขายจะแล้ วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจะชาระงวดแรก 20%
ในวันที่ 26มกราคม 2560 ที่เหลืออีก 80% จะชาระหลังจากชาระงวดแรกแล้ วภายใน 7 วัน
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ผู้ซื ้อ

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ผู้ขาย

เต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (ไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับบริษัท)

รายละเอียดของรายการ

บริ ษัทจะเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
จากเต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริ ษั ท เต๋ อ หลง (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ในสัด ส่วนร้ อยละ 55)
จานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของ
บริ ษั ท เต๋ อ หลง (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด โดยมี มู ล ค่ า หุ้ นรวม
70,000,000 บาท หรื อ 70 บาทต่อหุ้น

เกณฑ์ที่ใช้ กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
ราคาซื ้อขายเป็ นผลมาจากการเจรจาต่อรองกันระหว่างผู้
ซื ้อและผู้ขาย โดยอ้ างอิงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริ ษัท เต๋อหลง
(ไทยแลนด์) จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท เต๋ อหลง (ไทยแลนด์ ) จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจาหน่ายเหล็กม้ วนหน้ าแคบ (HOT STRIP STEEL)

ทุนจดทะเบียน

1,000,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ วเต็มจานวน มูลค่าที่ตราไว้
100 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 10,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด (ก่ อนเกิดรายการ) มีจานวน 7 คน ดังนี ้
1. นายติง ลี่ กว๋อ
5. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นายหลิว ยิ่นเซิ่ง
6. นายวินท์ สุธีรชัย
3. นางจ้ าว จิง้
7. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล
4. นางหลัน จี ้ หง
(ลาดับที่ 1-4 จะลาออกหลังจากการเข้ าซื ้อหุ้น)
คณะกรรมการบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด (หลังเกิดรายการ) มีจานวน 6 คน ดังนี ้
1. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (บมจ. เอเชีย เมทัล)
2. นายวินท์ สุธีรชัย
(บมจ.เอเซีย เมทัล)
3. นายวีระชัย สุธีรชัย
(บมจ.เอเซีย เมทัล)
4. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล (บมจ.เดอะ สตีล)
5. นายสุรช
จิระพงษ์ตระกูล (บมจ.เดอะ สตีล)
6. นายนิรุตต์ งามชานัญฤทธิ์ (บมจ.เดอะ สตีล)
สรุ ปข้ อมูลงบการเงินที่สาคัญ
หน่วย : (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ณ 31 ธันวาคม 2558
2,539.87
1,862.86
677.01
(183.66)
(322.99)

ณ 30 กันยายน 2559
2,624.63
1,945.63
679.00
1.99
(321.00)

ผลประกอบการบริษัท เต๋ อหลง (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด จัดตังเป็
้ นสถานประกอบการตังแต่
้ ปี 2557 โดยมีธุรกิจหลักคือ
ผลิตและขายเหล็กม้ วนหน้ าแคบ การที่บริ ษัทฯ ขาดทุนในปี 2558 เนื่องจากหลังจากสร้ างโรงงานเสร็จแล้ ว
ในช่วงกลางปี 2558 เริ่มผลิตสินค้ า แต่ชว่ งแรกการผลิตยังไม่เต็มประสิทธิภาพ และมีคา่ เสื่อมราคาสูงอยูท่ า
ให้ ผลประกอบการขาดทุน แต่เมื่อมีการพัฒนาและแก้ ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผล
ประกอบการเริ่มดีขึ ้น ในปี 2559 จนมีแนวโน้ มจะลดขาดทุนสะสมลงได้ และคาดว่าในปี 2560 เป็ นต้ นไป
บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัดจะสามารถทากาไรได้ อย่างแน่นอน ปั จจุบนั บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)
จากัด มีออเดอร์ ลกู ค้ ามากขึ ้น และสามารถผลิตตอบสนองลูกค้ าได้ ตลอดมา

โครงสร้ างการถือหุ้นภายหลังจากเกิดรายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นก่ อนทารายการ

จานวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้นหลังทารายการ

ความสัมพันธ์

จานวนหุ้น

%

จานวนหุ้น

%

1. เต๋อหลง สตีล สิงคโปร์
โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด

5,500,000

55%

-

-

ไม่เกี่ยวข้ อง

2. บริษัท เดอะ สตีล จากัด

2,000,000

20%

5,000,000

50%

ไม่เกี่ยวข้ อง

2,000,000

20%

3,000,000

30%

-

1,000,000

10%

1,000,000

10%

(มหาชน)
3. บริษัท เอเซีย เมทัล
จากัด (มหาชน)
4. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์*

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็ น
กรรมการของบริษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ

5. นายวินท์ สุธีรชัย

-

-

500,000

5%

8.31และเป็ นบุตรของกรรมการ
ของบริษัท

5. นายวีระชัย สุธีรชัย*
รวม

-

-

500,000

5%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
9.67และเป็ นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ: *การเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และ
นายวีระชัย สุธีรชัย ซึ่งทังสองถื
้
อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท นัน้ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันทังสองท่
้
านเข้ าถือหุ้นในสัดส่วน ท่านละไม่เกินร้ อยละ 10 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่ไม่ก่อให้ เกิดอานาจใน
การควบคุมบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด อันจะส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
3.
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ในการเข้ าซือ้ บริษัท เต๋ อหลง (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริษัทฯ สามารถเข้ าควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัดซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ
ได้ สว่ นแบ่งการซื ้อวัตถุดิบเหล็กม้ วนหน้ าแคบมาเสริมการผลิตสินค้ าเหล็กรูปพรรณอื่นๆ อันจะสร้ างมูลค่า
เพิ่มให้ แก่ธุรกิจของกลุม่ ในอนาคต
4. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5.

การคานวณขนาดรายการ

รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ในการทารายการที่ มี นัย ส าคัญที่ เข้ า ข่า ยเป็ นการได้ ม าหรื อ

จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของ
รายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 3.79 โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ซึง่ เป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคานวณที่ 1 คือ เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
อนึง่ การรายงานดังกล่าวนี ้เป็ นการรายงานการเข้ าลงทุนในบริ ษัทอื่นที่มีสดั ส่วนการเข้ าลงทุนตังแต่
้
ร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทที่เข้ าลงทุนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ขนาด
ของรายการดังกล่าวไม่เข้ าข่ายที่จะต้ องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ

