ที่ AMC01-016-2558
30 ธันวาคม 2558

เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของเงินทุนและรูปแบบธุรกิจในบริษัทย่ อยโดยจาหน่ ายหุ้นสามัญให้ กับผู้ถอื
หุ้นรายใหม่

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2558 มีมติให้ มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างและรูปแบบธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่
จากัด โดยจาหน่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใหม่ รายละเอียดดังนี ้
1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

ภายในไตรมาสแรกของปี 2559

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ผู้ขาย

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ผู้ซื ้อ

1. บริ ษัท วินวิน โฮลดิ ้ง จากัด จากัด (ร้ อยละ 45)
2. นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์ (ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท)
(ร้ อยละ 5)
บริ ษัทจะขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์เอเซียสตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด (เดิม ชื่อบริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ ในสัดส่วน ร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นจดทะเบียน 200,000 หุ้น ด้ วยมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ 100 บาท ชาระแล้ ว 50 บาท หลังจากบริษัทย่อยปรับโครงสร้ างทุนให้ มี
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ชาระแล้ ว)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

1. เปลีย่ นรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทย่อย
2. หาพันธมิตรใหม่ที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะกับรูปแบบธุรกิจ

เกณฑ์ทใี่ ช้ กาหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน

ตกลงราคากันที่มลู ค่าทีต่ ราไว้ 100 บาท และชาระแล้ ว 50 บาทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
5 ล้ านบาท

3.ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
รายการ

ข้ อมูลรายละเอียด
รายละเอียดเดิม

ชื่อบริ ษัทย่อย

บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
บริ ษัท แกรนด์เอเซียสตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร์ จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้ างการถือหุ้น
มูลค่าทุนจดทะเบียน 20 ล้ านบาท
ชาระแล้ ว 10 ล้ านบาท

ให้ บริ การออกแบบผลิตโครงสร้ างเหล็ก
และรับเหมาก่อสร้ าง

ศูนย์บริ การเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่น

บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้ อยละ 99.99

บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้ อยละ 50

และสลิทงานตามขนาดที่ลกู ค้ ากาหนด

บริ ษัท วินวิน โฮลดิ ้ง จากัด จากัด ถือหุ้น
ร้ อยละ 45
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์ ถือหุ้น ร้ อยละ 5

4. ลักษณะและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวของบริ ษัทถือเป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”)
บริ ษัทใช้ เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน (มูลค่ารายการ X 100 / สินทรัพย์รวมของ
บริ ษัท) คานวณขนาดของรายการ น้ อยกว่าร้ อยละ 15 ไม่เข้ าข่ายที่ต้องเปิ ดเผยตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ทังนี
้ ้บริ ษัทย่อย ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว และอยูใ่ นระหว่างการดาเนินงาน
เพื่อให้ บรรลุตามข้ อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การ

