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โ
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ค คุณ เคนอิจจิิ อันโด
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เรื่อง

การแยกธุรกิจอลู
อ มเิ นียมของบบริษัท「ASAHHI TEC ALUUMINIUM (TTHAILAND) CCO.,LTD. 」
ซึ่งเป็ นบริษัทลูกในไทย 100%
%

เรี ยน

ลูกค้าผูม้ ีอุปการะคุณทุกท่าน

น
ษทั ของเราได้
ข
มีการ พิจารณาเกี่ยวกักับการแยกบริ ษทั ออกเป็ นธุรกิ จอิสระ โดยมีจุจดุ ประสงค์ใน
เนื่องจากที่ผา่ นมาทางบริ
แ งขององค์กรให้
ก ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งผลจากที่ประชุมคณะกรรมกการบริ ษทั ได้ลงงมติให้ธุรกิจ Aluminum
A
การเสริ มสสร้างความแข็งแกร่
High-Presssure Die-Castiing ของบริ ษทั [ASAHI TEC ALUMINIUM
M (THAILAN
ND) CO., LTD.. ] ซึ่ งเป็ นบริ ษทลู
ทั กในไทย
100% (ATTA) จะ มีการแยกบริ ษทั ในวันที
น ่ 1 กรกฎาคมม 2559 (ACT) โดยมีรายละเอีอยดการแจ้งตามมด้านล่างดังต่อไปนี้
เนื้อหา
จากความคืบหน้าของการแยกกหน่วยงานธุรกิ จอิสระตามนโโยบายพื้นฐานขของบริ ษทั เพื่อใให้มีความสามาารถในการ
ป
รกิจที่ดทีี ่สุดและเสริ มสสร้างการจัดการของแต่ละธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งจึงได้พิจารณา
แข่งขันผ่าานการพัฒนารู ปแบบธุ
ได้มีการแยก ธุรกิจ Alum
minum high-preessure die-castiing ของบริ ษทั ออกมาตั
อ
นั ่ 2 พฤษภาคมม 2559 เป็ น บริิ ษทั ATA
้ งแต่วนที
casting Teechnology Co.,, Ltd. (ACJ) เพืือ่ ส่ งเสริ ม ระบบบโครงสร้างนออกจากนี้ยงั ทําหน้
ห าที่เร่ งประสาานความร่ วมมือกั
อ นทํางาน
1. ความเป็ นมาแลละเหตุผลของการแยกบริ ษทั
จากความคืบหน้
ห าของการแยกกหน่วยงานธุรกิ จอิสระตามนโโยบายพื้นฐานขของบริ ษทั เพื่อใให้มีความสามาารถในการ
แข่งขันผ่าานการพัฒนารู ปแบบธุ
ป
รกิจที่ดทีี ่สุดและเสริ มสสร้างการจัดการของแต่ละธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งจึงได้พิจารณา
ได้มีการแยก ธุรกิจ Alum
minum high-preessure die-castiing ของบริ ษทั ออกมาตั
อ
นั ่ 2 พฤษภาคมม 2559 เป็ น บริิ ษทั ATA
้ งแต่วนที
Casting TTechnology Co.., Ltd. (ACJ) เพืพื่อส่ งเสริ มระบ บโครงสร้างเพืพือ่ การเจริ ญเติบโตเชิงกลยุทธ์ททางธุรกิจเป้ าหมมาย
ดังนั้นบริ ษทั ASAHI
A
TEC ALUMINIUM
A
(THAILAND)) CO., LTD. (A
ATA) จะเป็ นผูท้ าํ ธุรกิจ เกี่ยวกับล้อ
อลูมิเนียมมเพื่อสร้างระบบบ เเละจัดการ ในนการสั่งซื้ อได้ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บรรลุ
ร วตั ถุประสงงค์ ทั้งในเชิง กาารทําธุรกิจ
อิสระ เเละะ เพื่อส่ งเสริ มการพั
ก ฒนาโครงสร้างพื้นฐานสํสําหรับแต่ละธุรกิจ อื่นๆด้วย ทัท้ งนี้ท้ งั นั้่นเพื่อ ความมัน่ คงทาางเศรษกิจ ใน
ตลาดระดับั โลก โดยอาศัศัย ความแตกต่าง
า ของความสามารถเชิงเทคโนนโลยี

2. กําหนนดการแยกบริ ษทั และเค้าโครงบริ ษทั ใหม่
จะมีการดําเนินการโอนธุ
น
รกิจ (ACT) ในวันที ่ 1 กรกฎาคม 2559
2 (ตามแผนนการ) ซึ่ งเป็ นธุรรกิจอลูมิเนียมขของ ATAใน
น ่ มต้นธุรกิจ AACT ทั้งนี้ ACTT จะเป็ นบริ ษทลู
ทั กของ ACJ 100%
ปั จจุบนั แลละในวันเดียวกักันนั้นจะเป็ นวันเริ
● เค้าโคครงของบริ ษทั ใหม่
ใ (แผนการ)
 ชื่อบริ ษท
ั : ATTA CASTING TECHNOLOG
T
GY CO., LTD (ชื่อย่อ : ACT)
 ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่：เลขที่ 361 หมู่1 ถ. รัตตนราช บางนาาตราด กม. 27 ตําบลบางบ่อ ออําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปปราการ (ที่อยูเ่ ดียวกับปั จจุบนั )
ั คุณ โนบุโอะ ฮิ โรเซะ
 ตัวแทน : ประธธานบริ ษท
ส่
มิเนียมไดแคสติ้งและชิช้นส่ วนแมทชีนนิ่ งของยานยนตต์และเครื่ องจักรที่ใช้ใน
 ธุ รกิจหลัก: ผลิลิตและขายชิ้นสวนอลู
อุตสาหกรรมก่ก่อสร้าง
น ประมาณ 4,5000 ล้านเยน
 ทุนจดทะเบียน:
※เค้าโครงของ ATA หลั
ห งจากแยกบริ ษัษท ATC แล้ว เเป็ นไปตามด้านล่
น างดังต่อไปนีนี้ (กําหนดการ)
 ชื่อบริ ษท
ั : ASAHI TEC ALUUMINIUM (THHAILAND) COO., LTD (ชื่อเดียวกับปั จจุบนั )
 ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 7000/145 หมู่ 5 คลลองตําหรุ อําเภ
ภอเมือง จังหวัดั ชลบุรี 200000 ประเทศไทย (บริ
( ษทั
เดียวกับปั จจุบนที
นั ่ทาํ เกี่ยวกับธุรกิจล้ออลูมิเนี ยม )
ั คุณ ชิเกะอะกิ โโอดะ
 ตัวแทน : ประธธานบริ ษท
 ธุ รกิจหลัก: ผลิลิตและขายชิ้นสวนที
ส่ ่หลอมด้วยยอลูมิเนียมและะล้ออลูมิเนียมสํสําหรับยานยนต์ต์(รถยนต์และจักั รยานยนต์)
 ทุนจดทะเบียน:
น ประมาณ 4,9000 ล้านเยน (เช่ชนเดียวกับปั จจุบับน)
3. แนวโน้มในอนาคต
มีแผนการโอนนทรัพย์สินของธุรกิจปั จจุบนั ((ATA )ไปยังบริริ ษทั ใหม่ (ACTT) และมีความเเชื่อมัน่ ว่า การดํดําดเนินงานใน
ครั้งนี้ จะสสามารถ ที่จะบรรรลุวตั ถุประสงงค์ ทั้ง ในด้านกการจัดระบบ เเลละ การจัดหา ทั้ งั ทรัพยากรบุคคคล เเละทรัพยากรวัตถุดิบ
เพื่อให้มีคความเพียงพอ เเลละรองรับ สําหรับ ในเครื อกลุ่ ม บริ ษทั ทั้งนี้ ท้ งั นั้น ทางบริษัษท เรายังจะมีกการดําเนินการตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานน เเละการวางเเผน เเละการรวางจัดมาตรกาาร ที่เหมาะสม เพื่อการจัดการรในธุรกิจ พร้ออมทั้ง ให้มีการ จัดวาง
นโยบาย ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อที่จะบรรลลุ วัตถุประสงค์ค์สูงสุ ดตามเป้ าหหมาย เพื่อในกการพัฒนาในแต่ต่ละธุรกิจ สื บต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ACCT ยังคงดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้
ก าเดิมภายใต้ ATA
A อย่างไรก็ ตาม บริ ษทั จะดําเนินการเปิ ด
บัญชีธนาคคารใหม่เพื่อการดําเนิ นการโออน ซื้ อขายระหวว่างกันต่อไป ในนเดือน กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป สําหรับรายละเอียดนั้น
จะแจ้งให้ท้ ราบต่อไปอีกครั
ก ้ง

จึงเรี ยนมมาเพื่อทราบ
ขอแสดงควาามนับถืออย่างยิยิง่

