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เลขที AMC9E-06-001 

วนัที    มถุินายน  

เรอืง การเขา้ลงทนุเพิมในบริษทัรว่ม ซึงเขา้ข่ายเป็นรายการเกียวโยงกนั (แกไ้ขครงัที ) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที  เมอื
วนัที  มิถุนายน   มมีติอนุมตัิการเขา้ลงทุนเพิมเติมใน บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงันี 
   

1. วนั เดือน ปี ทเีกิดรายการ 
คาดวา่การทาํรายการและชาํระใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม   
 

2. คูส่ญัญาททีาํรายการ 
ผูจ้ะขาย : คุณวินท์ สุธีรชยั (เป็นบุคคลทีเกยีวโยงกนั-บุตรชายคุณวรีะชยั สุธีรชยั ซึงเป็น 

ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท 
ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั) 

ผูจ้ะซอื   : บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
จาํนวนหุน้ : หุน้สามญั จาํนวน ,  หุน้ ของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั 

(คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  ของทุนจดทะเบียนทีชาํระแลว้ 
มลูค่าการซือขาย  : , , .  บาท (สีสิบแปดลา้นบาทถว้น) 
เกณฑก์ารกาํหนดราคา  :  ราคาเสนอขาย มลูคา่หุน้ละ  บาท ซึงเป็นราคาทีตาํกวา่มลูคา่หุน้ทีตราไว ้หุน้ละ 

 บาท มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ .  บาท (มูลคา่ตามบญัชีใชข้อ้มลูงบการเงนิ 
ของ บริษทั ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั ณ วนัที  ธนัวาคม  โดยคาํนวณจาก 
สินทรพัยร์วม , , , .  บาท หนีสินรวม , , , .  บาท  
หารจาํนวน , ,  หุน้) 

 
 

3. รายละเอียดของทรพัยส์นิทไีดม้า 
บริษัทฯ ประสงคจ์ะทาํการซอืหุน้สามญัของ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั จาํนวน ,  หุน้ มลูค่าหุน้ทีตรา
ไว ้  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  ของทุนจดทะเบียนแลว้ จาก คุณวนิท ์สุธีรชยั (เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนั-บุตรชาย
คุณวีระชยั สุธีรชยั ซงึเป็นประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษทั ไพรม์ 
สตีล มิลล์ จาํกดั) โดยบริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการดงักล่าวในราคา , , .  (สีสิบแปดลา้นบาทถว้น) 
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4. รายชือของบุคคลทีเกียวโยงกนัและลกัษณะการเกียวโยงกนั 
 

รายชือ 
บุคคลทีเกียวโยงกัน 

ตาํแหน่งใน 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ลกัษณะความสมัพนัธก์บั 
กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุน้ใน

บรษิทัฯ* 
.นายวรีะชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการของ AMC และ 

กรรมการของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์
จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ สตีล 
มิลล ์จาํกดั 

5% 

.นายชูศักดิ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพรม์ 
สตีล มิลล์ จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ สตีล 
มิลล ์จาํกดั 

10% 

.นางเพญ็จนัทร ์ยงวงศ์ไพบลูย ์ กรรมการของ AMC ภรรยาของนายชูศกัดิ ยงวงศ์
ไพบลูย ์

- 

.นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการของ AMC ลูกสาวของนายชูศกัดิ ยงวงศ์
ไพบลูย ์

- 

 
กรรมการบริษทัทมีีสว่นไดเ้สีย หรอืกรรมการผูที้เป็นบุคคลทีเกียวโยงกนัจะไม่มีสทิธิออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั ดงัมีรายชือดงันี 
1.นายวรีะชยั สุธีรชยั    2.นายชูศกัดิ ยงวงศไ์พบลูย ์  
3. นางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบลูย ์  . นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์

บุคคลดงักล่าวไดอ้อกจากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธอิอกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

5. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิทั ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั 
การผลิตเหล็กและเหล็กกลา้ขนัมลูฐานขนัตน้และขนักลาง กลาง โดยธุรกจิหลกัของบริษัท คือ กจิการผลิตและจาํหน่าย

เหล็กรีดรอ้นหนา้แคบ 
 

ขอ้มูลงบการเงนิของบริษทั ไพรม์ สตลี มิลล ์จาํกดั 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 31/12/2559 31/12/2560 31/12/2561 
สินทรพัยร์วม 2,962.15 2,535.57 4,123.46 
หนีสินรวม 2,321.18 1,800.64 3,436.43 
รวมสว่นของเจา้ของ 640.98 734.93 687.03 
รายไดร้วม 3,959.05 4,706.66 6,450.60 
กาํไร/ขาดทนุสุทธิ (36.04) 93.95 (47.90) 

 



 

 
55,55/1 Moo 2 Soi Watnamdaeng Srinakarin Rd. T. Bangkaew, A. Bangplee Samutprakan 10540 Tel: (+66) 02-338-7222 Fax: (+66) 02-353-4102 

   55,55/1 หมู่  2 ซ.วัดหมามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร: 02-338-7222 Fax: 02-353-4102 

 

6. โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษทั ไพรม์ สตลี มิลล ์จาํกดั 
 

 
7. มูลคา่ของเงนิลงทุน 

บริษัทจะชาํระค่าหุน้มลูค่า , , .  บาท (สีสิบแปดลา้นบาทถว้น)  
 

8. ลกัษณะของรายการและขนาดรายการ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ บรษิทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) บรษิทั ไพรม์ สตีล มิลล ์จาํกดั 
สินทรพัยร์วม                 3,697.05                  3,157.52  
สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน                     (12.32)                     (21.88) 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                     (19.99)                              -   
หนีสินรวม               (1,902.64)               (2,499.17) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีไม่มอีาํนาจควบคุม                       (6.82)                              -   

 

ทีมา : งบการเงนิของบริษัท เอเซีย เมทัล จาํก ัด(มหาชน)ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท บีพอีาร ์ออดิท แอดไว
เซอรี จาํกดั สาํหรบั ไตรมาส  ประจาํปี  ณ วนัที  มีนาคม  ทีผ่ารการสอบทานจากบริษัท บพีีอาร ์ออดิท 
แอนด ์แอดไวเซอรี จาํกดั  

รายชือผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือหุน้ 
ความสมัพนัธ ์  ก่อนทาํรายการ หลงัทาํรายการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) 
สดัส่วนการถือ

หุน้ (%) จาํนวนหุน้ (หุน้) 
สดัส่วนการถือ

หุน้ (%) 
 

1. บริษัท เดอะ สตีล 
จาํกดั (มหาชน) 5,000,000.00 50% 5,000,000.00 50% ไม่เกยีวขอ้ง 

2. บริษัท เอเซีย เมทลั 
จาํกดั (มหาชน) 3,000,000.00 30% 3,500,000.00 35% - 

3. นายวินท ์สุธรีชยั 500,000.00 5% 0 0% ถือหุน้ โดยบตุรชาย 
คุณวีระชยั สุธีรชยั 

4. นายชูศกัดิ ยงวงศ์
ไพบลูย ์ 1,000,000.00 10% 1,000,000.00 10% ถือหุน้ โดยกรรมการ 

5. นายวีระชยั สุธีรชยั 500,000.00 5% 500,000.00 5% ถือหุน้ โดยญาติสนิท
ของกรรมการ 

รวม 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100%  
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เกณฑก์ารคาํนวณขนาดรายการ สูตรในการคาํนวณ ขนาดรายการทคีาํนวณได ้
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์มีีตวัตน
สุทธิ (Net Tangible Asset – NTA) 

NTA ของกจิการทีทาํรายการ x สดัส่วนการเขา้ถือหุน้ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 

รอ้ยละ .  

2. เกณฑก์าํไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน  

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบริษัททีจะซือหรือขาย x สดัส่วน
การเขา้ถือหุน้ x 100 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้
เนืองจากกาํไรสุทธิจากการ
ดาํเนินของกิจการ เป็นลบ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิงตอบแทน  จาํนวนเงนิทีจ่ายหรือไดร้บัตามสดัส่วน x 100 
สินทรพัยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

รอ้ยละ .  

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีออกเพือ
ชาํระคา่สินทรพัย ์

จาํนวนหุน้ทีออกเพือชาํระค่าสินทรพัย ์x 100 
จาํนวนหุน้ทีออกและชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้
เนืองจากไม่มีการออกหุน้

เพือชาํระค่าสนิทรัพย ์
 

การเขา้ทาํรายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุน้สามัญของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จาํกัด เพิมขนึ จํานวน ,  
หุน้  หรือคิดเป็นรอ้ยละ  ของ จาํนวนหุน้ทีซือเพิม เมือนํามาคาํนวณขนาดรายการไดม้าซงึสินทรัพย ์มีขนาดรายการรอ้ย
ละ 1.81    ตามเกณฑม์ลูคา่สินทรพัยที์มีตวัตนสุทธ ิ   โดยอา้งอิงขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที   มีนาคม   ซงึไม่เขา้
ขา่ยรายการไดม้าซึงสินทรัพย ์

การคาํนวณขนาดรายการทีเกียวโยงกนั 

 บรษิทัจดทะเบยีน บมจ. เอเซีย เมทลั 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (ลา้นบาท) 

สินทรพัยที์มตีวัตนสุทธิ(NTA) 1,755.27 
0.03% ของ NTA 0.53 
3.00% ของ NTA 52.66 
มลูค่ารายการ 48.00 

 

การเขา้ทาํรายการดังกล่าว ถือเป็นการทํารายการทีเกยีวโยงกนัประเภทรายการสินทรัพยห์รือบริการ ดังนัน เมือ 
พิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใตป้ระกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกันแลว้ รายการดังกล่าวมีขนาดของ 
รายการทีเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท์ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามงบ 
การเงนิรวมของบริษัทจดทะเบียนทีผ่านการสอบทานแลว้ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 ซึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนัน 
บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมติัการเขา้ทํารายการจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทํารายการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในรอบ  เดือนทีผ่านมา ทางบริษัทฯ ไม่มีการทาํธุรกรรมใดกบัคุณวนิท์ สุธีรชยั 
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9. ประโยชนท์ีคาดว่าจะเกิดแก่บริษัท 

เงนิปันผลจากกาํไรทีเกดิขนึจากการดาํเนินการ (โดยทีผา่นมาบริษัทฯ ยงัไม่ไดร้บัเงนิปันผลจาก บริษัท ไพรม์ 
สตีล มิลล์) 
 

10. แหลง่ทมีาของเงินทนุ 
เงนิทุนหมุนเวียนของบริษทั 
 

11. เงอืนไขในการเขา้ทาํรายการ 
มูลค่าในการเขา้ทํารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาซือขายจาํนวน , , .  บาท (สีสิบแปดลา้น
บาท) ทงันีประมาณการในการเขา้ทาํรายการจะแลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม   
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทํารายการในครังนีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คือ แนวโน้มการเติบโตของ
บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จาํกดั จะดีขึนตามลําดบั จึงเห็นสมควรเขา้ซือหุน้เพมิจาํนวน ,  หุน้ หรือคิดเป็น
รอ้ยละ  ของทุนจดทะเบยีนทีชาํระแลว้  
 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มีความเหน็ต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
จึงเรียนมาเพอืทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

(นายชูศกัดิ  ยงวงศไ์พบลูย)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 




