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เลขท่ี AMC9E-06-001 

วนัท่ี   28 มิถุนายน 2562 

เรื่อง การเขา้ลงทุนเพิ่มในบริษทัรว่ม ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนั (แกไ้ข) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3 เมื่อ

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562  มีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   

1. วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

คาดว่าการท ารายการและช าระใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2562  

 

2. คู่สญัญาที่ท  ารายการ 

ผูจ้ะขาย   : คุณวินท ์สุธีรชยั (เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั) 

ผูจ้ะซ้ือ   : บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนหุน้ : หุน้สามญั จ านวน 500,000 หุน้ ของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั 

(คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

มลูค่าการซ้ือขาย  : 48,000,000.00 บาท (ส่ีสิบแปดลา้นบาทถว้น) 

เกณฑก์ารก าหนดราคา  :  ราคาเสนอขาย มลูคา่หุน้ละ 96 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต า่กวา่มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 

100บาท  

 

3. รายละเอียดของทรพัยส์ินท่ีไดม้า 

บริษัทฯ ประสงคจ์ะท าการซ้ือหุน้สามญัของ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั จ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตรา

ไว ้100 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบียนแลว้ จาก คุณวินท์ สุธีรชัย (เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั) โดย

บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการดงักล่าวในราคา 48,000,000.00 (ส่ีสิบแปดลา้นบาทถว้น) 
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4. รายช่ือของบุคคลที่เก่ียวโยงกนัและลกัษณะการเก่ียวโยงกนั 

 

รายช่ือ 

บุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

ต าแหน่งใน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะความสมัพนัธก์บั 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัสว่น 

การถือหุน้ใน

บริษทัฯ* 

1.นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการของ AMC และ 

กรรมการของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์

จ ากดั 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ สตีล 

มิลล ์จ ากดั 

5% 

2.นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพรม์ 

สตีล มิลล ์จ ากดั 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ไพรม์ สตีล 

มิลล ์จ ากดั 

10% 

3.นางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการของ AMC ภรรยาของนายชูศกัด์ิ ยงวงศ์

ไพบูลย ์

- 

4.นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการของ AMC ลูกสาวของนายชูศกัด์ิ ยงวงศ์

ไพบูลย ์

- 

 

กรรมการบริษทัท่ีมีสว่นไดเ้สยี หรือกรรมการผูท้ี่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ดงัมีรายช่ือดงัน้ี 

1.นายวีระชยั สุธีรชยั    2.นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์  

3. นางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์  4. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์

บุคคลดงักล่าวไดอ้อกจากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไพร์ม สตลี มิลล์ จ ากดั 
การผลติเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มลูฐานขัน้ต้นและขัน้กลาง กลาง โดยธุรกิจหลกัของบริษัท คือ กิจการผลติและจ าหนา่ย

เหลก็รีดร้อนหน้าแคบ 
 

ขอ้มูลงบการเงินของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั 
(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31/12/2559 31/12/2560 31/12/2561 
สินทรัพย์รวม 2,962.15 2,535.57 4,123.46 
หนีส้นิรวม 2,321.18 1,800.64 3,436.43 
รวมส่วนของเจ้าของ 640.98 734.93 687.03 
รายได้รวม 3,959.05 4,706.66 6,450.60 
ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (36.04) 93.95 (47.90) 
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6. โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษทั ไพรม์ สตลี มิลล ์จ  ากดั 

 

 

7. มูลค่าของเงินลงทุน 

บริษัทจะช าระคา่หุน้มลูค่า 48,000,000.00 บาท (ส่ีสิบแปดลา้นบาทถว้น)  

 

8. ลกัษณะของรายการและขนาดรายการ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ บริษทั เอเซีย เมทลั จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ไพรม์ สตลี มิลล ์จ  ากดั 

สินทรพัยร์วม                 3,697.05                  3,157.52  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน                     (12.32)                     (21.88) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                     (19.99)                              -    

หน้ีสินรวม               (1,902.64)               (2,499.17) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                       (6.82)                              -    

 

ที่มา : งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จ าก ัด(มหาชน)ท่ีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอดไว

เซอร่ี จ ากดั ส าหรบั ไตรมาส 1 ประจ าปี 2562 ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2562 ท่ีผ่ารการสอบทานจากบริษัท บีพีอาร ์ออดิท 

แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั  

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ  านวนหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ จ  านวนหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ 
ความสมัพนัธ ์

  ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

 จ  านวนหุน้ (หุน้) 
สดัสว่นการถือ

หุน้ (%) 
จ  านวนหุน้ (หุน้) 

สดัสว่นการถือ

หุน้ (%) 
 

1. บริษัท เดอะ สตีล 

จ ากดั (มหาชน) 
5,000,000.00 50% 5,000,000.00 

50% 
ไม่เกี่ยวขอ้ง 

2. บริษัท เอเซีย เมทลั 

จ ากดั (มหาชน) 
3,000,000.00 30% 3,500,000.00 

35% 
- 

3. นายวินท ์สุธีรชยั 500,000.00 5% 0 0%  

4. นายชูศกัด์ิ ยงวงศ์

ไพบูลย ์
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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เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ สูตรในการค านวณ ขนาดรายการที่ค  านวณได ้

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตน

สุทธิ (Net Tangible Asset – NTA) 

NTA ของกิจการท่ีท ารายการ x สดัส่วนการเขา้ถือหุน้ x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รอ้ยละ 1.81 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิจากการ

ด าเนินงาน  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีจะซ้ือหรือขาย x สดัส่วน

การเขา้ถือหุน้ x 100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได ้

เน่ืองจากก าไรสุทธิจากการ

ด าเนินของกิจการ เป็นลบ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน  จ านวนเงินท่ีจ่ายหรือไดร้บัตามสดัส่วน x 100 

สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 

รอ้ยละ 1.30 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนท่ีออกเพื่อ

ช าระคา่สินทรพัย ์

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อช าระคา่สินทรพัย ์x 100 

จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณได ้

เน่ืองจากไม่มกีารออกหุน้

เพื่อช าระคา่สินทรพัย ์

 

การเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษัทจะถือหุน้สามญัของบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั เพิ่มขึ้ น จ านวน 500,000 

หุน้  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของ จ านวนหุน้ท่ีซ้ือเพิ่ม เมื่อน ามาค านวณขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรพัย ์มีขนาดรายการรอ้ย

ละ 1.81    ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ    โดยอา้งอิงขอ้มลูทางการเงิน ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562  ซ่ึงไม่เขา้

ขา่ยรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์

การค านวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกนั 

 บริษทัจดทะเบียน บมจ. เอเซีย เมทลั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (ลา้นบาท) 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ(NTA) 1,755.27 

0.03% ของ NTA 0.53 

3.00% ของ NTA 52.66 

มลูค่ารายการ 48.00 

 

การเขา้ท ารายการดงักล่าว ถือเป็นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการ ดงัน้ัน เมื่อ  

พิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใตป้ระกาศเร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัแลว้ รายการดังกล่าวมีขนาดของ  

รายการท่ีเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามงบ 

การเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการสอบทานแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดงัน้ัน 

บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการ

ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ไม่มีการท าธุรกรรมใดกบัคุณวินท ์สุธีรชยั 
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9. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะเกิดแก่บริษทั 

เงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินการ 

 

10. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 

11. เง่ือนไขในการเขา้ท ารายการ 
มลูค่าในการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญาซ้ือขายจ านวน 48,000,000.00 บาท (ส่ีสิบแปดลา้น

บาท) ทั้งน้ีประมาณการในการเขา้ท ารายการจะแลว้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562  

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการท ารายการในครั้งน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คือ แนวโนม้การเติบโตของ

บริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั จะดีขึ้ นตามล าดบั จึงเห็นสมควรเขา้ซ้ือหุน้เพิ่มจ านวน 500,000 หุน้ หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย)์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 


