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AMC2021E-06-002 

   วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
 

เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข) 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

 ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  คร้ังที ่

4/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: คาดว่าการท ารายการและช าระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 

2. คู่สัญญาที่ท ารายการ  

ผู้ขาย  :  คุณวีระชัย  สุธีรชัย (เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล  

     จ ากัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

ผู้ซื้อหุ้น  : บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้น  : หุ้นสามัญ จ านวน 500,000 หุ้น ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด  

  (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน) 

มูลค่าการซื้อขาย  :  35,000,000 บาท(สามสิบห้าล้านบาท) 

เกณฑ์การก าหนดราคา :  ราคาเสนอขายหุ้นละ 70 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท  

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 104.46 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  และวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 มีมูลค่าตามบัญชี  81.37 บาท  ราคาขายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีแล้ว 

ถือเป็นราคาที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการตกลงราคา กว่าวิธีอื่น เพราะท าให้บริษัทสูญเสีย

สภาพคล่องน้อยที่สุด และบริษัท ประเมินว่าการลงทุนเพิ่มครั้งนี้ มีผลท าให้ผลประกอบการ

ดีขึ้น ในอนาคต 

ข้อมูลมูลค่าตามบัญชี งบการเงิน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

                                                                                                    (หน่วย:บาท) 

รายการ 31/3/2564 31/12/2563 
สินทรัพย์รวม 3,381,068,792 2,321,331,502 

หัก หนี้สินรวม 2,336,466,537 1,507,640,461 
หาร จ านวนหุ้น 10,000,000 10,000,000 

มูลค่าตามบัญชี 104.46 81.37 
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3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  

บริษัทฯ ประสงค์จะท าการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด จ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5  ของทุนจดทะเบียนแล้ว จากคุณวีระชัย  สุธีรชัย (เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็น

ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด โดย

บริษัทฯจะเข้าท ารายการดังกล่าวในราคา 35,000,000บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 

4. รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะการเกี่ยวโยงกัน  

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต าแหน่งในบริษัทและบริษทัร่วม สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท 
ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

1.นายวีระชัย สุธีรชัย 
ประธานกรรมการของ AMC และกรรมการบริษัท 
บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

5% 

2.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
กรรมการของ AMC และกรรมการ บริษัท ไพร์ม 
สตีล มิลล์ จ ากัด 

10% 

กรรมการที่บริษัทมีส่วนได้เสีย หรือกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย   
2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

ประกอบกิจการ การผลิตเหล็กกล้าขั้นพื้นฐานขั้นต้นและขั้นกลาง โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ กิจการการผลิตและ
จ าหน่ายเหล็กรีดร้อนหน้าแคบ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมให้กับทาง AMC  
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่    :  ตั้งอยู่เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1202 ชั้นที่12 ถนนพระราม 

   3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   
ทุนจดทะเบียน               :  1,000,000,000 บาท  (ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว) 
จ านวนหุ้น                  :  10,000,000   หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ       :  100  บาท 
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ข้อมูลงบการเงินของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 31/12/2561 31/12/2562 31/12/2563 31/3/2564 
สินทรัพย์รวม 4,123.46 2,882.95 2,321.33 3,381.07 

หนี้สินรวม 3,436.43 1,877.72 1,507.64 2,336.47 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 687.04 1,005.23 813.69 1,044.60 
รายได้รวม 6,479.23 6,948.29 3,701.05 1,292.98 

ก าไร/ขาดทุนสุทธิ (47.90) 317.07 (191.54) 230.91 
 

6. โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้น 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง

บริษัท(AMC) กับ
บุคคล 

ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%) 

1.บมจ.เดอะ สตีล จ ากัด 5,000,000 50% 5,000,000 50% ไม่เก่ียวข้อง 

2.บมจ. เอเซีย เมทัล  3,500,000 35% 4,000,000 40%           - 
3.นายชูศักดิ์ ยงศ์วงไพบูลย ์ 1,000,000 10% 1,000,000 10% กรรมการ 

4.นายวีระชัย สุธีรชัย 500,000 5% - - กรรมการ 
รวม 10,00,000 100% 10,00,000 100%  
 

7. มูลค่าเงินลงทุน 

บริษัทจะช าระค่าหุ้นมูลค่า 35,000,000  บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 

8. ลักษณะของรายการและขนาดรายการ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด(มหาชน) บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั 
สินทรัพย์รวม 4,254.84 3,381.07 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (20.99) (18.38) 
หนี้สินรวม (1,791.58) (2,336.47) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม (13.79) - 
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ที่มา : งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ ากัด ส าหรับไตรมาส 1 ประจ าปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  
 

เกณฑ์การค านวณขนาด
รายการ 

สูตรในการค านวณ ขนาดรายการที่ค านวณ
ได ้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธ ิ 

(NTAของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษัทที่จดทะเบียน 

ร้อยละ 2.11 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน  

(ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษทั x สัดส่วนที่ซื้อ
หรือขาย) x 100 

ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานของบริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 1.01 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน  

มูลค่ารายการที่จา่ยหรือได้รับ x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 0.82 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออก
เพื่อช าระค่าสนิทรัพย ์ 

จ านวนหุ้นทนุที่บริษทัออกเพื่อช าระค่าสนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ของบริษทั 

ไม่สามารถค านวณได้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

เพื่อช าระค่าสนิค้า 
  

การเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นสามัญของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เพิ่มขึ้น จ านวน 500,000 หุ้นคิดเป็น

ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม เมื่อน ามาค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการสูงสุดซึ่งค านวณ

ค านวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 2.11 ซึ่งยังไม่เกินร้อยละ 15  ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ

บริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือน

ก่อนวันที่ตกลงเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสดุท่ากับร้อยละ 4.24  ตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน จึงไม่เข้า

ข่ายที่บริษัทจะต้องท ารายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน 

การค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทจดทะเบียน บมจ. เอเซยี เมทัล 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 2,428.49 
0.03% ของ NTA 0.73 

3.00% ของ NTA 72.85 
มูลค่ารายการ 35.00 
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การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ดังนั้น เมื่อพิจารณา

ขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่

เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามงบการเงินรวม

ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง โดยเมื่อรวม

รายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาคิดเป็น ร้อยละ 1.57 ซึ่งถือเป็นรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 

แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าท า

รายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัท 

การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย  บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้และผลก าไร  

ในระยะยาว ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  
 

10. แหล่งที่มาของเงินทุน 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

11. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

มูลค่าในการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายจ านวน 35 ,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท

ถ้วน) ทั้งนี้ประมาณในการเข้าท ารายการจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการท ารายการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คือ แนวโน้มการเติบโตของ

บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด จะดีขึ้นตามล าดับ จึงเห็นสมควรเข้าซื้อหุ้นเพิ่มจ านวน 500 ,000 หุ้น หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ไม่มีความเห็นแตกต่าง ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
       (นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) 

            กรรมการผู้จัดการ 




