AMC2021E-06-002
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เรื่อง
เรียน

การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม บริษัท ไพร์ม
สตีล มิลล์ จากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : คาดว่าการทารายการและชาระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
2. คู่สัญญาที่ทารายการ
:
ผู้ขาย
: คุณวีระชัย สุธีรชัย เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ
บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
ผู้ซื้อหุ้น
: บริษัทเอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้น
: หุ้นสามัญ จานวน 500,000 หุ้น ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว)
มูลค่าการซื้อขาย
: 35,000,000 บาท(สามสิบห้าล้านบาท)
เกณฑ์การกาหนดราคา : ราคาเสนอขายหุ้นละ 70 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
100 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 104.46 บาท (มูลค่า ตามบัญชีใช้ข้อมู ลงบ
การเงินของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย
ค านวณจาก สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,381,068,791.57 บาท หั ก หนี้ สิ น รวม
2,336,466,537.35 บาท หาร 10,000,000 หุ้น)
3. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
โดยบริษัทฯ ประสงค์จะทาการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด จานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จากคุณวีระชัย สุธีรชัย (เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็น
ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
โดยบริษัทฯ จะเข้าทารายการดังกล่าวในราคา 35,000,000บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
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4. รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะการเกี่ยวโยงกัน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตาแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย
ประธานกรรมการของ AMC และกรรมการ
1.นายวีระชัย สุธีรชัย
บริษัท บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
กรรมการของ AMC และกรรมการ บริษัท
2.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
กรรมการของ AMC และบริษัท แกรนด์ เอ
3.นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ*
5%
10%
-

กรรมการที่บริษัทมีส่วนได้เสีย หรือกรรมการผู้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม คณะกรรมการ
บริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้
1) นายวีระชัย สุธีรชัย
2) นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
3) นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
การผลิตเหล็กกล้าขั้นพื้นฐานขั้นต้นและขั้นกลาง โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ กิจการการผลิตและจาหน่ายเหล็กรีดร้อน
หน้าแคบ
ข้อมูลงบการเงินของ บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
กาไร/ขาดทุนสุทธิ

31/12/2561
4,123.46
3,436.43
687.04
6,399.29
(47.90)

31/12/2562
2,882.95
1,877.72
1,005.23
6,814.56
(317.07)
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31/12/2563
2,321.34
1,507.64
813.70
3,660.29
(191.54)

6. โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
จานวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น สัดส่วนการ
(หุ้น)
ถือหุ้น (%)
1.บริษัท เดอะ สตีล จากัด
5,000,000
50%
(มหาชน)
2.บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
3,500,000
35%
(มหาชน)

จานวนหุ้นและสัดส่วนการถือ
หุ้น
หลังทารายการ
จานวนหุ้น
สัดส่วนการ
(หุ้น)
ถือหุ้น (%)

ความสัมพันธ์

5,000,000

50%

ไม่เกี่ยวข้อง

4,000,000

40%

-

3.นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

1,000,000

10%

1,000,000

10%

ถือหุ้นโดยกรรมการ

4.นายวีระชัย สุธีรชัย

500,000

5%

-

-

ถือหุ้นโดย ญาติสนิท
ของกรรมการ

10,000,000

100%

10,000,000

100%

รวม

7. มูลค่าเงินลงทุน
บริษัทจะชาระค่าหุ้นมูลค่า 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
8. ลักษณะของรายการและขนาดรายการ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
4,165.02
(20.99)
(1,769.79)
2,360.45

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
3,381.07
(18.38)
(2,336.47)
-

ที่มา : งบการเงินของบริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด สาหรับไตรมาส 1 ประจาปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด
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เกณฑ์การคานวณขนาด
รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออก
เพื่อชาระค่าสินทรัพย์

สูตรในการคานวณ

ขนาดรายการที่คานวณได้

(NTAของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มาหรือจาหน่ายไป) x 100
NTA ของบริษัทที่จดทะเบียน
(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนที่ซื้อ
หรือขาย) x 100
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
มูลค่ารายการที่จา่ ยหรือได้รับ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
จานวนหุ้นทุนที่บริษทั ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้วของบริษทั

ร้อยละ 2.11
ร้อยละ 4.30

ร้อยละ 13.30
ไม่สามารถคานวณได้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น
เพื่อชาระค่าสินค้า

การเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจะถื อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
เพิ่มขึ้น จานวน 500,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5 ชองจานวนหุ้นที่ซื้อเพิ่ม เมื่อนามาคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
มีขนาดรายการร้อยละ 2.17 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
การคานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
0.03% ของ NTA
3.00% ของ NTA
มูลค่ารายการ

บริษัทจดทะเบียน บมจ. เอเซีย เมทัล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
(ล้านบาท)
2,360.45
0.71
70.81
35.00
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การเข้าทารายการดังกล่าว ถือเป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่
เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้นบริษัท ฯ
จะต้องขออนุมัติการเข้าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งระเทศไทย
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัท
เงินปันผลจากกาไรที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ (โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินปันผลจาก บริษัทไพร์ม สตีล
มิลล์ จากัด)
10. แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
11. เงื่อนไขการเข้าทารายการ
มูลค่าในการเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายจานวน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ประมาณการเข้าทารายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564
12. ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทารายการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คือ แนวโน้มการเติบโตของ
บริษัทไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด จะดีขึ้นตามลาดับ จึงเห็นสมควรเข้าซื้อหุ้นเพิ่มจานวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ
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