
 

เลขท่ี AMC2022E-01-002   

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 

เร่ือง  รายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี (GI) (แก้ไข)  

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  สารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ เรื่องการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหล็ก

มว้นเคลือบสงักะสี (GI) 

  บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือ

วนัศกุรท่ี์ 25 กุมภาพนัธ ์2565 โดยมีมติท่ีส  าคญัคือ ไดม้ีมติอนุมตัิการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหล็กมว้นเคลือบ

สงักะสี (GI)  โดยมีมูลค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 750 ลา้นบาท ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสังกะสี ซึ่งเป็น

วตัถดุิบหลกัของบริษัท สถานท่ีตัง้โรงงาน คือ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) สาขาพนสันิคม 

  ธุรกรรมการไดม้าซึง่สินทรพัยจ์ากลงทนุในโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหลก็มว้นเคลือบสงักะสี (GI) เป็นการ

เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสดุตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละ 17.64 เมื่อ

บริษัทฯพิจารณารายการนีร้่วมกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา พบว่าขนาดของรายการสงูสดุเป็นรอ้ยละ 

18.16 ดงันัน้ การท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการสงูกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 15 แตต่  ่ากว่า

รอ้ยละ 50 จงึตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

รวมถึงด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วัน นับตัง้แต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ ทัง้นีร้ายการดงักลา่วขา้งตน้ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       

   ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                        บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                             (นายชศูกัดิ ์ยงวงศไ์พบลูย)์ 

                                                                                                                                กรรมการผูจ้ดัการ 

 



 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพยข์อง 
บริษัท เอเชยี เมทลั จ ากัด มหาชน 

เร่ือง การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี(GI) 

 

1. วัน เดอืน ปี ทีเ่ข้าท ารายการ 

คาดวา่การท ารายการและช าระใหแ้ลว้เสรจ็ประมาณตน้ปี พ.ศ. 2566 

 

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท 

บริษัทเป็นผูล้งทนุโครงการนีโ้ดยตรง และขณะนีบ้ริษัทไดค้ดัสรรผูร้บัเหมาก่อสรา้งและผูข้ายเครื่องจกัรและอปุกรณ์

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นีคู้ส่ญัญาทกุรายไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัท ภายใตป้ระกาศรายการเก่ียวโยงกนั 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดรายการ 
 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565 ไดม้ีมติอนุมตัิเพ่ิมเติมมูลค่าโครงการ

ก่อสรา้งโรงงานผลิตเหลก็แผ่นมว้นเคลือบสงักะสี(GI)เป็น 750 ลา้นบาท จากเดิม 500 ลา้นบาท ซึง่เป็นการเขา้ท ารายการไดม้า

ซึ่งสินทรัพย ์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละ 17.64 เมื่อบริษัทฯพิจารณา

รายการนีร้ว่มกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา พบว่าขนาดของรายการสงูสดุเป็นรอ้ยละ 18.16 ของมลูค่า

สินทรพัยร์วม 4,250,530,618 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แลว้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 ดงันัน้ การท ารายการดงักลา่วเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ท่ีมีขนาดรายการสงูกวา่หรือเท่ากบัรอ้ยละ 15 

แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จึงตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยการตกลงเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนให้แก่ผู ้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาด

หลักทรัพยฯ์ ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดังกล่าวจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทัง้นีร้ายการดงักลา่วขา้งตน้ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั 

สืบเน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา ไดม้ีการวิเคราะหแ์ละทบทวนโครงการ จึงน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ งินลงทุน โดยมี

เหตผุลคือ 

1. ตอ้งการขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้จากการขออนมุตัครัง้แรก  

2. ติดตัง้ระบบเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความกา้วหนา้มากขึน้  

3. คา่เงินหยวนแข็งคา่จาก 4.6 บาท/หยวน เป็น 5.2 บาท/หยวน  

4. ราคาเหลก็ท่ีปรบัตวัเพ่ิมขึน้ท าใหค้า่ก่อสรา้งและคา่เครื่องจกัรปรบัตวัสงูขึน้  



 

5. เพ่ิมระบบการรกัษาสิ่งแวดลอ้มส าหรบัชมุชน 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสังกะสี(GI) โดยมีมูลค่า

โครงการรวมทัง้สิน้ 500 ลา้นบาท (ซึ่งรายการดงักล่าวมีขนาดของรายการท่ีรอ้ยละ 13.37 ซึ่งไม่เกินรอ้ย ละ 15% ของมลูค่า

สินทรพัยร์วม 3,739,992,006 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แลว้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไมเ่ขา้เกณฑท่ี์ตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัย)์ 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ คือ  

1. เพ่ือรองรบัก าลงัของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใชเ้หลก็แผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (GI) เพ่ิมขึน้  

2. เพ่ือทดแทนการน าเขา้ และรองรบัการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษัท 

3. เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑเ์น่ืองจากจะไดว้ตัถุดิบท่ีมีราคาเหมาะสม สืบเน่ืองมาจากทางบริษัทไดส้ั่งซือ้

สินคา้จากบริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากัด (บริษัทร่วม) ซึ่งเป็นผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นหนา้แคบ และเป็นวตัถุดิบ

หลกัในการผลิตเหลก็แผ่นมว้นเคลือบสงักะสีของโครงการนี ้

 

 3.2 ขนาดของรายการ 

เกณฑ ์ วิธีค านวณ (หน่วย : พันบาท) ขนาด
รายการ 

ขนาดรายการ
ยอ้นหลัง 6 

เดือน 

รวม
ขนาด
รายการ 

1. มลุคา่สินทรพัยท่ี์มี
ตวัตนสทุธิ 

สดัสว่นการเขา้ถือหุน้ x NTA ของบริษัทท่ีลงทนุ x 100 ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไมใ่ช่
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่หุน้

สามญั 
2. ก าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

สดัสว่นการเขา้ถือหุน้ x ก าไรสทุธิของบริษัทท่ีลงทนุx 100 ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไมใ่ช่
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่หุน้
สามญั 

3. มลุคา่รวมของสิ่งตอบ
แทน 

มลูคา่ท่ีจ่ายหรือไดร้บั         x 100 
 
        750,000 
 

 
 

17.64% 

 
 

0.52% 

 
 

18.16% 

4. มลูคา่หุน้ทนุท่ีออกเพ่ือ
ช าระคา่สินทรพัย ์

จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือช าระสนิทรพัย ์ ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไมไ่ดม้ี
การออกหลกัทรพัย ์

สนิทรพัยร์วมของบรษัิทจดทะเบยีน 

 

NTA ของบรษัิทฯ 

ก าไรสทุธิของบรษัิท 

4,250,531 
X 100 = 

จ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ของบรษัิท 
X 100 



 

 
4. รายละเอยีดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มาและมูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

โรงงานผลิตเหลก็แผน่มว้นเคลือบสงักะสี(GI) เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ท่ีสนบัสนนุในกระบวนการผลิตสง่ผลใหเ้พ่ิม

ผลผลิตท่ีมากขึน้ สรา้งโอกาสในการขายใหก้บักลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และกลุม่พนัธมิตรของบริษัท 

5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระกอบดว้ยมลูค่ารวมของงบประมาณการลงทุนประมาณ 750 

ลา้นบาท 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

 คาดว่าจะใช้เงนิลงทุนในโครงการนีป้ระมาณ 750 ล้านบาท เทา่กับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

 หน่วย : พันบาท 
1. เครื่องจกัรและอปุกรณท์ัง้หมด 412,254 
2. สิ่งปลกูสรา้งทัง้หมด 207,914 
3. งานระบบตา่งๆ(รวมถงึระบบการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม) 97,024 
4. อื่นๆ 32,808 
รวม 750,000 

 

7.  เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑก์ารค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ - 
2. เกณฑก์ าไรสทุธิ - 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสิ่งตอบแทน รอ้ยละ 17.64 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ ไมม่ีการออกหุน้ใหม ่

 ทัง้นี ้รายการดงักลา่วจะมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ท่ีเท่ากบัรอ้ยละ 17.64 ซึง่บริษัทฯ 

มีรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์ินท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือน รอ้ยละ 0.52 ท่ีผ่านมาก่อนการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

 

 



 

8.  ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ  

 บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดงักล่าวจะเสริมสรา้งความแข็งแกร่งต่อบริษัทฯ ในฐานะท่ีบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย

เหล็กรูปพรรณ รวมถึงการน ามาผลิตเองทดแทนการซือ้วัตถุดิบจากภายนอก การลงทุนในโครงการครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทฯ 

สามารถบริหารจัดการในเรื่องของตน้ทุนราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะสามารถสรา้งผลก าไรของบริษัทฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

รวมถงึจะช่วยสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

9.  แหล่งเงนิทุน 

 - เงินทนุหมนุเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัท รวมถงึจากก าไรสะสม 

 - เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 

 - เงินกูยื้มจากบริษัท Leasing  

 ทัง้นี ้บริษัทฯจะใชเ้งินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯก่อน หากไม่เพียงพอจึงจะพิจารณากูเ้งินจากสถาบัน

การเงิน และ/หรือ บริษัทLeasing เป็นล าดบัถดัไป โดยหากตอ้งกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ บริษัทLeasing บริษัทฯ

คาดวา่จะไมมี่เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบกบัสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ 

10. เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

 - ไมม่ี - 

11.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกับการตกลงเข้าท ารายการ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันศุกรท่ี์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ไดพิ้จารณารายละเอียดต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและระมดัระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคญัแลว้ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบและอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว เน่ืองจากพิจารณาเห็นแลว้ว่าการลงทุนโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหลก็มว้น

เคลือบสงักะสี (GI) จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถรองรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใชเ้หล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี 

(GI) ท่ีเพ่ิมขึน้ และสรา้งมลูคา่เพ่ิมของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากจะไดว้ตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม ดงันัน้ การเขา้ท ารายการดงักล่าว

จงึมีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ซึง่จะเสริมสรา้งศกัยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.  

 - ไมม่ี - 

 


