AMC2020-03-003
วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีอนุ มตั ิการค้าประกันเงินกูต้ ามสัดส่วนการลงทุนให้กบั บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์
จากัด (แก้ไข #1)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 อนุ มตั ิการค้าประกันเงินกู ้
เพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนให้กบั บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด – บริษัทร่วม จานวน 46,000,000 บาท ต่อ ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
: ภายในเดือน มีนาคม 2563
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผูค้ ้าประกัน
: บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผูข้ อค้าประกัน
: บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด (บริษัทร่วม)
3. ลักษณะความสัมพันธ์
3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
1. บมจ. เดอะ สตีล จากัด
2. บมจ. เอเซีย เมทัล จากัด
3. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
4. นายวีระชัย สุธีรชัย

จานวนหุน้
5,000,000.00
3,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00

สัดส่วนการถือหุน้
50%
35%
10%
5%

3.2 รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะการเกี่ยวโยงกัน
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. นายวีระชัย สุธีรชัย
2. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย
ประธานกรรมการของ AMC และ
กรรมการบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพร์ม สตีล
มิลล์ จากัด

สัดส่วนการถือหุน้ ใน
บมจ. เอเซีย เมทัล
9.67 %
15.98 %

กรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้เสีย หรือกรรมการผูท้ ี่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ได้แก่
1. นายวีระชัย สุธีรชัย
2. นายชูศก้ ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
บุคคลดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
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4. รายละเอียดของรายการ
ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้าประกัน
ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
วงเงินกูจ้ ากธนาคาร
มูลค่าการค้าประกันที่เพิ่ม
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

:
:
:
:

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด (บริษัทร่วม)
ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบ
1,000,000,000 บาท แบ่งเป็ น 10,000,000 หุน้ @ 100 บาท
กูเ้ งินจาก ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 920,000,000
บาท เป็ นวงเงินสินเชื่อในการดาเนิ นธุรกิจ
: จานวน 46,000,000 บาท ตามสัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ 5.00 ของ
จานวนเงินกู ้ 920,000,000 บาท)
: การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยค้าประกันเงินกูใ้ ห้กบั บริษัทที่
เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการลงทุน จานวนร้อยละ 5.00

5. วัตถุประสงค์ในการทารายการ

: สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจในกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน

6. ความเห็นคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ

:

7. ความเห็นของกรรมการบริษัทที่
แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

: ไม่มี

8. ลักษณะของรายการ

: รายการดั ง กล่ า วเข้า ข่ า ยที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดย
กา ร ค้ า ประกั น ตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น ซึ่ งต้ อ งขอ อ นุ มั ติ จาก
คณะกรรมการบริ ษั ท และเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
ท ารยการในครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อบริษัท เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ องทาง
การเงิ น ให้กับ บริ ษั ท ไพร์ม สตี ล มิ ล ล์ จ ากัด ดดยค้ า ประกัน วงเงิ น
เพิ่มขึ้ น 46 ล้านบาทกับธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ทั้งนี้
บริ ษั ท ฯคาดว่า จะไม่ มี ค วามเสี่ยงจากการที่ บริ ษั ท ร่ว มไม่ ชาระเงินกู ้
เพราะบริษัทคาดว่าบริษัทร่วมมีสภาพคล่องเพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
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