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                                  วนัท่ี  13 กรกฎาคม 2560 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและอนมุตัิการค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั 

  ตามสดัสว่นการถือหุ้น (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  6/2560  เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุตัิการ

ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือจากธนาคารให้แก่บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั (ช่ือเดิม บริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั) ตามสดัสว่นการถือ

หุ้นในวงเงิน 276,000,000 บาท ตอ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ   :  ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 

คูก่รณีที่เก่ียวข้อง    

- ผู้ค า้ประกนั    :  บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ขอค า้ประกนั    :  บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั 

2.ค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของสนิทรัพย์ บริการ การให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจเข้าท ารายการ 

รายละเอียดของรายการ 

การค า้ประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารให้แก่บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด ) ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในวงเงิน 276,000,000 บาท ตอ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- วงเงินสนิเช่ือที่ได้รับจากธนาคาร  :  920,000,000 บาท 

- วงเงินสนิเช่ือที่บริษัทฯ ค า้ประกนั  :  276,000,000 บาท ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท ไพร์ม สตีล  

        มิลล์ จ ากดั ตอ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) มีรายละเอียด ดงันี ้

1. เงินกู้ ยืมระยะยาว จ านวน 200,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ช าระคืนเงินต้น 4,000,000 บาทต่อเดือน  โดยในส่วนของ

บริษัทค า้ประกนัเป็นเงิน 60,000,000 บาท 

2. วงเงินสินเช่ือเพื่อธุรกิจคลอ่งตัว /เลตเตอร์ออฟเครดิต จ านวน 700,000,000  บาท   โดยในสว่นของบริษัทค า้ประกนัเป็นเงิน 

210,000,000 บาท 

3. วงเงินเบิกเกินบญัชี (Overdraft: O/D) จ านวน 20,000,000 บาท โดยในสว่นของบริษัทค า้ประกนัเป็นเงิน 6,000,000 บาท  

 

 

 



 

  

- ช่ือบริษัทท่ีขอค า้ประกนั   :  บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั 

- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ       :  ผู้ผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนหน้าแคบ 

- ทนุจดทะเบียน        :  1,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000,000  หุน้  @ 100บาท 

- ประเภทของรายการเก่ียวโยงกนั  : การให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน โดยเข้าค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือธนาคาร  

   ให้แก่บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ถือ 

  หุ้นร้อยละ 30  และมีบคุคลเก่ียวโยง ซึง่คือ คณุชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ถือหุ้น  

   ในบริษัทดงักลา่ว 10%                          

- รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั  

รายช่ือ สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท 

1.นายวีระชยั สธีุรชยั 5% 
2.นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ (บคุคลเก่ียวข้อง) 10% 
3.บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 30% 
4.บริษัท เดอะสตีล จ ากดั (มหาชน) 50% 
5.นายวินท์ สธีุรชยั 5% 

 

คณุวีระชยั สธีุรชยั และคณุชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ให้ความช่วยเหลอืทางการเงินโดยการค า้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 

สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  :  บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด) มีผล

ประกอบการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เป็นก าไรสทุธิ 170.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.บริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้อื่น รวม1,318.82 ล้านบาท ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมทัง้สิน้ 

1,148.24 ล้านบาท 

2. บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 2,372.92 ล้านบาท หนีส้นิรวม 1,561.36 ล้านบาท และสว่นของผุ้ ถือหุ้น 811.56 ล้านบาท 

 

วตัถปุระสงค์ในการท ารายการ   :  เพื่ อ เป็นการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ ร่วมลงทุนตาม  

         สดัสว่นการถือหุ้น 



 

 
3. มลูคา่รวมและหลกัเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูคา่รวมของรายการ มลูคา่รวมสิง่ตอบแทน วิธีการช าระ เง่ือนไข อตัราดอกเบีย้ งวดการช าระ 
ดอกเบีย้และหลกัประกนั (ถ้าม)ี 

หลกัเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดมลูคา่รวมของรายการ  :  สูตรค านวณเปรียบเทียบมลูคา่ของรายการเกี่ยวโยงกนักบั NTA คือ 

การค านวณของขนาดของรายการ 

 

หน่วย : พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

(Q1-2560) 

สินทรพัยร์วม 3,573,339 

หน้ีสินรวม 1,547,052 

สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน 12.930 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) 11,219 

NTA (มลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) 2,002,138 

 3% 

ขนาดรายการท่ีได ้ 60,064.14 

 

ที่มา : ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอคแซสซอร่ี จ ากดั 

ส าหรับไตรมาส 1 ประจ าปี 2560 ณ วนัที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการสอบทานจากบริษัท พีอาร์ ออดิท แอนด์ แอคแซสซอร่ี 

จ ากดั  

 

ระดบัความส าคญัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนักบั NTA  :   

รายการดงักล่าวมีขนาดรายการคิดเป็น 13.79% ของ NTA จดัอยูใ่นรายการขนาดใหญ่ท่ีตอ้งขออนุมติัผูถื้อหุน้  

คือ ขนาดรายการ  ≥  20 ลา้นบาท หรือ มากกวา่ 3% ของ NTA แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า อา้งถึงพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 เป็นตน้มา 

(มาตรา 89/12) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยว

โยงกนั  

อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัร่วมกนัใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซ่ึงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยและบุคคลเก่ียวโยงกนัเป็นผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนท่ีตน

มีส่วนไดส่้วนเสียในนิติบุคคลน้ันตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียนจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมติัท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

    



 

 
4.รายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและลกัษณะการเก่ียวโยง 

 
รายชื่อ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ต าแหน่งใน 

บริษัทและบริษัทย่อย 
ลักษณะความสัมพนัธ์กับ 
กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วน 
การถอืหุ้นใน
บริษัทฯ* 

1.นายวีระชยั สธีุรชยั ประธานกรรมการของ AMC และ 
กรรมการของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 
จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 
จ ากดั 

5% 

2.นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ 
(บคุคลเก่ียวโยง) 

กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพร์ม 
สตีล มิลล์ จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 
จ ากดั 

10% 

 
ลกัษณะและขอบเขตของสว่นได้สว่นเสยีของบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเมื่อตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษัท เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) นายวีระชยั สธีุรชยั และ นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์  ซึง่เป็นผู้ถือหุ้น ได้เป็นผู้ให้การค า้ประกนั

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากดั  

เง่ือนไขที่อาจมีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น ข้อจ ากดัในการการรับเงินปันผล 

ไมม่ีเง่ือนไขในข้อดงักลา่ว 

 

กรรมการบริษัทที่มีสว่นได้เสีย หรือกรรมการผู้ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ดงัมี

รายช่ือดงันี ้

1.นายวีระชยั สธีุรชยั    2.นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์   

3. นางเพ็ญจนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์  4. นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ 

บคุคลดงักลา่วได้ออกจากห้องประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ความเห็นของกรรมการบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  -ไมม่ี- 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเมื่อ

เปรียบเทียบกบัการเข้าท ารายการกบับคุคลภายนอกที่เป็นอิสระ และความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากเข้าท ารายการ 

สง่เสริมและสนบัสนนุทางด้านการเงินให้กบับริษัทท่ีลงทนุ มีความเข้มแข็งสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว้ 

 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการ

ดงักลา่วงดออกเสยีง 

ไมม่ี 

 

ลกัษณะของรายการ 

 รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นที่ตนมีสว่นได้เสยีในนิติบคุคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปหรือที่ดีกวา่บริษัทจด

ทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไมต้่องขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายชศูกัดิ์  ยงวงศ์ไพบลูย์) 

 กรรมการผู้จดัการ 


