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 AMC2020-03-003 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 

 

เรื่อง  รายการท่ีเกี่ยวโยงกนักรณีอนุมติัการค ้าประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการลงทุนใหก้บับริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์

จ ากดั  (แกไ้ข #1) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 อนุมติัการค ้าประกนัเงินกู ้

เพิ่มตามสดัสว่นการลงทุนใหก้บับริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั – บริษัทร่วม จ านวน 46,000,000 บาท ต่อ ธนาคาร

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือน มีนาคม 2563 

2. คู่กรณีท่ีเกี่ยวขอ้ง   

ผูค้ ้าประกนั : บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  

ผูข้อค ้าประกนั : บริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั (บริษัทร่วม) 

3. ลกัษณะความสมัพนัธ ์   

3.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั  

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ  านวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

1. บมจ. เดอะ สตีล จ ากดั 5,000,000.00 50% 

2. บมจ. เอเซีย เมทลั จ ากดั  3,500,000.00 35% 

3. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 1,000,000.00 10% 

4. นายวีระชยั สุธีรชยั 500,000.00 5% 

 

3.2 รายชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัและลกัษณะการเกี่ยวโยงกนั 
 

 

กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นไดเ้สีย หรือกรรมการผูท่ี้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม ไดแ้ก่      

1. นายวีระชยั สุธีรชยั                   2. นายชูศก้ด์ิ ยงวงศไ์พบลูย ์ 

บุคคลดงักล่าวไดอ้อกจากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวโยงกนั ต าแหน่งในบริษัทและบริษัทยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ใน 

บมจ. เอเซีย เมทลั 

1. นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการของ AMC และ 

กรรมการบริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั 

9.67 % 

2. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการของ AMC และ บริษัท ไพรม์ สตีล 

มิลล ์จ ากดั 

15.98 % 
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4. รายละเอียดของรายการ   

ชื่อบริษัทท่ีขอใหค้ ้าประกนั : บริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั (บริษัทร่วม) 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กมว้นรีดรอ้นหน้าแคบ 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000,000 หุน้ @ 100 บาท 

วงเงินกูจ้ากธนาคาร : กูเ้งินจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 920,000,000 

บาท เป็นวงเงินสินเชื่อในการด าเนินธุรกิจ 

มูลค่าการค ้าประกนัท่ีเพิ่ม : จ านวน 46,000,000 บาท ตามสดัสว่นการลงทุน (รอ้ยละ 5.00 ของ

จ านวนเงินกู ้920,000,000 บาท) 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ : การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน โดยค ้าประกนัเงินกูใ้หก้บับริษัทท่ี

เกี่ยวโยงกนัตามสดัสว่นการลงทุน จ านวนรอ้ยละ 5.00 

 

5. วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจในกิจการท่ีบริษัทรว่มลงทุน 

 

6. ความเห็นคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

:  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การ

ท ารยการในครั้งน้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทาง

การเงินใหก้ับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ดดยค ้าประกันวงเงิน

เพิ่มข้ึน 46 ลา้นบาทกับธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งน้ี 

บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทร่วมไม่ช าระเงินกู ้

เพราะบริษัทคาดวา่บริษัทร่วมมีสภาพคล่องเพียงพอ  

 

7. ความเห็นของกรรมการบริษัทท่ี

แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

 

: ไม่มี 

8. ลกัษณะของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ประเภทการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน โดย

การค ้ า ประกันตามสัดส่ วนการลง ทุน  ซ่ึ งต้อ งขออ นุมั ติ จ าก

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 


