AMC7E-07-002 Rev.1
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและอนุมตั ิการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้ แก่ บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมตั ิการ

ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารให้ แก่บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด (ชื่อเดิม บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด) ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในวงเงิน 276,000,000 บาท ต่อธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

: ภายในเดือน กรกฎาคม 2560

คูก่ รณีที่เกี่ยวข้ อง
-

ผู้ค ้าประกัน

: บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

-

ผู้ขอค ้าประกัน

: บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด

2.คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสินทรัพย์ บริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเข้ าทารายการ
รายละเอียดของรายการ
การค ้าประกัน วงเงินสินเชื่อจากธนาคารให้ แก่บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด (ชื่อ เดิม บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์ ) จากัด ) ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในวงเงิน 276,000,000 บาท ต่อธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
-

วงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจากธนาคาร

: 920,000,000 บาท

-

วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ค ้าประกัน

: 276,000,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท ไพร์ ม สตีล
มิลล์ จากัด ต่อธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี ้

1. เงินกู้ยืมระยะยาว จานวน 200,000,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ชาระคืนเงินต้ น 4,000,000 บาทต่อเดือน โดยในส่วนของ
บริ ษัทค ้าประกันเป็ นเงิน 60,000,000 บาท
2. วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว /เลตเตอร์ ออฟเครดิต จานวน 700,000,000 บาท โดยในส่วนของบริ ษัทค ้าประกันเป็ นเงิน
210,000,000 บาท
3. วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D) จานวน 20,000,000 บาท โดยในส่วนของบริ ษัทค ้าประกันเป็ นเงิน 6,000,000 บาท

-

ชื่อบริ ษัทที่ขอค ้าประกัน

: บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด

-

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

: ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนหน้ าแคบ

-

ทุนจดทะเบียน

: 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็ น 10,000,000 หุน้ @ 100บาท

-

ประเภทของรายการเกี่ยวโยงกัน

: การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
ให้ แก่บริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 30 และมีบคุ คลเกี่ยวโยง ซึง่ คือ คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ถือหุ้น
ในบริ ษัทดังกล่าว 10%

-

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด
รายชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

1.นายวีระชัย สุธีรชัย
2.นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (บุคคลเกี่ยวข้ อง)
3.บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
4.บริ ษัท เดอะสตีล จากัด (มหาชน)
5.นายวินท์ สุธีรชัย

5%
10%
30%
50%
5%

คุณวีระชัย สุธีรชัย และคุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินโดยการค ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
สรุ ป ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน : บริ ษั ท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด (ชื่ อเดิม บริ ษั ท เต๋อหลง (ไทยแลนด์ ) จากัด ) มีผล
ประกอบการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นกาไรสุทธิ 170.58 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและรายได้ อื่น รวม1,318.82 ล้ านบาท ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร รวมทังสิ
้ ้น
1,148.24 ล้ านบาท
2. บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 2,372.92 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 1,561.36 ล้ านบาท และส่วนของผุ้ถือหุ้น 811.56 ล้ านบาท
วัตถุประสงค์ในการทารายการ

: เพื่ อ เป็ นการสนั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ ร่ ว มลงทุ น ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

3. มูลค่ารวมและหลักเกณฑ์ที่ใช้ กาหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทน วิธีการชาระ เงื่อนไข อัตราดอกเบี ้ย งวดการชาระ
ดอกเบี ้ยและหลักประกัน (ถ้ ามี)
หลักเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ
: สูตรคานวณเปรียบเทียบมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันกับ NTA คือ
การคานวณของขนาดของรายการ

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ)
ขนาดรายการที่ได้

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
(Q1-2560)
3,573,339
1,547,052
12.930
11,219
2,002,138
3%
60,064.14

ที่มา : ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอคแซสซอรี่ จากัด
สาหรับไตรมาส 1 ประจาปี 2560 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการสอบทานจากบริ ษัท พีอาร์ ออดิท แอนด์ แอคแซสซอรี่
จากัด
ระดับความสาคัญรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ NTA
:
รายการดังกล่าวมีขนาดรายการคิดเป็ น 13.79% ของ NTA จัดอยูใ่ นรายการขนาดใหญ่ที่ตอ้ งขออนุ มตั ิผถู ้ ือหุน้
คือ ขนาดรายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า อ้างถึงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็ นต้นมา
(มาตรา 89/12) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน
อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็ นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลเกี่ยวโยงกันเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียในนิ ติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้

4.รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะการเกี่ยวโยง
รายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.นายวีระชัย สุธีรชัย

2.นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
(บุคคลเกี่ยวโยง)

ตาแหน่ งใน
บริษัทและบริษัทย่ อย

ลักษณะความสัมพันธ์ กับ
กรรมการและผู้บริหาร

ประธานกรรมการของ AMC และ
กรรมการของบริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์
จากัด
กรรมการของ AMC และ บริ ษัท ไพร์ ม
สตีล มิลล์ จากัด

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์
จากัด
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์
จากัด

สัดส่ วน
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ*
5%

10%

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ สว่ นเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อตกลงเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริ ษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน) นายวีระชัย สุธีรชัย และ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น ได้ เป็ นผู้ให้ การค ้าประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น ข้ อจากัดในการการรับเงินปั นผล
ไม่มีเงื่อนไขในข้ อดังกล่าว
กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อกรรมการผู้ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังมี
รายชื่อดังนี ้
1.นายวีระชัย สุธีรชัย

2.นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

3. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

4. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

บุคคลดังกล่าวได้ ออกจากห้ องประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ความเห็นของกรรมการบริ ษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : -ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษั ทเกี่ ยวกับ การตกลงเข้ าท ารายการ โดยระบุ ถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์ สูงสุดต่อบริ ษัท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากเข้ าทารายการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนทางด้ านการเงินให้ กบั บริ ษัทที่ลงทุน มีความเข้ มแข็งสามารถดาเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริ ษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงกรณีกรรมการ
ดังกล่าวงดออกเสียง
ไม่มี
ลักษณะของรายการ
รายการดังกล่า ว เข้ าข่ายรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุ คล ซึ่งบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อย
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีสว่ นได้ เสียในนิติบคุ คลนันตามเงื
้
่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปหรื อที่ดีกว่าบริ ษัท จด
ทะเบียนจะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ

