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โครงการแปลงหนี �เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

1.  นโยบาย และวิธีดําเนินการโครงการแปลงหนี �เป็นทุน เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที�คาดว่าจะ

ได้รับจากการดาํเนินการตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

1.1  นโยบายโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

จากการที�ในอดีต บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องประสบกบัปัญหาภาวการณ์ทางการเงินไม่วา่

จะเป็นเรื�องของผลการดําเนินงานที�ขาดทุนอย่างต่อเนื�อง การประสบปัญหาสภาพคล่องตั �งแต่ในช่วงปี 2551 ที�

ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องหยุดผลิตเหล็กม้วนรีด

ร้อนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ตั �งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถงึเดือนมีนาคม 2557 จนเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพ

คล่องและไม่มีความสามารถชําระหนี �สินจํานวนมากได้ตามกําหนด ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเข้าสู่

กระบวนการปรับโครงสร้างหนี �หลายครั �ง อย่างไรก็ดี แม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์

ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ ยงัคงประสบกบัภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ในช่วงหลายปีที�ผ่านมาโดยปรากฏยอดขาดทุนสะสมตามที�ปรากฏในสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 สูงถึง 23,628.16 ล้านบาท ยอดหนี �สินรวมจํานวน 17,954.65 ล้านบาท 

ในขณะที�มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียง 19.01 ล้านบาท ซึ�งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน

และความเพียงพอของกระแสเงินสดที�ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และไม่มีความสามารถในการชําระ

หนี �หรือมีแหล่งเงินทนุเพียงพอที�จะนํามาชําระหนี �ทางการค้าที�ค้างชําระจํานวนมากในอดีตได้ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ รับการติดต่อจาก SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital 

Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่ม SSG”) ที�แสดงความ

จํานงในการให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี �กบับริษัทฯ อย่างจริงจังและได้เริ�มกระบวนการสอบทาน

ธุรกิจ (Due Diligence) ในด้านกฎหมาย ด้านบญัชี และด้านการเงิน ซึ�งกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้อมลู

ดังกล่าวเป็นที�น่าพอใจและเชื�อมั�นว่าสามารถเข้ามาและปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเริ�ม

ดําเนินการเจรจากับเจ้าหนี �การค้าต่างประเทศรายใหญ่จํานวน 7 รายและ Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม SSG ได้เข้าซื �อหนี �จากเจ้าหนี �

ดงักล่าวโดยเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2560 ACO I ได้ส่งหนงัสือมายงับริษัทฯ เพื�อยืนยนัยอดหนี �ที�รับโอนจนถึงวนัที� 

28 กุมภาพนัธ์ 2560 รวมจํานวนหนี �ทั �งหมด 226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75  บาท 

(แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี �ย

จํานวน 98,446,192 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี �การค้า”)  บริษัทฯ และกลุ่ม 

SSG ได้มีการเจรจาเพื�อปรับโครงสร้างหนี �ของบริษทัโดยแผนการปรับโครงสร้างหนี �กบักลุ่ม SSG ประกอบด้วย 
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• การกู้ ยืมเงินจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG ในวง

เงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท เพื�อคืนหนี �ที�บริษัทฯ มีอยู่

กบับริษัท มหาชยัศูนย์รวมเหล็ก จํากดั และ นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� (นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ใน บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด) (“กลุ่มมหาชัย”) บางส่วนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการบางส่วน และ 

• การยกเลิกดอกเบี �ยคงค้าง (Haircut) สําหรับหนี �ทางการค้าที�ค้างชําระจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,479,891,264.89 บาท โดย(ดอกเบี �ยดงักล่าวเป็นจํานวนดอกเบี �ยที�คิดคํานวณจนถึง

วนัที� 30 สิงหาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 โดยแบง่เป็นจํานวนดอกเบี �ย ณ 

วันที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บางส่วนจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 

บาท (“ดอกเบี �ยส่วนแรก”) และจํานวนดอกเบี �ยที�เกิดขึ �นหลงัวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงวนัที� 30 

สิงหาคม 2560 ซึ�งเป็นวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

คิดเป็น 188,471,357.96 บาท (“ดอกเบี �ยส่วนที�สอง”) และ 

• การแปลงหนี �เงินต้นสําหรับหนี �ทางการค้าที�ค้างชําระจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

4,275,683,281.33 บ าท  เ ป็น ทุน โ ด ย ก าร ออก หุ้ นส ามัญ เพิ�ม ทุนขอ งบ ริ ษัท ฯ  จํ าน วนไม่ เ กิน 

21,801,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.09 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

การแปลงหนี �เป็นทนุ1 โดยราคาแปลงหนี �เป็นทนุหุ้นละ 0.19613 บาท  

หมายเหตุ - อตัราแลกเปลี�ยนที�ใช้ในเอกสารฉบบันี � เป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศถวัเฉลี�ยที�ธนาคาร

พาณิชย์ใช้ซื �อขายกบัลกูค้าตั �งแต่วนัที� 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึ�งประกาศโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ทั �งนี � โปรดพิจารณาข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)  

1.2  วิธีดาํเนินการโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ให้แก่ ACO I เพื�อชําระหนี �การค้าสทุธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท 

ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี �เป็นทนุที�ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็น

มลูค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท  

1 หากรวมถึงหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นสามญั

เพิ�มทุนที�จดัสรรเพื�อรองรับการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ทั �งนี � ภายใต้สมมติฐานวา่มีผู้ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจาํนวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิทั �งจํานวน สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะเปลี�ยนเป็นร้อยละ 58.15 
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ทั �งนี � การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ที�ราคาหุ้ นละ

0.19613 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 58.89 ของราคาตลาด2 ซึ�งเกิน

กว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ

แปลงหนี �เป็นทุนในคราวนี � ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 76.09 

ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)3

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนยังเข้าข่ายเป็นรายการที�

เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั �งที�ได้มี

การแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) เนื�องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ 

76.09 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษัท

ฯ)4 และจะเสนอชื�อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดและ

จะแต่งตั �งบุคคลเข้าเป็นผู้บริหารในตําแหน่งสําคญัของบริษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 

ของบริษัทฯ ด้วย ทําให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน

ดังกล่าวเป็นการทํารายการกับบุคคลที�จะมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของ

บริษัทฯ 

1.3  เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที�บริษัทฯ จะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี �
เป็นทุน 

อนึ�ง ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ และการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ

ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนเป็นผลสําเร็จจะทําให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี �สินจํานวนทั �งสิ �น 

242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ(หนี �การค้าสุทธิที�นํามาแปลงหนี �เป็นทุนจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ 

2 ราคาตลาด หมายถึง ราคา ซื �อขายถัว เฉลี�ย ถ่วงนํ �าหนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �ง

ที� 1/2560 คือระหวา่งวนัที� 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึ�งจะเท่ากบั 0.4771 บาท ตามข้อมลูการซื �อขายหุ้นของบริษัทฯ ที�

ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3 หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ สืบเนื�องจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวน

หุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของ

บริษัทฯ ทั �งนี � ภายใต้สมมติฐานว่ามีผู้ ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู ่(Rights Offering) และมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งจํานวน สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะเปลี�ยนเป็นร้อยละ 58.15 

4 โปรดดเูชิงอรรถที� 3 
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ดอกเบี �ยส่วนแรกและดอกเบี �ยส่วนที�สองที�ได้รับการยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์สหรัฐ และภาษีหกั 

ณ ที�จ่ายค้างจ่ายที�เกี�ยวข้องจํานวน 17,795,198 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือคิดเป็น 8,369,672,988.50 บาท ได้ทั �ง

จํานวน และบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็ว อีกทั �งยังช่วยให้บริษัทฯ มี

โครงสร้างเงินทนุที�ดีขึ �นจากการลดภาระหนี �สินและการเพิ�มขึ �นของส่วนทนุ โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 อตัราส่วนหนี �สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 

เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อตัราส่วนดงักล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) 

นอกจากนี � ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ Link Capital I ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�อยู่ภายใต้การควบคมุ

ของ SSG CH, SSG III และ KG จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ซึ�งมีวงเงินกู้

จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลากู้ ยืมจํานวน 5 ปี5

(“การรับความช่วยเหลือทางการเงิน”) โดยภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จะมีวงเงินเพื�อเบิกใช้จํานวน 3 

วงเงิน คือ 

1. ว ง เ งิ น กู้ ส่ ว น ที� ห นึ� ง  จํ า น วน  9,000,000 ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ  ห รื อ คิ ด เ ป็ น  310,583,000 บ าท  

(“วงเงนิกู้ส่วนที�หนึ�ง”) บริษัทฯ จะสามารถเบกิใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งเพื�อการชําระหนี �คืนบางส่วนให้แก่ 

ACO I โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งทันทีภายหลังจากที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ อนุมตัิการรับความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว อย่างไรก็ดี การเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งอยู่

ภายใต้เงื�อนไขบงัคบัก่อนที�สําคญั คือ การกู้ ยืมเงินภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ต้อง

เป็นที�พอใจของ Link Capital I   

ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนที�สองและวงเงินกู้ส่วนที�สามจะเป็นวงเงินกู้ ในส่วนที�เหลือจากวงเงินกู้ส่วนที�

หนึ�งซึ�งบริษัทฯ จะสามารถเบกิใช้ได้เพื�อวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี �และตามที�กําหนดในสญัญากู้ ยืมเงิน

เท่านั �น

2. วงเ งินกู้ ส่ วนที� สอง  จํานวน 14,070,000 ดอลลา ร์สห รัฐ  ห รือคิ ด เ ป็ น  485,544,756.67 บาท  

(“วงเงินกู้ ส่วนที�สอง”)บริษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�สอง เพื�อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน

การดําเนินธุรกิจ และเงินทนุหมนุเวียน และชําระหนี �อื�น ๆ ที�เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

3. วงเงินกู้ส่วนที�สาม (ส่วนที�เหลือจากส่วนที�หนึ�งและส่วนที�สอง) (“วงเงนิกู้ส่วนที�สาม”) บริษัทฯ จะต้อง

นําไปชําระหนี �ต่าง ๆ ที�มีอยู่กบักลุ่มมหาชยั 

5 หากการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ ซึ�งรวมถึงการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ไม่

อาจเสร็จสิ �นได้ภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนัที�เบิกใช้วงเงินกู้ ส่วนที�หนึ�ง บริษัทฯ จะต้องชําระเงินกู้ ทั �งหมดที�เบิกใช้ภายในวัน

สดุท้ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนบัแต่วนัที�เบิกใช้วงเงินกู้สว่นที�หนึ�ง
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โดยในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ Link Capital I จะได้รับดอกเบี �ยและ/หรือประโยชน์ตอบแทน

ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ดงันี � 

(1) ดอกเบี �ยจํานวนร้อยละ 12 ต่อปี คิดเป็นจํานวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

848,926,866.67 บาท ทั �งนี � จํานวนดอกเบี �ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้นบางส่วนก่อนถึง

กําหนดชําระเงิน 

(2) ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนร้อยละ 2 ของวงเงินที�มีการเบิกใช้ (ตาม

สญัญากู้ ยืมเงินจะหกั Front End Fee จากจํานวนเงินที�เบิกใช้) คิดเป็นจํานวนรวม 820,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือคิดเป็น 28,297,562.22 บาท (ร้อยละ 2 ของวงเงินกู้  41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ)  

(3) หลักประกัน ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และเครื�องจักร ซึ�งมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม

มูลค่าทางบัญชี ณ วันที� 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้ รับผลประโยชน์ใน

กรมธรรม์ประกนัภยั ซึ�งมีมลูค่าความคุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทั �งนี � วงเงินจํานอง

หลกัประกนัเป็นเงินประมาณไมเ่กิน 2,500,000,000 บาท) 

ทั �งนี � บริษัทฯ สามารถชําระหนี �คืนก่อนกําหนดได้โดยจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระหนี �ก่อนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั �งแต่ปีที�สองเป็นต้นไป

บริษัทฯ จงึมีความเชื�อมั�นว่าภายหลงัการปลดภาระหนี �สินจํานวนทั �งสิ �น 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 

8,369,672,988.50 บาท ได้ทั �งจํานวน และการได้รับการสนับสนุนในแหล่งเงินทุนจาก Link Capital I ตาม

สญัญากู้ ยืมเงินข้างต้น รวมถึงการปลดภาระหนี �ต่าง ๆ ตามที�กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอใน

การประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

เสริมสร้างรายได้และผลกําไรได้อย่างต่อเนื�องในอนาคต อีกทั �งยงัเป็นการเพิ�มโอกาสในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ�มเติม

จากสถาบนัการเงินในอนาคต 

นอกจากนี � จากการที�บริษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที�มีความเชี�ยวชาญ

ในการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ �นในหลายบริษัทในอดีตที�ผ่านมา อีกทั �ง เมื�อ

กลุ่ม SSG เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที�ชัดเจนที�จะ

สามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที�เป็นอยู่ในปัจจบุนัได้ และเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงในการบริหารงาน

ของบริษัทฯ รวมถงึเพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย 

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ และเงื�อนไขตามสญัญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จะต้องว่าจ้าง Synergy 

Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึ�งเป็นผู้ ให้บริการให้คําปรึกษาในด้านธุรกิจและการ

บริหารจัดการแก่ผู้ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมีทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญและ

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล นอกจากนี � หนึ�งในทีมงานของ Synergy กล่าวคือ Sudhir 

Maheshwari ยังเป็นผู้ ที�สามารถพลิกฟื�นสถานการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ �นในหลายบริษัทในหลายประเทศที�มี

ธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ และเคยมีประสบการณ์การทํางานในบริษัทในเครือ 
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ArcelorMittal ซึ�งประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับ

ประสบการณ์การทํางานของ Sudhir Maheshwari ในข้อ 1.1 ของสารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ�มทนุของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5)) โดยทีมงานของ Synergy จะเข้ามาช่วยเพิ�มประสิทธิภาพด้าน

กระบวนการผลิตและระบบการจดัการภายใน ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถ

บริหารจดัการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถงึการเจรจาสญัญาทางการค้าต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความสามารถ

ในการแข่งขันของผลิตภณัฑ์ นอกจากนี �ทีมงานของ Synergy จะเข้ามาให้คําปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

และอาจจะเข้าดํารงตําแหน่งที�สําคญัในบริษัทฯ ด้วย อนึ�ง Synergy ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบักลุ่ม SSG ที�จะทํา

ให้ Synergy มีสถานะเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบักลุ่ม SSG 

2.  ที�มาของหนี �

หนี �ที�จะเข้าร่วมโครงการแปลงหนี �เป็นทุนของบริษัทฯ เป็นหนี �ที�กลุ่ม SSG ได้เข้าซื �อจากเจ้าหนี �การค้าเดิมของ

บริษัทฯ ดงันี �

1. ACO I ได้เข้าซื �อหนี �จากเจ้าหนี �การค้าเดิมของบริษัทฯ จํานวน 7 ราย โดยเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2560 

ACO I ได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพื�อยืนยันยอดหนี �ที�รับโอนจนถึงวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวม

จํานวนหนี �ทั �งหมด 226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75 บาท (แบง่เป็นเงินต้น

จํานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี �ยจํานวน 

98,446,192 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี �การค้า”)  

2. ภายหลังจากการเข้าซื �อหนี �การค้าตามข้อ 1. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากู้ ยืมเงินฉบับลงวันที�  12 

พฤษภาคม 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึ�งมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริษัทฯ จะใช้วงเงินกู้ จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือคิดเป็น 243,425,913.98 บาท เพื�อชําระหนี �การค้าบางส่วนให้แก่ ACO I (แบ่งเป็นเงินต้น

จํานวน 3,985,727 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 137,544,338.76 บาท และเป็นดอกเบี �ยจํานวน

3,068,212 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี �คืนบางส่วน”) โดย

วงเงินกู้ ในส่วนที�เหลือจากการชําระหนี �คืนบางส่วน บริษัทฯ จะนําไปชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �รายอื�น ๆ ของ

บริษัทฯ รวมถงึใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการต่อไป  

หมายเหตุ บริษัทฯ ยงัไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ ใด ๆ ตามสญัญากู้ ยืมเงินเนื�องจากการกู้ยืมเงินภายใต้สัญญา

กู้ยืมเงินดงักล่าวมีเงื�อนไขบงัคบัก่อนหลายประการตามข้อ 6) ของสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยง

กันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ�งที� ส่งมาด้วย 4) เช่น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้าทําสญัญากู้ ยืมเงิน เป็นต้น
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3. ภายหลังจากการชําระหนี �คืนบางส่วน บริษัทฯ จะยังคงเหลือหนี �ที� ค้างชําระกับ ACO I จํานวน 

219,277,709 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,567,103,188.26 บาท ((แบ่งเป็นเงินต้นจํ านวน 

123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท และเป็นดอกเบี �ยส่วนแรกจํานวน

95,377,980 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวนหนี �ก่อนการแปลงหนี �

เป็นทุน”) 

4. ACO I ได้ตกลงลดหนี �การค้า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี �ยคงค้างจํานวน 95,377,980 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท6 ทําให้บริษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบี �ยคงเหลือใน

จํานวนหนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุน ณ วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ

5. หลงัจากการชําระหนี �คืนบางส่วนตามข้อ 2. และการลดหนี �การค้าตามข้อ 4. บริษัทฯ คงเหลือจํานวน

หนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุนสทุธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 

บาท (โดยจํานวนเงินดงักล่าวเป็นเงินต้นทั �งหมด) (“หนี �การค้าสุทธิ”) 

6. ภายใต้บนัทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และ KG เมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ประสงค์ที�

จะชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท โดย

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ

3.  สรุปรายการย่อของงบการเงนิของบริษัทฯ 

ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว สําหรับรอบปีบญัชี

สิ �นสุด 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และงบการเงินไตรมาสแรกสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2560 ที�ได้รับการ

สอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

 3.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,549 9,850 1,327 4,272 

ลกูหนี �การค้า 42,447 76,427 26,738 -

ลกูหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 18 - 4,784 1,732 

6 ดอกเบี �ยดงักลา่วเป็นจาํนวนดอกเบี �ยที�คิดคํานวณจนถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 อยา่งไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบี �ยตามแผนการปรับ

โครงสร้างหนี �จะรวมถึง จํานวนดอกเบี �ยที�เกิดขึ �นหลงัวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงวนัที� 30 สงิหาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัประชมุวิสามญั

ผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 188,471,357.96 บาท
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รายการ 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

สินค้าคงเหลือ  1,696,231  1,136,938  1,027,195  2,236,932 

ลกูหนี �จากการขายเศษเหล็ก - - - -

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 146,337 97,287 138,886 363,759 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,902,582 1,320,501 1,198,930 2,606,695 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงนิฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระผกูพนั - - - -

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย 4,227,308 4,026,239 4,028,701 4,343,565 

เงนิล่วงหน้าค่าซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - - - -

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  12,978,942  13,180,569  13,998,710  14,815,146 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 6,934 7,368 8,247 9,925 

หลกัประกนัเงินสดสําหรับการใช้สาธารณปูโภค - - - -

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น  282,694  279,213  207,501  143,761 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  17,495,878  17,493,389  18,243,158  19,312,397 

รวมสินทรัพย์  19,398,460  18,813,890  19,442,088  21,919,092 

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 297,257 315,857 365,057 435,940 

เจ้าหนี �การค้า 1,360,919 5,439,635 6,003,199 6,226,460 

เจ้าหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนั  18,954  18,954  18,954  18,954 

หนี �สินที�เกิดจากการฟื�นฟกูิจการ

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 238,527 238,527 244,479 271,420 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 66,000 108,000 106,000 88,000 

หุ้นกู้ ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 536,952 558,485 562,383 513,665 

เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  1,427,969  1,350,769  1,006,534  591,948 

เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการอื�น 116,931 118,894 89,844 40,868 

เงนิกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น 3,850 3,850 3,850 36,350 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 19,538 14,269 25,982 25,905 

เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  6,016,578  2,279,775  2,033,131  1,642,521 

ดอกเบี �ยค้างจ่าย 4,730,619 2,696,246 1,234,499 841,563 

ประมาณการหนี �สิน 378,151 3,302,980 2,907,988 3,034,854 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น  58,878  61,154  61,940  64,922 

รวมหนี �สินหมุนเวียน  15,271,123  16,507,397  14,663,839  13,833,371 
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รายการ 
31 มีนาคม 

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี �สินที�เกิดจากการฟื�นฟกูิจการ - สทุธิจาก

ส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 245,112 245,113 249,767 245,680 

เจ้าหนี �การค้า - - 503,714 577,708 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  1,334,448  1,328,448  1,350,448  1,398,448 

เงนิกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอื�น - - - 36,000 

เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 852,368 418,973 598,534 663,314 

ดอกเบี �ยค้างจ่าย 199,030 - 19,160 312,702 

ประมาณการหนี �สิน - - 648,121 175,408 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 52,571 51,210 48,975 36,737 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 2,683,529 2,043,743 3,418,719 3,445,997 

รวมหนี �สิน 17,954,652 18,551,140 18,082,558 17,279,369 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบียน  48,775,744  48,775,744  54,573,626  54,573,626 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว 34,250,905 34,250,905 34,250,905 34,250,905 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซื �อหุ้นสามญั 14,050 14,050 14,050 14,050 

ส่วนเกิน (ตํ�า) กว่ามลูค่าหุ้น

ส่วนตํ�ากว่ามลูค่าหุ้น (10,163,276) (10,163,276) (10,163,276) (10,163,276)

ส่วนเกินทนุจากการลดทนุ 206,307 206,307 206,307 206,307 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแล้ว

ทนุสํารองตามกฎหมาย 763,977 763,977 763,977 763,977 

ยงัไม่ได้จดัสรร (23,628,155) (24,809,213) (23,712,432) (20,432,240)

หุ้นที�ถือโดยบริษทัย่อย - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,443,808 262,750 1,359,531 4,639,723 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,443,808 262,750 1,359,531 4,639,723 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,398,460 18,813,890 19,442,088 21,919,092 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

10 

3.2 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

รายได้ 

รายได้จากการขาย 2,772,856 10,014,154 10,566,106  9,427,852 

กลบัรายการหนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู 71,732 17,620 - -

กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ - - - -

กลบัรายการประมาณการภาระหนี �สินเกี�ยวกบัภาษี  -  -  -  - 

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากคําสั�งซื �อ

ของวตัถดุิบที�ยงัไมไ่ด้รับมอบ - 25,956 15,683 -

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษทัย่อย 201,069 - - -

กลบัรายการประมาณการผลแตกต่าง 

จากการปรับโครงสร้างหนี �รอการรับรู้ 764,902 - - -

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิ 354,318 2,289 - -

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี �  -  51,225  21,035  62,716 

รายได้อื�น 32,746 87,430 77,022 130,618 

รวมรายได้ 4,197,623 10,198,675 10,679,845 9,621,186 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขาย  9,406,895 

- ต้นทนุผลิตสินค้าที�ขาย 2,563,575 9,562,043 11,183,910 

- ต้นทนุการผลิตที�ว่างเปล่า - 191,177 250,200 

- กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 45,583 (60,483) (102,750)

รวมต้นทนุขาย 2,609,158 9,692,737 11,331,360 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  79,138  298,242  325,542  262,022 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60,638 454,049 385,253 771,636 

ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ - - - 159,874 

ประมาณการผลขาดทนุจากคําสั�งซื �อของวตัถดุิบ

ที�ยงัไม่ได้รับมอบ 67,835 - - 41,638 

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู - - 88,894 6,112 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนสทุธิ  -  -  682,609  64,406 

ค่าใช้จ่ายอื�น 3,225 271,603 623,620 448,803 

ต้นทนุทางการเงิน 196,571 578,825 522,758 403,849 

รวมค่าใช้จ่าย 3,016,565 11,295,455 13,960,037 11,565,236 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

11 

รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - -

ขาดทุนสาํหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ - - - -

ขาดทุนสาํหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทนุต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน  0.17  (0.16)  (0.48)  (0.28) 

ขาดทุนสาํหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น : 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

ส่วนที�เป็นส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ - - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

3.3 งบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

ขาดทนุสําหรับปี 1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

รายการปรับปรุง 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 220,261 884,943 887,993 901,215 

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ �น (342,265) 88,540 862,385 59,535 
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รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ  45,583  (60,483)  (102,750)  159,874 

(กลบัรายการ) ประมาณการผลขาดทนุจากคําสั�งซื �อ

ของวตัถดุิบที�ยงัไมไ่ด้รับมอบ 67,835 (25,956) (15,683) 41,638 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินค้าคงเหลือ - - - -

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี � (15,406) (51,225) (21,035) (62,716)

กลบัรายการ ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้าง

หนี �รอการรับรู้
 (764,902)  -  -  -

กําไรจากการที�เจ้าหนี �ยกหนี �ให้  -  -  -  -

กําไรจากรายการหกักลบลบหนี � - - - -

(กลบัรายการ) หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู (71,732) (17,620) 88,894 6,112 

ค่าตดัจําหน่ายเงินล่วงหน้าค่าซื �อสินค้า  -  -  -  -

ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - - 314,864 14,017 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุในบริษัทย่อย (201,069) 1,461 - -

ขาดทนุจากการชําระบญัชีของบริษัทย่อย - 47 - -

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์  -  -  -  -

ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในบริษัทย่อย - - - 194,829 

ประมาณการภาระหนี �สินจากคดีฟอ้งร้อง - 256,991 250,107 226,528 

ประมาณการหนี �สินจากการคํ �าประกนับริษัทย่อย  3,225  13,103  46,688  13,428 

ต้นทนุทางการเงิน 196,571 578,825 522,758 403,849 

ดอกเบี �ยรับ (1) (324) (129) (215)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,362  2,235  12,238  9,447 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - - -

320,520 573,757 (433,862) 23,492 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลกูหนี �การค้า 33,979 (49,681) (25,006) -

ลกูหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนั  (18)  4,784  (4,784)  (1,558)

สินค้าคงเหลือ  (604,876)  (49,259)  1,312,487  (1,810,183)

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น (28,501) 48,741 226,451 (208,461)

หลกัประกนัเงินสดสําหรับการใช้สาธารณปูโภค - - - -

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น  (21,480)  (135,849)  (130,724)  (48,862)

เจ้าหนี �การค้า 388,058 (504,577) (625,528) 1,045,624 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 5,269 (11,713) 77 (19,450)

เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (72,611)  20,117  (235,812)  377,084 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น (1,240) (599) (5,326) (36,090)
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รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

จ่ายภาษีเงินได้  (90)  (259)  (50)  (241)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 19,010 (104,537) 77,923 (678,646)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

รับดอกเบี �ย 1 324 129 215 

ซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (287) (983) (2,701) (490)

ซื �อสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - (821) - -

เงนิสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั - 708 (6,100) -

เงนิสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาว

และลกูหนี �กิจการที�เกี�ยวข้องกนัชดุเดิม  -  -  -  -

เงนิสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั (1) - - (2,108)

เงนิสดรับจากการชําระบญัชีของบริษทัย่อย - 953 - -

เงนิสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -  -  -  74,800 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (287) 182 (8,672) 72,417 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เพิ�มทนุหุ้นสามญั - - 0 -

จ่ายต้นทนุทางการเงิน (31,660) (126,925) (376,019) (124,903)

ชําระหนี �สินที�เกิดจากการฟื�นฟกูิจการ - (10,605) (22,855) (5,295)

เงนิสดรับ(ชําระคืน)เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน  (18,600)  (49,200)  (70,883)  -

เงนิสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบคุคลและกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั
 -  290,557  414,586  306,337 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  77,200  -  -  -

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการอื�น (1,964) 29,051 12,975 (14,132)

เงนิสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลและกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั
 (36,000)  (20,000)  (30,000)  400,000 

เงนิสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอื�น - - - 36,000 

จ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการอื�น - - - -

จ่ายชําระหนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน - - - (149)

เงนิสดรับจากการออกหุ้นสามญัของบริษัทย่อย

ให้กบัส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ  -  -  -  -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (11,024)  112,878  (72,196)  597,859 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ 7,699 8,522 (2,945) (8,370)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 9,850 1,327 4,272 12,643 
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รายการ 
31 มีนาคม

2560 
31 ธันวาคม

2559 
31 ธันวาคม

2558 
31 ธันวาคม

2557 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 17,549 9,850 1,327 4,272 

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

โอนประมาณการหนี �สินเป็นเจ้าหนี �การค้า - 101,036 - -

โอนประมาณการหนี �สินเป็นดอกเบี �ยค้างจ่าย  2,230,988  386,549  29,582  -

โอนเจ้าหนี �การค้าเป็นเจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จา่ยค้างจ่าย 4,442,185 - - -

โอนประมาณการหนี �สินเป็นเจ้าหนี �การค้าและดอกเบี �ยค้างจ่าย - - - 590,209 

โอนประมาณการหนี �สินเป็นเจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 539,584 -

โอนเจ้าหนี �เป็นประมาณการหนี �สิน - - 101,036 -

โอนเจ้าหนี �การค้าเป็นดอกเบี �ยค้างจ่าย - 649,846 - -

โอนเจ้าหนี �การค้าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 49,846 - -

โอนดอกเบี �ยค้างจ่ายเป็นประมาณการหนี �สิน - - 293,924 -

โอนดอกเบี �ยค้างจ่ายเป็นเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที�

เกี�ยวข้องกนั - 53,678 - -

4. ชื�อ ที�อยู่ และจาํนวนหนี �ของเจ้าหนี �แต่ละรายที�บริษัทประสงค์จะออกหุ้นใหม่เพื�อชาํระหนี �ตามโครงการ แปลง
หนี �เป็นทุน

ชื�อ ที�อยู่

จาํนวนหนี �

ที�ประสงค์
จะออกหุ้นใหม่  

(บาท) 

ราคาหุ้นสามัญ

ที�ออกใหม่ 
(บาทต่อหุ้น) 

จาํนวนหุ้นสามัญที�

บริษัทจะออกใหม่เพื�อ
ชาํระหนี �แก่เจ้าหนี �

(หุ้น) 

Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited  

Globefin Management 

Services Ltd., 1st Floor 

Anglo-Mauritius House, 

Intendance Street, Port 

Louis, Mauritius 

123,899,729 

ดอลลาร์สหรัฐ  

หรือคิดเป็น 

4,275,683,281.33 

บาท

5.00 ไม่เกิน 

21,801,000,000 

หุ้น
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5.  ชื�อและจํานวนหนี �ของเจ้าหนี �รายอื�นแต่ละรายนอกจากเจ้าหนี �ตามตารางในข้อที� 4 ที�มีจํานวนหนี �
สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 มีดังนี �

ที� ชื�อ
จาํนวนหนี �
(ล้านบาท)

ประเภทเจ้าหนี �

1 บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี � โฮลดิ �ง จํากดั 2,721 เงนิกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

2 M – Power TT Limited 975 เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3 บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหลก็ จํากดั 818 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย

4 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากดั 677 เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5 หุ้นกู้ 656 หุ้นกู้ต่างประเทศ

6 กรมสรรพากร 554 เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

7 หนี �ฟื�นฟกิูจการ 486 หนี �สินที�เกิดจากการฟื�นฟกูิจการ

8 บริษัท เมทลั อนิเตอร์ จํากดั 394 เจ้าหนี �การค้า

9 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย จํากดั 

(มหาชน) 

393 เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน

10 นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 314 เงนิกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

6.  ชนิดและจาํนวนหุ้นที�บริษัทจะออกใหม่เพื�อชําระหนี �แก่เจ้าหนี �แต่ละรายตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ให้แก่ ACO I เพื�อชําระหนี �การค้าสทุธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท 

ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี �เป็นทุนที�ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็น

มลูค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท  

7.  ราคาหุ้นที�ออกใหม่และเกณฑ์การกําหนดราคาหุ้น 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.19613 บาทต่อหุ้น จํานวนไม่เกิน 

21,801,000,000 หุ้น ซึ�งคิดเป็นอตัราการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ ACO I เพื�อชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 

123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ทั �งนี � 

หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาเกิดจากการเจรจาและตกลงกนัระหว่างบริษัทฯ และ ACO I โดยอ้างอิงราคาปิด

เฉลี�ยในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตั �งแต่วนัที� 2 พฤษภาคม ถงึ 26 พฤษภาคม 2560 (ซึ�งเท่ากบั 0.3156 บาทต่อหุ้น) ซึ�ง

เป็นช่วงเวลาที�บริษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้เจรจาเงื�อนไขต่าง ๆ ใน MOU โดยบริษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้เข้าทํา 

MOU ในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 โดยในการกําหนดราคาเสนอขายหรือราคาแปลงหนี �เป็นทนุดงักล่าว บริษัทฯ 

จะได้รับประโยชน์ที�บริษัทฯ จะได้รับจากการตกลงลดหนี �การค้า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี �ยส่วน

แรกจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท  ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มี

ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ที�มีส่วนลดจากราคาตลาดนี � มีความเหมาะสม และ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น แม้การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
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แปลงหนี �เป็นทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนในทางบญัชี จํานวน 6,125.21 ล้านบาท เนื�องจากการรับรู้

ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมของหุ้นกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนเป็นค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี �ตาม

มาตรฐานการบญัชีที�เกี�ยวข้อง


