
 

 

 

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัทสําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

และการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 

เสนอตอ 

 

ผูถือหุนของบริษัท  จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

(“GSTEL”) 

 

จัดทําโดย 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11,12, 22 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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“บริษัท” หรือ “GSTEL” บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

“บริษัทยอย” หรือ “GJS” บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

“SSG CH” SSG Capital Holdings Limited  

“KG” Kendrick Global Limited  

“SSG III” SSG Capital Partners III L.P.  

“Link Capital I” Link Capital I (Mauritius) Limited  

“กลุม SSG” SSG CH, SSG III, KG, ACO I, Link Capital I 

“Synergy” Synergy Strategic Solutions Management DMCC  

“AM” ArcelorMittal Netherlands B.V. 

“OA” บริษัท โอเรียลทัล แอ็กแซส จํากัด  

“การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลง

หนี้เปนทุน” 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 

21,801,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ACO I เพื่อชําระ

หนี้ ก ารค าสุทธิจํ า นวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ  หรือคิด เปน 

4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะ
กําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคา

ทั้งสิ้นไมเกิน 4,275,830,130.00 บาท  

“ดอกเบี้ยสวนที่หนึ่ง” ดอกเบ้ียจํานวน 95,377,980 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,921,419,906.63 

บาท ซึ่งดอกเบี้ยดังกลาวเปนจํานวนดอกเบ้ียที่คิดคํานวณจนถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2560 หลังจากการการชําระหนี้คืนบางสวน 

“ดอกเบี้ยสวนที่สอง” จํานวนดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 จนถึงวันที่ 30 

สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 จํานวน 

5,461,478 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 188,471,357.96 บาท 

“วงเงินกูสวนที่หนึ่ง” จํานวน 9,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 310,583,000 บาท วงเงินกู

สวนที่หนึ่งเพื่อการชําระหนี้คืนบางสวนใหแก ACO I ตามรายละเอียดที่

ปรากฎในขอ 1.4 (“วงเงินกูสวนที่หนึ่ง”) โดยในการเบิกใชวงเงินกูสวนที่
หนึ่งจะอยูภายใตเง่ือนไขบังคับกอนที่สําคัญ คือ การกูยืมเงินภายใตสัญญา

กูยืมเงินตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู

ถือหุนของบริษัทและผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทตองเปนที่พอใจ

ของ Link Capital I 

“วงเงินกูสวนที่สอง” จํานวน 14,070,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 485,544,756.67 บาท 

บริษัทจะมีสิทธิเบิกใชวงเงินกูสวนที่สอง เพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุน 

การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนี้อื่น ๆ ที่เกิดจากการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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“วงเงินกูสวนที่สาม” (สวนที่เหลือจากสวนที่หนึ่งและสวนที่สอง) บริษัทจะตองนําไปชําระหนี้

ตางๆ ที่มีอยูกับ บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด และ นายนิรัมดร งาม

ชํานัญฤทธิ์  (“กลุมมหาชัย”) (นายนิรัมดรฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท 

มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด) 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1” ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1  

“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2”  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2  

“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3” ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3  

“NTA” มูลคาสินทรัพยสุทธ ิ(Net Tangible Asset) 

“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข

เพิ่มเติม)  

“ประกาศ ทจ. 72/2558” ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาต

ใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่

ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  

“ประกาศ ทจ.12/2554” ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่ไดมี

การแกไขเพิ่มเติม)  

“สํานักงาน ก.ล.ต.”  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ” พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2559 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” (1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

หรือบริษัทยอย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว (ญาติ

สนิท หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู

สมรสของบุตร)  

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคล

ดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย  

(ก) ผูบริหาร  

(ข) ผูถือหุนรายใหญ  

(ค) ผูมีอํานาจควบคุม  

(ง) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม  
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(จ) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของ

มีความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่ไดแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย”)  

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทําการแทนหรืออยูภายใต
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจการกําหนด 

นโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นที่

ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทํานองเดียวกัน 

“ผูถือหุนรายใหญ” ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุน

ดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ การถือหุนทางออมใน

นิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10  หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุนในผูถือ

หุนทางตรงเกินกวารอยละ 50 โดยใหนับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึง ผูถือ

หุนทางออมชั้นบนสุดที่มีการถือหุนเกินกวารอยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ “ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ” หรือ “APPLE WEALTH”  

บริษัท หลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจี สตีล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "GSTEL") คร้ังที่  6/2560 เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 21,801,000,000 หุน  มูล

คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) เพื่อชําระหนี้การคาสุทธิ

จํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะ

กําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 4,275,830,130.00   บาท (“การ

เสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน”) โดยราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดรอยละ 

58.89 ซึ่งทําใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้เปนการเสนอขายหุนในราคาที่มีสวนลดจากราคาตลาด

เกินกวารอยละ 10 ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคา

ตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการ

ติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 คือระหวางวันที่ 4 

กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเทากับ 0.4771 บาท ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทที่ปรากฏใน 

SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนยังเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

เนื่องจากภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ACO I จะถือหุนสามัญของบริษัททางตรงรอย

ละ 76.09 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท) และจะ

เสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและจะแตงตั้งบุคคลเขาเปน

ผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัทรวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทดวย ทําใหการเสนอขาย

หุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนการทํารายการกับบุคคลที่จะมีอํานาจควบคุมบริษัทซึ่งเขาขายเปน

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

พรอมกันนี้เพื่อเปนการดูแลสิทธิของผูถือหุนเดิมและเปนชองทางการระดมทุนเพิ่มเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจการ บริษัทไดมีการเสนอใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 3,425,090,482 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 5.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญ

ใหม ที่ราคาเสนอขายหุนละ 0.19613 บาท โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ตามสัดสวนการถอืหุน (Record Date) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กันยายน 2560 อยางไรก็ดี บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
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ใหแกผูถือหุนเดิมภายหลังจากที่ ACO I ไดดําเนินการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

และประกาศ ทจ. 12/2554 เสร็จสิ้นแลว
1
 

นอกจากนี้ ภายใตแผนการปรับโครงสรางหนี้ขางตน บริษัทจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I 

(Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ตามสัญญากูยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลากูยืม 5 ป (“สัญญากูยืมเงิน”) รวมเรียกการกูยืมดังกลาวขางตนเปน “การไดรับ

ความชวยเหลือทางการเงิน” โดยในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท Link Capital I จะไดรับดอกเบ้ียและ/หรือ

ประโยชนตอบแทนตามสัญญากูยืมเงิน ดังนี้  

(ก) ดอกเบ้ียจํานวนรอยละ 12 ตอป คิดเปนจํานวนรวม 24,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 848,926,886.67 

บาท ทั้งนี้ จํานวนดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินตนบางสวนกอนถึงกําหนดชําระเงิน 

(ข) คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front End Fee) อัตรารอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตามสัญญากูยืม

เงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินที่เบิกใช) คิดเปนจํานวนรวม 820,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

28,297,562.22 บาท (รอยละ 2 ของวงเงินกู 41,000,000 เหรียญสหรัฐ) 

(ค) หลักประกันไดแก ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลคาทาง

บัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่ง

มีมูลคาความคุมครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท ทัง้นี้ วงเงินจํานองหลักประกันเปนเงินประมาณไม

เกิน 2,500,000,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถชําระหนี้คืนกอนกําหนดไดโดยจะไมถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันทั้งการเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากLink Capital I ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคและ

ความจําเปนเพื่อใหบริษัทสามารถแกไขปญหาภาระหนี้สินคางชําระจากเจาหนี้การคาในอดีตที่มีอยูจํานวนมาก แกไขปญหา

การขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด ซึ่งกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท จนทําใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทไมสามารถอยูในระดับที่จะสรางผลกําไรที่ดีได 

สําหรับการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 

21,801,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาทใหแก ACO I เพื่อชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิด

เปน 4,275,683,281.33 บาท โดยกําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 

4,275,830,130.00 บาท จะเปนผลดีตอบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาว มีความ

สมเหตุสมผล ดังนี ้

 สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับคดีและยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาดจากภาระเจาหนี้การคา  

                                                             
1 / อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชเปนอตัราแลกเปลี่ยนตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกบัลกูคาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 

26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โปรดพจิารณาขอมูลไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย 

(www.bot.or.th) 
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 มีโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการปรับโครงสรางหนี้  

 เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

 การบริหารจากทีมบริหารที่มีประสบการณ 

 ลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม ข อ ง ร า ค า  ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ งิ น อิ ส ร ะ ป ร ะ เ มิ น มู ล ค า ยุ ต ิ

ธรรมของกิจการและมูลคาหุนของ GSTEL และบริษัทยอยในคร้ังนี้ ดังนี ้

 

วิธีการประเมินมูลคา มูลคากิจการ 

(ลานบาท) 

มูลคาหุนตอ

หนวย 

(บาทตอหนวย) 

ราคาแปลง

เสนอแปลง

หนี้เปนทุน 

(บาท) 

สูงกวา (ต่ํากวา) 

ราคาเสนอแปลง

หนี้เปนทุน (บาท) 

สูงกวา (ต่ํากวา) ราคา

เสนอแปลงหนี้เปนทุน  

(รอยละ) 

ความเห็นที่

ปรึกษา

ทางการเงิน 

 วิธีมูลคาตามบัญชี  3,392.61 0.4953 0.19613 0.2992 152.54 ไมเหมาะสม 

 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี  7,641.59 1.1155 0.19613 0.9194 468.76 ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาตามราคาตลาด  2,090.25 – 2,306.56 0.3051 – 0.3367 0.19613 0.1090 – 0.1406 55.56 – 71.67 เหมาะสม 

 วิธีมูลคาเปรียบเทียบ       

4.1. วิธีอัตราสวนราคาตอ
มูลคาตามบัญชี  

4,510.30 – 4,917.37 0.6584 – 0.7178 0.19613 0.4623 – 0.5217 235.70 – 266.98 ไมเหมาะสม 

4.2. วิธีอัตราสวนราคาตอ
กําไรตอหุน  

N/A N/A 0.19613 N/A N/A ไมเหมาะสม 

4.3. วิธีอัตราสวนมูลคา
กิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคาและคา

ตัดจําหนาย  

15,417.75 – 17,583.71 2.2507 – 2.5669 0.19613 2.0546 – 2.3708 1,047.56 – 1,208.77 ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด  

914.92 - 1,011.23  0.1336 - 0.1476  0.19613 (0.0626) -(0.0485)  (31.90) – (24.73) เหมาะสม 

ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ งิ น อิ ส ร ะ มี ค ว า ม เ ห็ น ว า วิ ธี ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร นํ า ม า ใ ช ป ร ะ เ มิ น มู ล ค า ยุ ต ิ

ธรรมของกิจการและมูลคาหุนของ GSTEL และบริษัทยอย มีทั้งหมด 2 วิธี ไดแกวิธีมูลคาตามราคาตลาด และวิธีมูลคา

ปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจะทําใหมูลคายุติธรรมของกิจการเทากับ 914.92 – 2,306.56 ลานบาท หรือเทากับ 

0.1336  – 0.3367 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับราคาแปลงหนี้เปนทุนที่หุนละ 0.19613 บาทคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,275.83 ลาน

บาท ดังนั้นราคาแปลงหนี้เปนทุนอยูในชวงราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  อยางไรก็ดี หากนําราคาแปลงหนี้

เปนทุนรวมกับผลประโยชนจากการยกเลิกหนี้สินจากดอกเบ้ียคางชําระ (Haircut) 2 และผลประโยชนจากการไมชําระภาษี

หัก ณ ที่จาย จํานวน 118.63 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 4,093.99 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนละ 0.3840 บาท ซึ่งเมื่อ

                                                             
2

  บริษัทจะไดรับการยกเลิกภาระดอกเบี้ยไดแกดอกเบี้ยสวนที่หนึ่งจํานวน 95.38 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,921.41 ลานบาท ซึ่งดอกเบี้ย

ดังกลาวเปนจํานวนดอกเบี้ยที่คิดคํานวณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 หลังจากการการชําระหนี้คืนบางสวน และดอกเบี้ยสวนที่สอง จํานวน
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 จํานวน 5.46 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 188.47 ลานบาท พรอมกับยกเลิกภาระภาษีหัก ณ ที่จายอีกจํานวน 17.80 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 614.10 
ลานบาท รวมเปนการยกเลิกภาระดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จายจํานวน 118.67 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,095.20 ลานบาท ทันทีหากที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนมมีติอนุมัติการเขาทํารายการการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและบริษัทได

ดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ ของการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเปนที่เรียบรอยแลว 
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เปรียบเทียบแลวผลประโยชนที่ไดรับจากการยกเลิกหนี้สินจากดอกเบี้ยคางชําระจะสูงกวาราคาประเมิน  ที่ปรึกษาทางการ

เงินจึงมีความเห็นวาราคาแปลงหนี้เปนทุนเปนราคาที่เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเร่ืองการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน มี

ขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) โดยผลกระทบตอสวนแบง

กําไร (Earning Dilution)จะลดลงรอยละ 76.09 ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) ลดลงรอย

ละ 76.09 ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution) จะทําใหราคาลดลงรอยละ 44.81 

 การมีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จในฐานะผูถือหุนและเจาหนี ้

 โครงสรางการจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขาย

หุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคร้ังนี้  

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 กําหนดใหวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 เปนวาระเพื่อพิจารณาการทํา

รายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และเปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น 

ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ตามวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะถือเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันโดยหากเร่ืองในวาระใดวาระ

หนึ่งไมไดรับการอนุมตัิจะถือวาเรื่องอ่ืนๆ ที่ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไปโดย

จะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองตางๆ ตามที่ปรากฎรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ไมไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน 

สําหรับการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I วงเงินจํานวน 

41.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414.88 ลานบาท โดยมีระยะเวลากูยืมทั้งสิ้น 5 ป ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พิจารณา ขอดี ขอดอย ความเหมาะสมของเงื่อนไขการกูยืม แลวมีความเห็นวา ความชวยเหลือทางการเงินจาก Link 

Capital Iดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 ทําใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 

 เพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 ลดการพึ่งพิงกลุมมหาชัย 

ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน ผลประโยชนที่บุคคลเกี่ยวโยงจะไดรับจากการ

ชวยเหลือทางการเงินพบวามีความเหมาะสม ทั้งนี้การเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงิน

จากLink Capital I มีขอดอย ดังนี ้

 ภาระดอกเบี้ยและคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 เงื่อนไขของการทําสัญญาเงินกูยืม 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทํารายการเกี่ยวโยงกันเร่ืองการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทกําหนดเปนวาระที่ 6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 
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การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุน

ควรศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเขาทํารายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลง

มติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ APPLE WEALTH ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณาใหความเห็นกรณีขางตนดวย

ความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญและไมไดเปนผูมีสวนไดเสียกับการ

เขาทํารายการในครั้งนี ้

โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปนี้ 
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สวนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

1.1. ที่มาของรายการ 

จากการที่กลุม SSG นําโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) มีความสนใจที่จะเขามาดําเนินการ

ปรับโครงสรางหนี้ใหแกบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ “GSTEL”) และบริษัทยอยของบริษัทซึ่งไดแกบริษัท 

จ ีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) ("GJS") สงผลใหเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (“MOU”) 

กับ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SSG Capital Partners III L.P. (“SSG III”) โดยภายใต MOU 

ดังกลาว SSG III และบริษัทยอยของ SSG III ประสงคที่จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยใชนิติบุคคลที่อยู

ภายใตการควบคุมของ SSG CH, SSG III และ KG ไดแก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) 

และ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เปนผูดําเนินการ (รวมเรียกวา “กลุม SSG”) 

โดยกอนหนานี้ ACO I  ไดเขาซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัทจํานวน 7 ราย
3
 โดยเมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2560 ACO I ไดสงหนังสือมายังบริษัทเพื่อยืนยันยอดหนี้ที่รับโอนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวน

หนี้ทั้งหมด 226,331,648 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 7,810,529,136.75 บาท (แบงเปนเงินตนของหนี้การคาจํานวน 

127,885,456 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,413,227,620.09 บาท และเปนดอกเบี้ยผิดนัดชําระจํานวน 98,446,192 เหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปน 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี้การคา”) 

นอกจากนี้บริษัทไดเขาทําสัญญากูยืมเงินฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (“สัญญากูยืมเงิน”) ซึ่งมีวงเงินกู

จํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริษัทจะใชวงเงินกูจํานวน 

7,053,938 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243,425,913.98 บาท เพื่อชําระหนี้การคาบางสวนใหแก ACO I (แบงเปนเงินตน

จํานวน 3,985,727 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 137,544,338.76 บาท และเปนดอกเบ้ียจํานวน 3,068,212 เหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเปน 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี้คืนบางสวน”) โดยวงเงินกูในสวนที่เหลือจากการชําระหนี้คืนบางสวน บริษัท

จะนําไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายอื่นๆ ของบริษัทรวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการตอไป  โดยบริษัทยัง

ไมไดทําการเบิกใชเงินกูใดๆตามสัญญาเงินกูเนื่องจากการกูยืมเงินดังกลาวภายใตสัญญากูยืมเงินดังกลาวมีเงื่อนไขบังคับ

กอนหลายประการ เชน บริษัทตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทสําหรับการเขาทําสัญญากูยืมเงิน เปนตน 

โดย ACO I ไดตกลงลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการยกเลิกดอกเบี้ยจํานวน 95,377,980 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 3,291,419,906.93
4
 บาท ทําใหบริษัทไมมีจํานวนดอกเบี้ยคงเหลือในจํานวนหนี้กอนการแปลงหนี้เปนทุน โดย

บริษัทคงเ หลื อจํ านวนหนี้ ก อนก ารแปลงหนี้ เป นทุนสุ ทธิ  จํ านวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ  ห รือ คิด เป น  

4,275,683,281.33 บาท (โดยจํานวนเงินดังกลาวเปนเงินตนทั้งหมด) (“หนี้การคาสุทธิ”) โดยภายใต MOU ดังกลาว บริษัท

ประสงคที่จะชําระหนีก้ารคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐหรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท โดยการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน  

                                                             
3  รายละเอียดเจาหนี้ 7 รายที่ ACO I เขาเจรจาซื้อหนีก้ารคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิม ในภาคผนวกที่ 6 
4 ดอกเบี้ยดังกลาวเปนจํานวนดอกเบี้ยที่คิดคํานวณจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ("ดอกเบี้ยสวนที่หนึ่ง") 
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(หมายเหตุ – อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในเอกสารฉบับนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขาย

กับลูกคาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โปรด

พิจารณาขอมูลไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th))  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 21,801,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ACO I เพื่อชําระหนี้การคา

สุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะ

กําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 4,275,830,130.00 บาท (“การเสนอ

ขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน”) โดยราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดรอยละ 

58.89 ซึ่งทําใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้เปนการเสนอขายหุนในราคาที่มีสวนลดจากราคาตลาด

เกินกวารอยละ 10 ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคา

ตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการ

ติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 คือระหวางวันที่ 4 

กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเทากับ 0.4771 บาท ตามขอมูลการซื้อขายหุนของบริษัทที่ปรากฏใน 

SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนยังเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

เนื่องจากภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ACO I จะถือหุนสามัญของบริษัททางตรงรอย

ละ 76.09 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท)5 และจะ

เสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและจะแตงตั้งบุคคลเขาเปน

ผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัทรวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทดวย ทําใหการเสนอขาย

หุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนการทํารายการกับบุคคลที่จะมีอํานาจควบคุมบริษัทซึ่งเขาขายเปน

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

พรอมกันนี้เพื่อเปนการดูแลสิทธิของผูถือหุนเดิมและเปนชองทางการระดมทุนเพิ่มเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของ

กิจการ บริษัทไดมีการเสนอใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 3,425,090,482 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 5.00 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญ

ใหม ที่ราคาเสนอขายหุนละ 0.19613 บาท โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

                                                             
5 รวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทสืบเนื่องจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ 

ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษทั ทัง้นี ้

ภายใตสมมติฐานวามีผูใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 

(Rights Offering) และมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน สัดสวนการถือหุนดังกลาวจะเปลี่ยนเปนรอยละ 58.15 
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ตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) ในวันที่ 7 กันยายน 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กันยายน 2560 อยางไรก็ดี บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

ใหแกผูถือหุนเดิมภายหลังจากที่ ACO I ไดดําเนินการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 

และประกาศ ทจ. 12/2554 เสร็จสิ้นแลว 

นอกจากนี้ ภายใตแผนการปรับโครงสรางหนี้ขางตน บริษัทจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I 

ตามสัญญากูยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลา

กูยืม 5 ป6 (“สัญญากูยืมเงิน”)  

ภายใตสัญญากูยืมเงิน บริษัทจะมีวงเงินเพื่อเบิกใชจํานวน 3 วงเงิน คือ 

1) วงเงินกูสวนที่หนึ่ง จํานวน 9,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 310,583,000 บาท วงเงินกูสวนที่หนึ่ง

เพื่อการชําระหนี้คืนบางสวนใหแก ACO I ตามรายละเอียดที่ปรากฎในขอ 1.4 (“วงเงินกูสวนที่หนึ่ง”) โดยในการเบิกใช

วงเงินกูสวนที่หนึ่งจะอยูภายใตเง่ือนไขบังคับกอนที่สําคัญ คือ การกูยืมเงินภายใตสัญญากูยืมเงินตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทและผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทตองเปนที่พอใจของ Link 

Capital I 

ในสวนของวงเงินกูสวนที่สองและวงเงินกูสวนที่สามจะเปนวงเงินกูในสวนที่เหลือจากวงเงินกูสวนที่หนึ่งซึ่งบริษัท

จะสามารถเบิกใชไดเพื่อวัตถุประสงคดังนี้ตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินเทานั้น 

2) วงเงินกูสวนที่สอง จํานวน 14,070,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 485,544,756.67 บาท บริษัทจะมีสิทธิ

เบิกใชวงเงินกูสวนที่สอง (“วงเงินกูสวนที่สอง”) เพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน 

และชําระหนี้อื่น ๆ ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

3) วงเงินกูสวนที่สาม (สวนที่เหลือจากสวนที่หนึ่งและสวนที่สอง) บริษัทจะตองนําไปชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยู

กับ บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด และ นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ (“กลุมมหาชัย”) (นายนิรัมดรฯ เปนผูถือหุนใหญ

ในบริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด) โดยมียอดเงินกูคงคางกับกลุมมหาชัย ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เปนจํานวน

ทั้งส้ิน 838.75 ลานบาท โดยแบงเปนเจาหนี้การคาจํานวน 524.78 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาว 314.00 ลานบาท 

รวมเรียกการกูยืมดังกลาวขางตนเปน “การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน” โดยในการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกบริษัท Link Capital I จะไดรับดอกเบี้ยและ/หรือประโยชนตอบแทนตามสัญญากูยืมเงิน ดังนี้  

(ก) ดอกเบ้ียจํานวนรอยละ 12 ตอป คิดเปนจํานวนรวม 24,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 848,926,886.67 

บาท ทั้งนี้ จํานวนดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินตนบางสวนกอนถึงกําหนดชําระเงิน 

(ข) คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front End Fee) อัตรารอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตามสัญญากูยืม

เงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินที่เบิกใช) คิดเปนจํานวนรวม 820,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

28,297,562.22 บาท (รอยละ 2 ของวงเงินกู 41,000,000 เหรียญสหรัฐ) 

                                                             
6   หากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท ไมอาจเสร็จสิ้นไดภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแตวันที่เบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง บริษัทจะตอง

ชําระเงินกูทั้งหมดที่เบิกใชภายในวันสุดทายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแตวันที่เบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง 
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(ค) หลักประกันไดแก ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลคาทาง

บัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่ง

มีมูลคาความคุมครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท ทั้งนี้ วงเงินจํานองหลักประกันเปนเงินประมาณไม

เกิน 2,500,000,000 บาท  

ทั้งนี้ บริษัทสามารถชําระหนี้คืนกอนกําหนดไดโดยจะไมถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป  

จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ผูบริหารไดเจรจากับทาง Link Capital I เพื่อจํากัดวงเงินหลักประกันดวย

การจํานองหลักทรัพยใหไมเกิน 2,500 ลานบาท เพื่อเปนการคํ้าประกันวงเงินกูเงินจํานวน  41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเปน 1,414,878,111.11 บาท ซึ่งสัญญาจํานองหลักทรัพยอยูระหวางการจัดทํา 

การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนมีขนาดรายการเทากับรอยละ 127 ของสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) และการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีขนาดรายการ

เทากับรอยละ 319 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) จัดเปนประเภทรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพยหรือบริการและรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการรวมกันเทากับรอยละ 446 ของสินทรัพย

ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเกินกวา 20 ลานบาทและ/หรือ

รอยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

บริษัทจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือ

หุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนและตองไมมีผูถือหุนจํานวนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนคัดคานการเสนอขายหุนในราคาดังกลาว นอกจากนี้ แมบริษัทจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 1/2560 ใหจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแก ACO I แลว บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 

กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ACO I ดวย 

อนึ่ง การจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจะสงผล ACO I มีหนาที่ทําคํา

เสนอซื้อหลักทรัพย (ซึ่งประกอบไปดวยหุนสามัญของบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2 และใบสํา คัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3) ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2544 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยในการกําหนดราคาในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด

ดังกลาว กลุม SSG จะดําเนินการตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกอบกับประกาศ ทจ. 12/2554 ตอไป ทั้งนี้ 

ราคาดังกลาว เปนราคาขั้นต่ําตามที่กฎและกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด อนึ่ง ในการกําหนดราคาเสนอซื้อสุดทายและวันทํา 
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คํา เสนอซื้อที่แนนอนจะเปนหนาที่ของ ACO I ที่จะกําหนด ซึ่ งหากบริษัท ไดรับแจงแลว  จะรายงานตอ 

ตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป และจากการคํานวณราคาเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2 ตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวของ พบวาราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ GSTEL-W2 สงูกวาราคาเสนอซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่แจงขางตน ดังนั้น จึงจะไมมีการทําคําเสนอซื้อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ตามขอ 7 (2) ของ ประกาศ ทจ. 12/2554 

นอกจากนี้ ACO I จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดดังกลาว หลังจากที่ ACO I ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเสร็จสมบูรณ และไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขตามขอ 6)(1)-(9) 

ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

ในการนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “APPLE WEALTH”) เพื่อแสดงความเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสําหรับการเสนอ

ขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและการรับความชวยเหลือทางการเงินและจัดสงความเห็นดังกลาวตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของ

บริษัท  

 

1.2. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทลงนามในบันทึกขอตกลงในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะเขาทํารายการภายหลังจากที่ไดรับการ

อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทจะจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและเงื่อนไขตางๆ ที่สําคัญตามที่ไดระบุในขอ 1.9 สําเร็จ

ครบถวนแลว  

อยางไรก็ดี ในสวนของการรับความชวยเหลือทางการเงินตามสัญญากูยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 41,000,000 

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414,878,111.11 บาท บริษัทจะเบิกใชวงเงินกูก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ใน

สัญญากูยืมเงินจนครบถวน ทั้งนี้คาดวาบริษัทและกลุม SSG จะเขาทํารายการดังกลาวภายในไตรมาสที่ 3 ป 2560 

 

1.3. คูสัญญาที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

กลุม SSG นําโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”)
7
 มีความสนใจที่จะเขามาดําเนินการปรับ

โครงสรางหนี้ใหแกบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ “GSTEL”) และบริษัทยอยของบริษัทซึ่งไดแกบริษัท จี เจ 

สตีล จํากัด (มหาชน) ("GJS") สงผลใหเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (“MOU”) กับ 

Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ SSG Capital Partners III L.P. (“SSG III”) โดยภายใต MOU 

ดังกลาว SSG III และบริษัทยอยของ SSG III ประสงคที่จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยใชนิติบุคคลที่อยู

ภายใตการควบคุมของ SSG CH, SSG III และ KG ไดแก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) 

และ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เปนผูดําเนินการ (รวมเรียกวา “กลุม SSG”) 

                                                             
7 ขอมลูของกองทุน SSG Capital Management ในภาคผนวกที่ 4 
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รายละเอียดของกลุม SSG ดังตอไปนี้ 

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG  

 

หมายเหต ุ  

1. มี Ching Him Wong (ถือหุนรอยละ 62.75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุนรอยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุนรอยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) รวมกันถือหุนทั้งหมดรอยละ 100 ใน SSG 

CH ทั้งนี้ SSG CH เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) ซึ่งมีฐานะเปนหุนสวนผูจัดการ 
(General Partner) ของ SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

(“Investment Committee) คณะกรรมการอิสระซึ่งมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ SSG III 

2. SSG III มีสถานะเปนหางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) ในหมูเกาะเคยแมนและดําเนินธุรกิจเปนกองทุนสําหรับการลงทุน โดย
ระดมทุนจากผูลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเปนหุนสวนจํากัดความรับผิด (Limited Partners) (รอยละ 98.36) และจาก SSG GP (รอยละ 

1.64) ทั้งนี้ SSG GP มีสถานะเปนหุนสวนผูจัดการ (General Partner) ซึ่งมีอํานาจในการบริหารจัดการการดําเนินงานของ SSG III โดย

หุนสวนจํากัดความรับผิดมีสถานะเปนเพียงผูลงทุนของกองทุน (Financial Investors) ใน SSG III ซึ่งไมมีสวนรวมในการบริหารงานของ 

SSG III และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับกิจการ ที่จะทําใหหุนสวนจํากัดความรับผิดมีสถานะเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกิจการ โดย  
ณ วันที่ยื่นเอกสารฉบับนี้ หุนสวนจํากัดความรับผิดประกอบไปดวยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเปน กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension Funds) 

กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (Sovereign Wealth) นักลงทุนที่มีความมั่งคั่งสูง (Family Offices) บริษัทประกันภัย (Insurance Companies) 
กองทุนพัฒนา (Endowment) และกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) โดยหุนสวนจํากัดความรับผิดดังกลาวมีสัดสวนนักลงทนุจาก

ภูมิภาคตางๆ ดังตอไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา (รอยละ 41) ยุโรป (รอยละ 27) ตะวันออกกลาง (รอยละ 17) และ เอเชีย (รอยละ 15) ทั้งนี้ 

รายละเอียดของหุนสวนจํากัดความรับผิดเปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดเนื่องจากเปนขอมูลที่อยูภายใตสัญญาไมเปดเผยความลับ 

(Confidentiality Agreement)  
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3. Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) และ ACO I มีสถานะเปนบริษัทจํากัดในรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ที่

จัดตั้งขึ้นโดย SSG III เพื่อใชลงทุนในบริษัทและGJS ของกลุม SSG ทั้งนี้ กลุม SSG กําหนดให Link Capital I ลงทุนในฐานะเจาหนี้มี

ประกันผานการใหกูยืมเงินตามสัญญากูยืมเงินและกําหนดให ACO I ลงทุนในหนี้ทางการคาของบริษัทและGJS ทั้งนี้ การกําหนดฐานะ

ของ Link Capital I และ ACO I แยกจากกันดังกลาวเปนไปเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและการจําแนกประเภทการลงทุนของ 
SSG III นอกจากนี้ การลงทุนของ SSG III ไมมีการลงทุนในลักษณะที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและGJS 

 

รายละเอียดนิติบุคคลของกลุมSSG ที่เกี่ยวของกับการทํารายการในครั้งนี ้

(1) Kendrick Global Limited (“KG”) 

ชื่อบริษัท Kendrick Global Limited (“KG”) 

สํานักงานใหญ P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 
วันที่กอตั้งบริษัท 28 มิถุนายน 2559 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต

กฎหมาย 

หมูเกาะบริติชเวอรจิน  

ทุนจดทะเบียน 100 เหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน SSG III ถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 1008 

วัตถุประสงคในการดําเนินการ มีสถานะเปนบริษัทจํากัดในรูปแบบนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อถือหุนในบริษัทที่จะลงทุนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

กรรมการ 1. Vishwanand Nursimloo   
2. Frank Bernard Balderamos 

3. Jeffrey Ishmael Andre Goddard   

 

(2) Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) 

ชื่อบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

สํานักงานใหญ Globefin Management Services Ltd., 1st Floor Anglo-Mauritius House, Intendance 

Street, Port Louis, Mauritius 

วันที่กอตั้งบริษัท 22 เมษายน 2559 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต
กฎหมาย 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

ทุนจดทะเบียน 3,527,969 เหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน Kendrick Global Limited ถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 100 

วัตถุประสงคในการดําเนินการ มีสถานะเปนบริษัทจํากัดในรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อใชในการลงทุน

ของกลุม SSG 

                                                             
8 โปรดดูแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG  
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กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 

3. Ranjan Lath 

 

(3) Link Capital I (Mauritius) Limited  (“Link Capital I”)  

ชื่อบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited 

สํานักงานใหญ Globefin Management Services Ltd., 1st Floor Anglo-Mauritius House, Intendance 

Street, Port Louis, Mauritius 

วันที่กอตั้งบริษัท 29 มิถุนายน 2559 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต

กฎหมาย 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

ทุนจดทะเบียน 20,501,000 เหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน Kendrick Global Limited ถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 1009 
วัตถุประสงคในการดําเนินการ มีสถานะเปนบริษัทจํากัดในรูปแบบของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อใชในการ

ลงทุนของกลุม SSG 

กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 

3. Ranjan Lath 

 

คูสัญญาที่เกี่ยวของ 

1.3.1. การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

ผูออกและเสนอขายหุน : บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

ผูรับจัดสรรหุน : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) 

ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน 

:  ปจจุบัน ACO I ไมมีความสัมพันธกับบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและบริษัทไมมีผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือผูถือหุนรายใหญรวมกันกับ ACO I  

 อยางไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 
ACO I จะมีสถานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทโดยมีสัดสวนการถือหุน

ทางตรงรอยละ 76.09
10

 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

 ACO I จะทําการเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในจํานวนเกิน
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและจะแตงตั้งบุคคลเขาเปน

ผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัทรวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่

บริหาร (CEO) ของบริษัทดวย    

                                                             
9 โปรดดูแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG 
10 โปรดดูเชิงอรรถที่ 2 
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 ACO I ลงทุนในฐานะเจาหนี้ไมมีประกัน  
 

1.3.2. การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ผูกู : บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

ผูใหกู : Link Capital I (Mauritius) Limited  (“Link Capital I”)  

ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน 

:  ณ วันที่ลงนามในสัญญากูยืมเงินจนถึงปจจุบัน Link Capital I ไมมี

ความสัมพันธกับบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทและบริษัทไมมีผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญ

รวมกันกับ Link Capital I 

 อยางไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

Link Capital I จะมีสถานะเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกันกับ

บริษัทคือ  KG และกลุม SSG (โปรดดูแผนภาพโครงสรางการถือหุนของ

กลุม SSG ดานบน) 

 Link Capital I ลงทุนในฐานะเจาหนี้มีประกัน 
ทั้งนี้ สาเหตุทีก่ลุม SSG ตองดําเนินการเขาทํารายการกับทางบริษัทโดยใช ACO I และ Link Capital I เนื่องจาก

เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและจําแนกประเภทการลงทุน โดยกลุม SSG กําหนดให Link Capital I ลงทุนใน

ฐานะเจาหนี้มีประกัน และ ACO I ลงทุนในฐานะเจาหนี้ไมมีประกัน นอกจากนี้การลงทุนของกลุม SSG ไมมีการลงทุนใน

ลักษณะที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับทางบริษัทและ GJS  

 

1.4. สรุปสาระสําคัญบันทึกขอตกลง / เอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับการทํารายการ 

1.4.1. บันทึกของตกลงระหวาง SSG Capital Management (Hong Kong) Limited และบริษัท  

( Memorandum of Understanding) (“MOU”) 

ผูลงนาม MOU : บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

คูลงนามใน MOU : - SSG Capital Partners III L.P. (“SSG III”)  และ Kendrick Global Limited 

(“KG”)  

- โดย SSG III และ KG จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยใชนิติ

บุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของของ SSG III และ KG ไดแก Asia Credit 

Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) และ Link Capital I 

(Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เปนผูดําเนินการ 

วันที่ทําการลงนามใน MOU : วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

สรุปเนื้อหาสําคัญใน MOU :  SSG III และ บริษัทยอยของ SSG III ประสงคที่จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้

ของบริษัทโดยใชนิติบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของของ SSG III และ KG 

ไดแก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) และ Link 

Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เปนผูดําเนินการ 
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1. ACO I ไดเขาซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัทจํานวน 

7 ราย โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ACO I ไดสงหนังสือมายังบริษัทเพื่อ

ยืนยันยอดหนี้ที่รับโอนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวนหนี้

ทั้งหมด 226,331,648 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 7,810,529,136.75 บาท 

(แบงเปน เ งินตนจํ านวน 127,885,456 เห รียญสหรัฐ  หรือคิดเปน 

4,413,227,620.09 บาท และเปนดอกเบ้ียผิดนัดชําระจํานวน 98,446,192 

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี้การคา”) 

2. ภายหลังจากการเขาซื้อหนี้การคาตามที่กลาวขางตน บริษัทไดเขาทําสัญญา

กูยืมเงินฉบับลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (“สัญญากูยืมเงิน”) ซึ่งมีวงเงินกู

จํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414,878,111.11 บาท กับ 

Link Capital I โดยบริษัทจะใชวงเงินกูจํานวน 7,053,938 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 243,425,913.98 บาท เพื่อชําระหนี้การคาบางสวนใหแก ACO 

I (แ บ ง เ ป น เ งิ นต นจํ า นวน  3,985,727 เห รี ยญสหรั ฐ  ห รือ คิด เ ป น 

137,544,338.76 บาท และเปนดอกเบี้ยจํานวน 3,068,212 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี้คืนบางสวน”) โดยวงเงิน

กูในสวนที่เหลือจากการชําระหนี้คืนบางสวน บริษัทจะนําไปชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้รายอื่น ๆ ของบริษัทรวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ

กิจการตอไป  

3. ภายหลังจากการชําระหนี้คืนบางสวน บริษัทจะยังคงเหลือหนี้ที่คางชําระกับ 

ACO I จํานวน 219,277,709 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 7,567,103,188.26 

บาท (แบงเปนเงินตนของหนี้การคาจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท และเปนดอกเบ้ียผิดนัดชําระจํานวน 

95,377,980 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,291,377,980.00 บาท) (“จํานวน

หนี้กอนการแปลงหนี้เปนทุน”) 

4.  ACO I ไดตกลงลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการยกเลิกดอกเบ้ียคง

คางจํานวน 95,377,980 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,291,419,906.93 บาท 

ทําใหบริษัทไมมีจํานวนดอกเบี้ยคงเหลือในจํานวนหนี้กอนการแปลงหนี้เปน

ทุน ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน 

5. หลังจากการชําระหนี้คืนบางสวนตามขอ 2. และการลดหนี้การคาตามขอ 4. 

บ ริษั ทคงเหลื อจํ า นวนหนี้ ก อนกา รแปลงหนี้ เ ป นทุ นสุท ธิ จํ า นวน 

123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท (โดย

จํานวนเงินดังกลาวเปนเงินตนทั้งหมด) (“หนี้การคาสุทธ”ิ) 
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6. บริษัทประสงคที่จะชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ

หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน 

1.4.2. รางสัญญาจองซื้อหุน 

คูสัญญา บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

คูสัญญา Asia Credit Opportunities 1 (Mauritius) Limited (“ACO I” หรือ “ผูจองซื้อ”) 

การจองและซ้ือหุน บริษัทตกลงออกเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญออกใหมจํานวนไม เกิน 

21,801,000,000 หุน (“หุนที่ออกใหม”) ใหแกผูจองซื้อโดยวิธีแปลงหนี้เปนทุน 

และผูจองซื้อตกลงจองซื้อหุนออกใหมและตกลงใหยกหนี้เงินตนของเจาหนี้คาง

ชําระซึ่งเปนสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ไมมีประกันที่ผูจองซื้อถืออยูจํานวนรวม 

123,899,729 เหรียญสหรัฐ โดยถือเปนราคาคาจองซื้อหุนที่ออกใหมน้ัน 

ราคาจองซื้อหุน 0.19613 บาทตอหุน 

สิทธิในการบอกเลิกสัญญา หากคูสัญญาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับกอนในการจองซื้อหุนใหครบถวนหรือ

เงื่อนไขดังกลาวไมไดรับการยกเวนจากคูสัญญากอนหรือหากผูจองซื้อพิจารณา

ดวยดุลยพินิจตามควรแลวเห็นวาเง่ือนไขประการใดไมอาจปฏิบัติตามได ผูจอง

ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดโดยแจงแกบริษัท 

เง่ือนไขบังคับกอน  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทจะตองมีมติใหอนุญาต เห็นชอบให

ปฏิบัติตามและจัดการใหเรียบรอยสมบูรณซึ่งสัญญาจองซื้อหุนระหวาง 

ACO I กับบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะมติเห็นชอบในเรื่อง

ดังตอไปนี้ (1) การเพิ่มทุน (2) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท (3) การจัดสรรหุนออกใหม (4) การเขาทํารายการระหวางกัน และ 

(5) การแปลงหนี้เปนทุน เปนตน 

 บริษัทจะตองไดรับหนังสือลาออกจากตําแหนงกรรมการจากกรรมการของ

บริษัทในปจจุบันจํานวน 4 ราย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการจะตองมีมติเห็นชอบ (1) การ

แตงตั้งกรรมการใหม และ (2) การเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจลงนามของ

กรรมการจะตองไมมี เหตุการณหรือพฤติการณอัน ใดที่ เกิดขึ้นและมี

ผลกระทบเสียหายรายแรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจองซื้อหุน 

 ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. กอนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ใหแก ACO I  

 ไดยื่นคําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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1.4.3. สัญญากูยืมเงิน (Credit  Agreement) 

ผูกู : บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”) 

ผูใหกู : Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”)  

วันที่ทําการลงนามในสัญญา : วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

วงเงินกู : 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414,878,111.11 บาท 

ระยะเวลาของสัญญา : 5 ป 

อัตราดอกเบี้ย : รอยละ 12 ตอป  

คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน 

(Front End Fee) 

: อัตรารอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตามสัญญากูยืมเงินจะหัก Front End 

Fee จากจาํนวนเงินที่เบิกใช)  

หลักประกัน :  ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม

มูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับ

ผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีมูลคาความคุมครองรวมประมาณ 

12,222,665,633 บาท ทั้งนี้ วงเงินจํานองหลักประกันเปนเงินประมาณไมเกิน 

2,500,000,000 บาท 

 

สาระสําคัญในสัญญาเงินกู :  โดยภายใตสัญญากูยืมเงิน บริษัทจะมีวงเงินเพื่อเบิกใชจํานวน 3 วงเงิน คือ 

 วงเ งินกู ส วนที่  1  จํ านวน 9 ,000,000  เห รียญสหรัฐ  ห รือ คิด เป น 

310,583,000 บาท บริษัทจะสามารถเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่งเพื่อการชําระ

หนี้คืนบางสวนใหแก ACO I โดยบริษัทจะดําเนินการเบิกใชวงเงินกูสวนที่

หนึ่งทันทีภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินดังกลาว อยางไรก็ดี การเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่งอยู

ภายใตเงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ คือการกูยืมเงินภายใตสัญญากูยืมเงิน

ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุนของบริษัทและผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทตองเปนที่พอใจของ 

Link Capital I   

วงเงินกูสวนที่สองและวงเงินกูสวนที่สามจะเปนวงเงินกูในสวนที่เหลือจากวงเงิน

กูสวนที่หนึ่งซึ่งบริษัทจะสามารถเบิกใชไดเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้และตามที่

กําหนดในสัญญากูยืมเงินเทานั้น  

 วงเ งินกู สวนที่สอง จํานวน 14,070,000 เห รียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

485,544,756.67 บาท บริษัทจะมีสิทธิเบิกใชวงเงินกูสวนที่สองเพื่อใชเปน

คาใชจายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนี้

อื่น ๆ ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท     



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

24/187 

 วงเงินกูสวนที่สาม (สวนที่เหลือจากสวนที่หนึ่งและสวนที่สอง) บริษัท 

จะตองนําไปชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยูกับ บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด 

และ นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ ์

ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ 
 กรณีบริษัทผิดนัดชําระหนี้บริษัทตองจายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 

3 ตอป (รวมเปนรอยละ 15 ตอป) 

เง่ือนไขในการเบิกวงเงินกู  บริษัทจะมีสิทธิเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง วงเงินกูสวนที่สอง และวงเงินกูสวนที่

สามเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ขางตนก็ตอเมื่อบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ 

ในสัญญากูยืมเงินจนครบถวน ซ่ึงไดแกเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 การโอนหนี้ที่ ACO I ไดเขาซื้อจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัทแลวเสร็จ 

 การปรับโครงสรางหนี้เสร็จสมบูรณภายในเวลา 15 เดือนนับแตวันที่มีการ

เบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง  

 Link Capital I ไดดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) จนเสร็จสิ้น 

เพื่อยืนยันจํานวนคาใชจายในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่

จําเปนสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัทใหไดจํานวน 100,000 

ตันตอเดือน และพบวาผลการตรวจสอบสถานะดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

 Link Capital I พบวาบริษัทไมมีแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นใดเพื่อใชเปน

คาใชจายในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการเพิ่ม

อัตราการผลิตสินคาของบริษัทใหไดจํานวน 100,000 ตันตอเดือน 

 บริษัทไดแสดงหลักฐานแก Link Capital I สําหรับคาใชจายในการลงทุน 

และการดําเนินธุรกิจที่จะนําวงเงินกูสวนที่สองไปใช และ Link Capital I 

พบวาหลักฐานดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

 บริษัทไดแสดงเงื่อนไขการชําระหนี้คืนเจาหนี้แก Link Capital I สําหรับการ

ชําระหนี้อื่น ๆ ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่จะนําวงเงินกูสวนที่

สองไปใช และ Link Capital I พบวาเงื่อนไขดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

 บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาจะนําวงเงินกูสวนที่สามไป

ชําระหนี้ที่มีอยูทั้งหมดกับกลุมมหาชัย 

 บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาไดดําเนินการเลิกสัญญา

ตาง ๆ ที่กอใหเกิดภาระหนี้ใด ๆ รวมถึงสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนาย

สินคาที่เกี่ยวของกับการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย 

 บริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือ

หุนของบริษัทสําหรับการเขาทําสัญญากูยืมเงิน 

อน่ึง สัญญากูยืมเงินมีเงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับ
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เงินปนผล เนื่องจากสัญญากูยืมเงินกําหนดเงื่อนไขวาบริษัทจะตองไดรับหนังสือ

ยินยอมลวงหนาจาก Link Capital I กอนการจายเงินปนผลใด ๆ 

ทั้ งนี้  บริษัทสามารถชําระหนี้คืนกอนกํ าหนด ได โดยจะไมถูกเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด (Prepayment Fee) ตั้งแตปที่ 2 เปนตน

ไป 

1.4.4. สัญญา Business Advisory and Review Agreement 

คูสัญญา  บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GSTEL”)   

คูสัญญา : Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”)
11

 

วันที่ทําการลงนามในสัญญา : วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

คาที่ปรึกษา : ปละไมเกิน 575,000.04 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 19,842,804.16 บาทโดย

แบงเปน  

- คาบริหารงานเดือนละ 41,666.67 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,437,884.37 

บาท  

- ไมรวมคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไมเกิน 75,000 เหรียญสหรัฐตอ

ป หรือคิดเปน 2,588,191.67 บาท  

ระยะเวลาของสัญญา : - ตลอดชวงระยะเวลาที่ยังมีเงินกูอยูกับ Link Capital I หรือ 

- Link Capital I เปนผูยินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญา หรือ 

- เมื่อบริษัทไดชําระหนี้ภายในสัญญากูยืมเงินจนเสร็จสิ้น 

สาระสําคัญในสัญญา :  Synergy จะใหบริการดวยการใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู และประสบการณใน

อุตสาหกรรมเหล็กมาอยางยาวนาน เพื่อเพิ่มผลกําไร รวมถึงมูลคากิจการของ

บริษัท โดยมีเง่ือนไขสําคัญในสัญญา ดังน้ี 

- Synergy มีสิทธิที่จะจัดหาบุคลากรที่ เหมาะสมมาปฏิบัติงานในบริษัท 

โดยรวมถึงบุคลากรในตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร อยางไรก็ดี 

จํานวนรวมถึงคุณสมบัติของบุคลากรจะตองไดรับการยินยอมจาก Link 

Capital I  

- Synergy จะแตงตั้ง Mr. Sudhir Maheshwari เปนหัวหนาทีมที่ปรึกษา โดย

จะติดตามผลประกอบการของบริษัททุกเดือน และรับรองวาทีมที่ปรึกษาจะ

มีเวลาเพียงพอในการศึกษาธุรกิจ รวมถึงใหคําแนะนําแกบริษัท อยางไรก็ดี 

บริษัทจะตองทําประกันตางๆ ในการดําเนินธุรกิจไวดวย 

                                                             
11 ขอมลูของ Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) รวมถึงประวัติผูบริหารและผลงานที่สําเร็จที่ผานมาของบริษทั 

ในภาคผนวกที่ 5 
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- ประธานเจาหนาที่บริหารที่จัดหาโดย Synergy จะทํางานเต็มเวลาที่บริษัท

และมีหนาที่ทําใหบริษัทดําเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 

รวมถึงวัตถุประสงคของบริษัท 

- ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไมแตงตั้งบุคคลอื่นที่ทําหนาที่

ใกลเคียงกับทีมที่ปรึกษา หรือกระทําการใดที่อาจจะทําใหทีมที่ปรึกษาไม

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 

- ขอบเขตงานที่ปรึกษาไดแกการใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

1. Bussiness Review  

2. Technical and Operation Issues 

3. Financing and Working Capital Arranngements 

4. Other services 

 

1.5. ลักษณะทั่วไปของรายการและการคํานวณขนาดรายการ 

1.5.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

โครงสรางเงินทุนของบริษัทกอนเขาทํารายการ 

 

กลุม SSG CH มีความสนใจที่จะเขามาดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ใหแกบริษัท และบริษัทยอยของบริษัท สงผล

ใหเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (“MOU”) กับ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ่ง

เปนบริษัทยอยของ SSG Capital Partners III L.P. (“SSG III”) โดยภายใต MOU ดังกลาว SSG III และบริษัทยอยของ 

SSG III ประสงคที่จะดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยใชนิติบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของ SSG CH, SSG 

III และ KG ไดแก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) และ Link Capital I (Mauritius) Limited 

(“Link Capital I”) เปนผูดําเนินการ (รวมเรียกวา “กลุม SSG”) 
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ACO I  ไดเขาซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัทจํานวน 7 ราย โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

2560 ACO I ไดสงหนังสือมายังบริษัทเพื่อยืนยันยอดหนี้ที่ รับโอนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 รวมหนี้ทั้งหมด 

226,331,648 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 7,810,529,136.75 บาท (แบงเปนเงินตนของหนี้การคาจํานวน 127,885,456 

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,413,227,620.09 บาท และเปนดอกเบี้ยผิดนัดชําระจํานวน 98,446,192 เหรียญสหรัฐ หรือคิด

เปน 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี้การคา”) 

บริษัทจะใชวงเงินกูจาก Link Capital I จํานวน 7,053,938 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243,425,913.98 บาท เพื่อ

ชําระหนี้การคาบางสวนใหแก ACO I (แบงเปนเงินตนของหนี้การคาจํานวน 3,985,727 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

137,544,338.76 บาท และเปนดอกเบี้ยคงคางจํานวน 3,068,212 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 105,881,609.73 บาท) (“การ

ชําระหนี้คืนบางสวน”)  

1.5.1.1. การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 
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ACO I ตกลงลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการยกเลิกการชําระดอกเบ้ียคงคางจํานวน 95,377,980 เหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปน 3,291,419,906.93 บาท ซึ่งดอกเบ้ียคงคางจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ทําใหบริษัทไมมีจํานวน

ดอกเบ้ียคงเหลือในจํานวนหนี้กอนการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทคงเหลือจํานวนหนีก้อนการแปลงหนี้เปนทุนสุทธิ จํานวน 

123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท (จํานวนเงินดังกลาวเปนเงินตนทั้งหมด) (“หนี้การคา

สุทธ”ิ) โดยภายใต MOU ดังกลาว บริษัทประสงคที่จะชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

4,275,683,281.33 บาท โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

 บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) จํานวน 21,801,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท ใหแก ACO I เพื่อชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 

123,899,729 เหรียญสหรัฐหรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทกําหนดราคาแปลงหนี้

เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 4,275,830,130.00 บาท โดยราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว

เปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดรอยละ 58.89 ซึ่งทําใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้เปนการเสนอขายหุน

ในราคาที่มีสวนลดจากราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาด อางอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอ

วาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนดังกลาว กลาวคือ ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเทากับ 0.4771 บาทตอหุน 

(ขอมูลจาก SETSMART ในเว็บไซต www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยฯ)   

อนึ่ง การจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจะสงผล ACO I มีหนาที่ทําคํา

เสนอซื้อหลักทรัพย (ซึ่งประกอบไปดวยหุนสามัญของบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2 และใบสํา คัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3) ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2544 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 

(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยในการกําหนดราคาในการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด

ดังกลาว กลุม SSG จะดําเนินการตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกอบกับ ประกาศ ทจ. 12/2554 ตอไป 
 

1.5.1.2. การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 
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ตามขอตกลงใน MOU และแผนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link 

Capital I ตามสัญญากูยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414,878,111.11 บาท และมี

ระยะเวลากูยืม 5 ป12 และบริษัทจะเบิกใชวงเงินกูยืมแบงเปน 3 วงเงิน ดังนี ้

- วงเงินกูสวนที่หนึ่ง จํานวนไมเกิน 9,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 310,583,000 บาท วงเงินกูสวนที่หนึ่งเพื่อ

การชําระหนี้คืนบางสวนใหแก ACO I ตามรายละเอียดที่ปรากฎขางตน โดยในการเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่งจะอยู

ภายใตเ ง่ือนไขบังคับกอนที่สําคัญ คือ การกูยืมเงินภายใตสัญญากูยืมเ งินตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทและผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทตองเปนที่พอใจของ 

Link Capital I  

ในสวนของวงเงินกูสวนที่สองและวงเงินกูสวนที่สามจะเปนวงเงินกูในสวนที่เหลือจากวงเงินกูสวนที่หนึ่งซึ่ง

บริษัทจะสามารถเบิกใชไดเพื่อวัตุประสงคดังนี้ตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินเทานั้น 

- วงเงินกูสวนที่สอง จํานวน 14,070,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 485,544,756.67 บาท บริษัทจะมีสิทธิเบิกใช

วงเงินกูสวนที่สองเพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนี้อื่น ๆ ที่เกิด

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

- วงเงินกูสวนที่สาม (สวนที่เหลือจากสวนที่หนึ่งและสวนที่สอง) บริษัทจะตองนําไปชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยูกับกลุม

มหาชัย  

โดยในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท Link Capital I จะไดรับดอกเบี้ยและ/หรือประโยชนตอบแทน

ตามสัญญากูยืมเงิน ดังนี้  

- ดอกเบ้ียจํานวนรอยละ 12 ตอป คิดเปนจํานวนรวม 24,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 848,926,866.67 

บาท ทั้งนี้ จํานวนดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินตนบางสวนกอนครบอายุสัญญา 

- คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนรอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตามสัญญา

กูยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินที่เบิกใช) คิดเปนจํานวน 820,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

28,297,562.22 บาท (รอยละ 2 ของวงเงินกู 41,000,000 เหรียญสหรัฐ) 

- หลักประกันไดแก ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลคาทาง

บัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่ง

มีมูลคาความคุมครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท ทั้งนี้ วงเงินจํานองหลักประกันเปนเงินประมาณไม

เกิน 2,500,000,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถชําระหนี้คืนกอนกําหนดไดโดยจะไมถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตัง้แตปที่ 2 เปนตนไป 

                                                             
12 หากการปรับโครงสรางหนี้ของบรษิทั ไมอาจเสร็จสิ้นไดภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนบัแตวันที่เบกิใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง บริษทั จะตองชําระ

เงินกูทั้งหมดที่เบกิใชภายในวันสดุทายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแตวันที่เบกิใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง  
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จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท ผูบริหารไดเจรจากับทาง Link Capital I เพื่อจํากัดวงเงินหลักประกันดวย

การจํานองหลักทรัพยใหไมเกิน 2,500 ลานบาท เพื่อเปนการคํ้าประกันวงเงินกูเงินจํานวน  41,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเปน 1,414,878,111.11 บาท ซึ่งสัญญาจํานองหลักทรัพยอยูระหวางการจัดทํา 

1.5.2. นอกจากนี้ จากการที่บริษัทจะตองนําวงเงินกูสวนที่สามไปชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยูกับกลุมมหาชัย (“การรับ

ความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย”) โดยรายละเอียดของหนี้ตางๆ ที่บริษัทมีอยูกับกลุมมหาชัย

สามารถดูรายละเอียดในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) สิ่งที่สง

มาดวยที่ 3อยางไรก็ดี ภายใตสัญญากูยืมเงินที่บริษัทไดเขาทํากับ Link Capital I และจะเบิกใชไดเมื่อเงื่อนไข

ตางๆ ภายใตขอ 1.8 ของสารสนเทศฉบับนี้แลวเสร็จ ภาระหนี้ตางๆ ที่บริษัทมีอยูกับกลุมมหาชัยตามที่ได

กลาวขางตนจะสิ้นสุดลงภายหลังจากที่บริษัทไดมีการนําวงเงินกูสวนที่สามไปชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยูกับกลุม

มหาชัยแลว ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขในการเบิกใชวงเงินกูสวนที่สามภายใตภายใตสัญญากูยืมเงิน 

(รายละเอียดเง่ือนไขที่สําคัญในของสัญญากูยืมเงินในรายงานฉบับนี้) การคํานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง

กัน 

การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนมีขนาดรายการเทากับรอยละ 127 ของสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) และการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีขนาดรายการ

เทากับรอยละ 319 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) จัดเปนประเภทรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพยหรือบริการและรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีขนาดรายการรวมกันเทากับรอยละ 446 ของสินทรัพย

ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งเกินกวา 20 ลานบาทและ/หรือ

รอยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขออนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ

คะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และบริษัทแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวโยงกันพรอมกับจัดสงความเห็นดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัท 

 

ทั้งนี้ สินทรัพยที่มีตัวตนสทุธ ิ(NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปรากฎดังนี้  

ขอมูลทางการเงินของบริษัท จํานวน (ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 33,079.13 

หัก : สินทรัพยที่ไมมีตัวตน      14.33 

หัก : หนี้สินรวม 20,248.18 

หัก : สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 9,438.55 

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 3,378.28 
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1.6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน การชําระมูลคา และเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

1.6.1. การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

บริษัทประสงคที่จะชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท โดย

การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน มูลคารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุน

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 21,801,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.19613 บาท จะมีมูลคารวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไม

เกิน 4,275,830,130.00บาท ทั้งนี้ ราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดรอยละ 58.89   

 

1.6.2. การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 

นอกจากนี้ ในการใหความชวยเหลือทางการเงินแก Link Capital I จะไดรับดอกเบี้ยและ/หรือประโยชนตอบแทน

ตามสัญญากูยืมเงิน ดังนี้  

(1) ดอกเบ้ียจํานวนรอยละ 12 ตอป คิดเปนจํานวนรวม 24,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

848,926,866.67 บาท ทั้งนี้จํานวนดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินตนบางสวนกอนถึงกําหนดชําระเงิน 

(2) คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนรอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตาม

สัญญากูยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินที่เบิกใช) คิดเปนจํานวนรวม 820,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

28,297,562.22 บาท (รอยละ 2 ของวงเงินกู 41,000,000 เหรียญสหรัฐ) 

(3) หลักประกันไดแก ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลคา

ทางบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีมูลคา

ความคุมครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท ทั้งนี้วงเงินจํานองหลักประกันเปนเงินประมาณไมเกิน 2,500,000,000 

บาท 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถชําระหนี้คืนกอนกําหนดไดโดยจะไมถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป 

  

1.7. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ 

1.7.1. การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

ปจจุบัน ACO I ไมมีความสัมพันธกับบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและ

บริษัทไมมีผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญรวมกันกับ ACO I  

ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนขางตน ACO I จะถือหุนสามัญของบริษัททางตรง

รอยละ 76.09 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทและจะเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการในจํานวน

เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและจะแตงตั้งบุคคลเขาเปนผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัทรวมถึง

ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทดวย ทําใหการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน

ดังกลาวเปนการทํารายการกับบุคคลที่จะมีอํานาจควบคุมบริษัทซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
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โดยคาดวารายชื่อผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

เปนดังนี ้

  
ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

ณ วันปดสมุดทะเบียน  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
ภายหลังการเพิ่มทุน

13
 

ที ่ รายชื่อ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ  

1. ACO I  - - 21,800,233,257(1) 76.09 

2. นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ 503,059,120 7.34 503,059,120 1.76 

3. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 395,895,200 5.78 395,895,200 1.38 

4. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) 

จํากัด 

305,776,000 4.46 305,776,000 1.07 

5. นายกฤษนันทร เกวลี 302,418,800 4.49 302,418,800 1.06 

6. นายณัฐพล จุฬางกูร 273,551,500 3.99 273,551,500 0.95 

7. Whiterock Global Fund, SPC. 178,440,083 2.60 178,440,083 0.62 

8. บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) 

160,567,780 2.34 160,567,780 0.56 

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 146,467,412 2.14 146,467,412 0.51 

10. Citibank Nominee Singapore PTE LTD – 

UBS Switzerland AG 

122,323,761 1.79 122,323,761 0.43 

11. นายวิวัฒน โกวิทยโสภณ 93,411,600 1.36 93,411,600 0.33 

12. ผูถือหุนรายยอย 4,368,269,708 63.77 4,368,269,708 15.24 

รวม 6,850,180,964 100.00 28,650,414,221 100.00 

หมายเหต ุ (1) จํานวนหุนจากการแปลงหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน

4,275,683,281.33 บาท เปนทุนในราคาหุนละ 0.19613 บาท ซึ่งจะทําให ACO I ถือหุนในสัดสวนรอยละ 76.09 

 

1.7.2. การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 

นอกจากนี้ ในสวนของ Link Capital I นั้น ณ วันที่ลงนามในสัญญากูยืมเงิน (กลาวคือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560) 

จนถึงปจจุบัน Link Capital I ไมมีความสัมพันธกับบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและ

บริษัทไมมีผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญรวมกันกับ Link Capital I 

อยางไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน Link Capital I จะมีสถานะเปนนิติ

บุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกันกับบรษิัทคือ KG และกลุม SSG 

                                                             
13 เฉพาะการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแลวของบริษทั สบืเนือ่งจากการจัดสรรหุนและเสนอขายหุนสามญัของบริษทัตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุ 
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1.8. เงื่อนไขในการเขาทํารายการ 

นอกจากการที่บริษัทจะตองดําเนินการตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่

กําหนดขางตนแลว 

1.8.1. การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก ACO I ยังตองดําเนินการตาง ๆ ตามเงื่อนไข

ที่กําหนดในเรื่องการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ภายใตประกาศ ทจ. 72/2558 บริษัทจึงมีหนาที่

ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนได

เสีย สําหรับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

2) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนได

เสีย สําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดในราคาที่มีสวนลดจากราคาตลาดเกิน

กวารอยละ 10 โดยไมมีผูถือหุนจํานวนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดคานการเสนอขายหุนในราคาดังกลาว  

3) ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการ

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก ACO I  

4) ไดยื่นคําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยฯ 

5) ไดรับหนังสือลาออกจากตําแหนงกรรมการจากกรรมการของบริษัทในปจจุบัน จํานวน 4 ราย  

6) ดําเนินการใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 2 ราย (ซึ่ง

รวมถึงกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือโดย ACO I) และเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจลงนามของกรรมการ 

7) ไดรับความยินยอมหรือการผอนผันจากเจาหนี้ของบริษัทสําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนตามขอ 1.5.1.1. ในกรณีที่การดําเนินการดังกลาวทําใหหรืออาจทําใหบริษัทตก

เปนฝายผิดสัญญา 

8) ดําเนินการชําระหนี้คืนบางสวนใหแก ACO I จํานวน 7,053,938 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

243,425,913.98 บาท ตามขอ 1.4. ขางตน 

9) ขายหุนของ GJS ที่บริษัทถืออยูเพื่อใหบริษัทถือหุนใน GJS ในสัดสวนที่ไมสูงกวารอยละ 25 

แตไมต่ํากวารอยละ 24.755 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงของ GJS
14

 

 

                                                             
14  ระหวางวันที่ 30 มิถนุายน ถึง 4 กรกฏาคม 2560 บริษทัไดจําหนายเงินลงทนุใน GJS จํานวน 100 ลานหุนผานตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในราคาระหวาง 0.52 - 0.58 บาท ตอหุน คิดเปนมูลคา 53.13 ลานบาท 
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1.8.2. การรับความชวยเหลือทางการเงินบริษัทจะมีสิทธิเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง วงเงินกูสวนที่สอง และวง

เงินกูสวนที่สามตามวัตถุประสงคขางตนก็ตอเมื่อบริษัทไดปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ในสัญญากูยืมเงินจนครบถวน 

ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1) การโอนหนี้ที่ ACO I ไดเขาซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัทแลวเสร็จ 

2) การปรับโครงสรางหนี้เสร็จสมบูรณภายในเวลา 15 เดือนนับแตวันที่มีการเบิกใชวงเงินกูสวนที่

หนึ่ง  

3) Link Capital I ไดดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) จนเสร็จสิ้น เพื่อยืนยันจํานวน

คาใชจายในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิตสินคา

ของบริษัทใหไดจํานวน 100,000 ตันตอเดือน และพบวาผลการตรวจสอบสถานะดังกลาวเปนที่

นาพอใจ 

4) Link Capital I พบวาบริษัทไมมีแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นใดเพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุนและ

เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัทใหไดจํานวน 

100,000 ตันตอเดือน  

5) บริษัทไดแสดงหลักฐานแก Link Capital I สําหรับคาใชจายในการลงทุน และการดําเนินธุรกิจที่จะ

นําวงเงินกูสวนที่สองไปใช และ Link Capital I พบวาหลักฐานดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

6) บริษัทไดแสดงเงื่อนไขการชําระหนี้คืนเจาหนี้แก Link Capital I สําหรับการชําระหนี้อื่น ๆ ที่เกิด

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่จะนําวงเงินกูสวนที่สองไปใช และ Link Capital I พบวาเง่ือนไข

ดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

7) บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาจะนําวงเงินกูสวนที่สามไปชําระหนี้ที่มีอยู

ทั้งหมดกับกลุมมหาชัย 

8) บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาไดดําเนินการเลิกสัญญาตาง ๆ ที่กอใหเกิดภาระ

หนี้ใด ๆ รวมถึงสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคาที่เกี่ยวของกับการรับความชวยเหลือทาง

การเงินจากกลุมมหาชัย 

9) บริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทสําหรับ

การเขาทําสัญญากูยืมเงิน 

อนึ่ง สัญญากูยืมเงินมีเง่ือนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับเงินปนผล เนื่องจาก

สัญญากูยืมเงินกําหนดเง่ือนไขวาบริษัทจะตองไดรับหนังสือยินยอมลวงหนาจาก Link Capital I กอนการจายเงินปน

ผลใดๆ  

1.9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการ 

โปรดดูรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560  
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1.10. ความเห็นคณะก รรมตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจา กควา มเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเขาทํารายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการบริษัทตามขอ 1.9 ขางตน ทั้งนี้ โปรดดู

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560   

 

1.11. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ในการทํารายการในครั้งน้ี 

1.11.1. กรรมการที่มีสวนไดเสียในการทํารายการ 

ไมมีกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทซึ่งมีมติอนุมัติการเขาทํารายการทั้งสองรายการดังกลาว  

 

1.11.2. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทํารายการ 

เนื่องจากกลุมมหาชัยเปนผูถือหุนที่จะไดรับประโยชนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนและการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital l ดังนั้น กลุมมหาชัยซึ่งถือหุนของบริษัทจํานวน 

650,122,279 หุน หรือคิดเปนรอยละ 9.49 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจึงเขาขายเปนผูถือหุนที่มีสวน

ไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

ขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผูถือหุน

ที่อยูในกลุมมหาชัย ประกอบดวย 

 

ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1.  นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ ์ 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลัดดา จิระพงษตระกูล 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต งามชํานัญฤทธิ์ 73,495,400 1.07 

4.   บริษัท เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน) 19 0.08 

รวม 650,122,279 9.49 
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สวนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการและผลกระทบจากการเขาทํารายการ 

2.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

บริษัทเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนโดยมีโรงงานผลิตที่มีเทคโนโลยีเปนที่ยอมในระดับสากล บริษัทและ

บริษัทยอยเปนโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนเพียงสองแหงในประเทศไทยที่มีกระบวนการผลิตครอบคลุมตั้งแตการหลอม

เหล็ก การหลอแผนเหล็ก และการรีดแผนเหล็ก  แตจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศและตางประเทศในหลาย

ครั้งที่ผานมาสงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในป 2551 

กอรปกับบริษัทมีภาระหนี้สินจํานวนมากจากในอดีตถึงปจจุบัน ทั้งภาระหนี้ที่เกิดจากการกูยืมเงินสถาบันการเงินสําหรับการ

กอสรางโรงงานในอดีต จนถึงหนี้สินจากการคางชําระเจาหนี้การคา เชน เจาหนี้ผูผลิตวัตถุดิบ เจาหนี้ผูจัดหาวัตถุดิบ

ตางประเทศและภายในประเทศ เปนตน จนทําใหบริษัทตองดําเนินการปรับโครงสรางหนี้หลายครั้ง  

ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว บริษัทจึงตองสรรหาผูลงทุนที่มีศักยภาพ ทั้งดานเงินทุนและความเชี่ยวชาญ

ในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อชวยพลิกฟนสถานการณของบริษัท โดยที่ผานมาในป 2554 บริษัทเคยเจรจากับ Arcelor Mittal 

Netherlands B.V. (“AM”) ซึ่งมีความสนใจเขามาลงทุนใน GSTEL และใหความชวยเหลือทางธุรกิจและทางการเงินแกทั้ง

บริษัท และ GJS อยางไรก็ตามโครงการรวมลงทุนดังกลาวตองถูกยกเลิกไปเนื่องจากเงื่อนไขบังคับกอนในขอตกลงรวม

ลงทุนไมไดรับการปฏิบัติจนครบถวน บริษัทจึงดําเนินการตางๆ เพื่อแกไขสถานการณ ทั้งการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้

รวมถึงการแปลงหนี้เปนทุนในระหวางป 2555 – ป 2556 และการออกหุนกูเพื่อชําระหนี้การคา อยางไรก็ตาม บริษัทไม

สามารถดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ที่ผานมาไดสําเร็จ เนื่องจากบริษัทเองมีกระแสเงินสดไมเพียงพอสําหรับ

การชําระหนี้สินไดตามแผนและเจาหนี้หลายรายโดยเฉพาะเจาหนีร้ายใหญไมตองการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท จนกระทั่ง

บริษัทจําเปนตองหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากปญหาขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน 

ในป 2557 บริษัทกลับมาเร่ิมการผลิตเหล็กแผนรีดรอนอีกคร้ังโดยไดรับเงินกูยืมและการชวยเหลือทางการเงินจาก

กลุมมหาชัย เปนเงินกูยืมระยะยาวเวลา 5 ปและหนังสือคํ้าประกันของธนาคารจํานวนรวม 610 ลานบาท วงเงินสินเชื่อ 

(L/C, T/R) จํานวน 4,000 ลานบาท และแตงตั้งบริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัดเปนตัวแทนขายเหล็กแผนรีดรอนที่ได

จากการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งบริษัทคาดวาเงินทุนดังกลาวจะเพียงพอตอการผลิตเหล็กในอัตราเต็มกําลังผลิตสูงสุด แต

จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ปญหาราคาเหล็กโลกที่มีความผันผวน และการนําเขา

เหล็กแผนรีดรอนราคาถูกจากตางประเทศ ทําใหความตองการใชเหล็กภายในประเทศมีปริมาณลดลง สงผลใหการ

ดําเนินงานทีผ่านมาตั้งแตเร่ิมเปดดําเนินการผลิตอีกครั้งไมเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงสถานะทางการเงินของบริษัทยังมี

ความออนไหว ตองพึ่งพิงเงินทุนจากกลุมมหาชัยเปนหลัก มีสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนจํากัด ทําใหปจจุบันบริษัททํา

การผลิตเฉพาะในชวงที่มีการใชไฟฟานอย (Off-Peak)  สงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนินการผลิตจนถึงจุดคุมทุนและไมมี

กระแสเงินสดเพียงพอที่จะนํามาชําระหนี้ทางการคาที่คางชําระจํานวนมากจากในอดีตตั้งแตป 2553 ได โดยเฉพาะหนี้

การคาคางชําระที่มีกับเจาหนี้ราย Cargill International Trading Pte. Ltd. (“Cargill”) จํานวนประมาณ 105 ลานเหรียญ

สหรัฐซึ่งเปนจํานวนหนี้ที่สูงและปจจุบันเปนคดีพิพาทอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกา หากบริษัทแพคดีในศาลฎีกา 

บริษัทไมมีกระแสเงินสดหรือแหลงเงินทุนใดๆ ที่จะเพียงพอตอการจายภาระหนี้สินได และนําไปสูการบังคับคดีและยึด

ทรัพยสินของบรษิัทเพื่อนําไปขายทอดตลาด ซ่ึงจะกระทบตอมูลคากิจการและผูถือหุนของบริษัท   
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ทั้งนี้ เมื่อตนป 2559 บริษัทไดรับการติดตอจากกลุม SSG ซึ่งนําโดย SSG CH ที่แสดงความจํานงในการใหความ

ชวยเหลือในการปรับโครงสรางหนี้กับบริษัทอยางจริงจังและไดเริ่มกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ในดาน

กฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน ซึ่งกลุม SSG พบวาผลการสอบทานสถานะและขอมูลของบริษัทเปนที่นาพอใจและ

เชื่อมั่นวาสามารถเขามาปรับปรุงสถานการณของบริษัทได กลุม SSG จึงเร่ิมดําเนินการเจรจากับเจาหนี้การคาตางประเทศ

รายใหญจํานวน 7 ราย (รวมเจาหนี้ราย Cargill) ตอมา ACO I ไดซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาดังกลาวทั้งหมด 

แลวจึงเร่ิมกระบวนการเจรจาปรับโครงสรางหนี้และการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนกับบริษัท 

ในการปรับโครงสรางหนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการใหความชวยเหลือทาง

การเงิน บริษัทจะสามารถปลดภาระหนี้สินจํานวนทั้งสิ้น 242,534,385 เหรียญสหรัฐ (หนี้การคาสุทธิที่นํามาแปลงหนี้เปน

ทุนจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ ดอกเบ้ียสวนที่หนึ่งและดอกเบ้ียสวนที่สองที่ไดรับการยกเลิกรวมจํานวน 

100,839,458 เหรียญสหรัฐ และภาษีหัก ณ ที่จายคางจายที่เกี่ยวของจํานวน 17,795,198 เหรียญสหรัฐ) หรือคิดเปน 

3,479,889,024.01 บาท และการไดรับการสนับสนุนในแหลงเงินทุนจาก Link Capital I ตามสัญญากูยืมเงิน จะทําใหบริษัท

จะมีแหลงเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดอยางเปนปกติ และคาดวาจะสงผลให

บริษัทสามารถเสริมสรางรายไดและผลกําไรไดอยางตอเนื่องในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหลง

เงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต 

จากการที่บริษัทจะมีกลุม SSG เปนผูถือหุนรายใหญ โดยกลุม SSG เปนกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการและแกไขปญหาสถานการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผานมา อีกทั้ง เมื่อกลุม SSG เขามาเปนผู

ถือหุนรายใหญของบริษัทแลว กลุม SSG มีแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อชวยกอบกูสถานการณของบริษัทที่เปนอยูใน

ปจจุบัน โดยมีขอตกลงวาบริษัทจะตองวาจาง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) เพื่อเปน

การลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัท รวมถึงเพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาการบริหารงานจะกระทําโดยกลุมมือ

อาชีพและเปนไปตามเปาหมาย ภายใตแผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทและเง่ือนไขตามสัญญากูยืมเงิน   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนและการใหความชวยเหลือทางการเงินทั้งขอดี ขอดอยและความเสี่ยงในการเขาทํารายการ และไดพิจารณาขอดีและ

ขอดอยในการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงผลกระทบจากการเขาทํารายการและไมเขาทํารายการ เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน แตอยางไรก็ดี การอนุมัติหรือไมอนุมัติเขาทํารายการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทและรายการไดรับความชวยเหลือทางการเงิน เปนการตัดสินใจของผูถือหุนแตละทาน ผูถือหุนควรศึกษาขอมูลและใช

ดุลยพินิจของผูถือหุนเองในการตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว  

 ในการในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมี

มติอนุมัตเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาวาระที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการดังตอไปนี้ 
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ลําดับ วาระ เงื่อนไขในการอนุมัติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เปนทุน ไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม ห รือผู รับมอบฉันทะ (ถามี) และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมี

รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 

1.11.2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนและอนุมัติ

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท  

ไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม ห รือผู รับมอบฉันทะ (ถามี) และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมี

รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 

1.11.2  ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรใหแกผูถือหุน

เดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย

ถืออยู (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการ

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนซึ่งเขาขาย

เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และ (3) 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ของบริษัท 

ไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม ห รือผู รับมอบฉันทะ (ถามี) และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมี

รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 

1.11.2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดโดยกําหนด

ราคาเสนอขายที่มีสวนลดเกินกวารอยละ 10 

ของราคาตลาด 

ไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม ห รือผู รับมอบฉันทะ (ถามี) และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมี

รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 

1.11.2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้และ

ตองไมมีผูถือหุนจํานวนรวมกันรอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้ งหมดของผูถื อหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก เสียง

ลงคะแนนคัดคานการเสนอขายหุนในราคาดังกลาว 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทาง

การเงินซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัท 

ไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม ห รือผู รับมอบฉันทะ (ถามี) และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมี

รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ขอ 

1.11.2 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 
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วาระที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

เนื่องจาก วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ ตามวาระที่ 

2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไมไดรับการอนุมัติจะถือวาเร่ืองอื่น ๆ ที่

ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ตอไป โดยจะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองตาง ๆ 

ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 

วาระที่เกี่ยวของกับการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

วาระที่ 6 เปนวาระที่เกี่ยวของกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยในวาระนี้

จะตองไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุม หรือผูรับมอบฉันทะ (ถาม)ี และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย โดยมีรายชื่อผู

ถือหุนที่มีสวนไดเสียตามที่ปรากฏในสวนที่ 1 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้

 

2.2 ขอดี ขอดอยและความเสี่ยงในการทํารายการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

2.2.1 ขอดีในการทํารายการ 

ก. สามารถปลดภาระหนี้และลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับคดีและยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาด 

บริษัทมีหนี้การคาที่คางชําระจํานวนทั้งสิ้น 242,534,385 เหรียญสหรัฐ คิดเปน 8,369.67 ลาน

บาท  (หนี้การคาสุทธิที่นํามาแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ คิดเปน 4,275.68 ลาน

บาท ดอกเบ้ียสวนที่หนึ่งและดอกเบี้ยสวนที่สองที่ไดรับการยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 เหรียญ

สหรัฐ คิดเปน 3,479.89  ลานบาท และภาษีหัก ณ ที่จายคางจายที่เกี่ยวของจํานวน 17,795,198 เหรียญ

สหรัฐ คิดเปน 614.10 ลานบาท) โดยเฉพาะหนี้การคาที่มีกับเจาหนี้การคาราย Cargill International 

Trading Pte. Ltd. (“Cargill”) จํานวนประมาณ 105 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนประมาณ 3,623.47 

ลานบาท ไดผานการพิจารณาคดีฟองรองจากอนุญาโตตุลาการของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร และศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศของประเทศไทย รวมถึงการตัดสินของศาลชั้นตน ซึ่ง

ตัดสินใหบริษัทตองชําระหนี้การคาดังกลาวทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบ้ียผิดนัดชําระจํานวน 226.33 ลาน

เหรียญสหรัฐ  ตอมาบริษัทไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อคัดคานการชําระหนี้สิน ซึ่งปจจุบันคดีความ

ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งในปจจุบันบริษัทไมสามารถที่จะประมาณการไดวาการ

พิจารณาของศาลฎีกานั้นจะมีคําตัดสินออกมาเมื่อใด  หากบริษัทแพคดีในศาลฎีกา บริษัทจําเปนตอง

ชําระหนี้การคาพรอมดอกเบ้ียผิดนัดชําระจากการตัดสินของศาลฎีกา เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงิน

ของบริษัท พบวาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเงินสดหรือ

รายการเทียบเทาเงินสดเพียง 17.55 ลานบาท มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,902.58 ลานบาท และมี

หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 15,271.12 ลานบาท   เมื่อเทียบกับจํานวนหนี้การคาทั้งหมดจํานวน 7,810.53 

ลานบาท หรือหนี้การคาของ Cargill คิดเปน 3,623.47 ลานบาทแลว จะเห็นวาบริษัทมีกระแสเงินสดไม



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

40/187 

เพียงพอตอการชําระหนี้การคา เนื่องจากทรัพยสินโดยสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ ดังนั้น หากบริษัทแพคดี บริษัทจําเปนตองจําหนายทรัพยสินรวมถึงเคร่ืองจักรที่ใชประกอบ

ธุรกิจเพื่อชําระหนี้การคา ซ่ึงทําใหกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท จนกระทั่งบริษัทอาจจําเปนตอง

หยุดดําเนินการผลิต 

ดังนั้น ตามการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทตกลงออกและเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 21,801,000,000 หุนและจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ไดแก ACO I และ ACO I ตกลงยกหนี้การคาสุทธิซึ่งเปนสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ไมมี

ประกันที่ ACO I ถืออยูจํานวนรวม 123,899,729 เหรียญสหรัฐ โดยถือเปนการชําระคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน 

ทําใหบริษัทสามารถปลดหนี้ดังกลาวทั้งจํานวน และบริษัทกับ ACO I จะรวมกันดําเนินการถอนคดี

พิพาทจากเจาหนี้การคาโดยเฉพาะคดีความของ Cargill ออกจากศาลฎีกา สงผลใหบริษัทไมมีความเสี่ยง

ที่จะถูกเจาหนี้การคาฟองรองอีก และบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป  

ข. มีโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้นจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและการปรับ

โครงสรางหนี ้

หากบริษัทเขาทํารายการในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถปลดภาระหนี้สินจํานวนทั้งสิ้น 242,534,385 

เหรียญสหรัฐหรือคิดเปน 8,369,672,988.50 บาทไดทั้งจํานวน (หนี้การคาสุทธิที่นํามาแปลงหนี้เปนทุน

จํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐหรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท ดอกเบี้ยสวนที่หนึ่งและดอกเบ้ีย

สวนที่สองที่ ได รับการยกเลิก (Haircut) รวมจํานวน 100,839,458 เห รียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

3,479,891,264.89 บาท และภาษีหัก ณ ที่จายคางจายที่เกี่ยวของจํานวน 17,795,198 เหรียญสหรัฐหรือ

คิดเปน 614,098,442.28 บาท จะทําใหบริษัทมีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น  

ผลกระทบทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทสามารถปลดภาระหนี้สินประมาณ 237,197,550 เหรียญสหรัฐหรือ

คิดเปน 8,185,502,963.51 บาท ซึ่งประกอบดวยหนี้การคาสุทธิที่นํามาแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 

123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,275,683,281.33 บาท12 ดอกเบ้ียที่ไดรับการยกเลิก (Haircut) 

จํานวน 96,303,148 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,323,346,735.03 บาท12 และภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย

ที่ เกี่ ยวของที่ ไดรับการยกเลิก (Hair cut) จํานวน 16,994,673 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

586,472,947.15 บาท
15

 สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัทไดดังนี้ (เปน

เพียงเพื่อเปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนที่จะเกิดขึ้นโดยไมไดคํานึงถึงผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการปรับ

โครงสรางหนี้และการกูยืมเงินจากกลุม SSG เพิม่เติม ภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังนี)้  

 

                                                             
15 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชเปนอตัราแลกเปลี่ยนตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซือ้ขายกบัลกูคาตั้งแตวนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 

26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โปรดพจิารณาขอมูลไดจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย 

(www.bot.or.th) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(งวด ไตรมาส 1 ป 2560) 

(สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560) 

กอนการเขาทํารายการ หลังการเขาทํารายการ* 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท) 1,902.58 1,902.58 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (ลานบาท) 17,495.88 17,495.88 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 19,398.46 19,398.46 

รวมหนี้สินหมุนเวียน (ลานบาท) 15,271.12 7,085.62 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน (ลานบาท) 2,683.53 2,683.53 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 17,954.65 9,769.15 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว (ลานบาท) 34,250.91 143,252.07 

สวนต่ํากวาทุน (ลานบาท) (10,163.28) (114,888.76) 

ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (23,628.16) (19,718.33) 

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 1,443.81 9,629.31 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity ratio) (เทา) 12.44 1.01 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) (เทา) 0.12 0.25 

*ไมรวมเงินกูยืมตามการใหความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I 

 

งบการเงินรวม 
(งวด ไตรมาส 1 ป 2560) 

(สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560) 

กอนการเขาทํารายการ หลังการเขาทํารายการ* 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท) 3,963.44 3,963.44 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (ลานบาท) 29,115.91 29,115.91 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 33,079.35 33,079.35 

รวมหนี้สินหมุนเวียน (ลานบาท) 16,846.16 8,860.65 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน (ลานบาท) 3,402.02 3,402.02 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 20,248.18 12,062.68 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว (ลานบาท) 34,250.91 143,252.07 

สวนต่ํากวาทุน (ลานบาท) (10,163.28) (114,888.76) 

ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (21,679.35) (17,769.53) 

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 3,392.61 21,016.67 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity ratio) (เทา) 1.58 0.57 

อัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) (เทา) 0.24 0.46 

*ไมรวมเงินกูยืมตามการใหความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I 

*ไมรวมแผนการปรับโครงสรางหนี้และการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนของ GJS  

จากการประมาณการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน จากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท จะเห็นวา บริษัทจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินลดลง ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุน 

(Debt to Equity ratio) ของบริษัทลดลงจาก 12.44 เทาเปน 1.01 เทา และอัตราสวนสภาพคลอง 

(Current ratio) ดีขึ้นจาก 0.12 เทาเปน 0.25 เทา และจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทจะมีสวนของ
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ผูถือหุนเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินลดลงเชนกัน ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity ratio) ของ

บริษัทลดลงจาก 1.58 เทาเปน 0.57 เทา และอัตราสวนสภาพคลอง (Current ratio) ดีขึ้นจาก 0.24 เทา

เปน 0.46  เทา ซึ่งแสดงถึงโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยลดลงจาก

ดอกเบ้ียผิดนัดชําระจากหนี้การคา ทําใหมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น 

ค. เพิ่มความสามารถในการแขงขันในอนาคต 

ภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ และการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG ตามที่

กลาวขางตน บริษัทจะมีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น มีเงินทุนเพิ่มจากเงินกูยืม รวมถึงบริษัทมีโอกาสใน

การเพิ่มการผลิตและสรางผลกําไรใหแกบริษัทในอนาคต หากสามารถดําเนินการไดตามแผน บริษัทจะมี

โอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันจากเงินทุนและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น เชน การลงทุนเพื่อ

พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการลดการใชพลังงาน เงินทุนสําหรับการจัดหา

วัตถุดิบ และเงินทุนสําหรับการขยายชองทางการจําหนาย เปนตน   

ง. การบริหารจากทีมบริหารที่มีประสบการณ  

ตามขอตกลงระหวางบริษัทกับกลุม SSG บริษัทจะตองวาจาง Synergy Strategic Solutions 

Management DMCC (“Synergy”) เนื่องจากกลุม SSG เปนกองทุนการเงินระหวางประเทศที่มีความ

ชํานาญดานการเงินและการลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ที่ประสบปญหาทางดานการเงินและมีหนี้สินจํานวน

มาก (Distressed Assets) โดยกลุม SSG เองไมมีความชํานาญในการบริหารจัดการธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเหล็ก กลุม SSG จึงตองการวาจางทีมบริหารมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก นอกเหนือจากการปรับโครงสรางหนี้ การเขามาเปนผูถือหุนใหญ และ

ใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ซึ่ง Synergy มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และมี

ชื่อเสียงในการบริหารงานในบริษัทชั้นนําของโลกในกลุมอุตสาหกรรมเหล็ก โดยหนึ่งในทีมงานของ 

Synergy ยังเปนผูที่สามารถพลิกฟนสถานการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในหลายประเทศที่มี

ธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกันกับบริษัทอีกดวย ทั้งนี้ ตามขอตกลงระหวางบริษัทกับกลุม SSG 

ผูบริหารและทีมที่ปรึกษาจาก Synergy จะดูแลและใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

โดยครอบคลุมถึงการดําเนินธุรกิจใหไดตามแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจําปของบริษัท รวมถึง

การใหคําแนะนําเร่ืองตาง ๆ เชน การใหคําแนะนําทางธุรกิจดานการตลาด การขาย และการจัดซื้อ การ

ใหคําแนะนําเชิงเทคนิคและการปฏิบัติการดานเทคนิคการผลิต ดานวิศวกรรม ดานการเพิ่มมูลคาและ

พัฒนาผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําดานการเงินและการบริหารจัดการสภาพคลอง เปนตน (สรุปเงื่อนไข

สัญญาวาจาง Synergy ในขอ 1.4) 

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบเง่ือนไขของสัญญา Business Advisory and Review Agreement 

(“สัญญา Synergy”) ที่บริษัทจะวาจาง Synergy โดยเปรียบเทียบกับรางสัญญารับความชวยเหลือทาง

ธุรกิจที่บริษัทเคยเจรจากับ Arcelor Mittal Netherlands B.V. (“AM”) (“รางสัญญาชวยเหลือ AM”) และ

กรอบการแตงตั้งบริษัทรับบริหารจัดการ (“กรอบการแตงตั้งบริษัทรับบริหาร”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 กรอบการแตงตัง้บริษัทรับบริหาร 

ขอบเขตการดําเนินงาน - เสนอแผนและเปาหมายการบริหารงานของบริษัทรับบริหารจัดการใหสอดคลองกับ

นโยบายบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ดีไดภายในระยะเวลาที่

กําหนดโดยการเพิ่มปริมาณการผลิตใหถึงในระดับที่กําหนดโดยเร็ว การขยายฐานลูกคา

ใหสอดคลองกับปริมาณการผลิตและการควบคุมตนทุนใหเหมาะสม 

- รับผิดชอบการบริหารงานประจํา วันทั้งหมดของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายและ

แผนงานที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งประกอบไปดวยการผลิต การบริหารการตลาด การบริหาร

ควบคุมเงิน การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป เปน

ตน 

- สงเสริมบริษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดี 

- มีระยะเวลาการรับบริหารจัดการประมาณ 2 ถึง 4 ป 

- รายงานผลการดําเนินการบริหารจัดการตอคณะกรรมการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

พรอมติดตอประสานงานอยางใกลชิด 

คุณสมบัติ - ตองเปนอิสระ ไมมีความเกี่ยวโยงกกบบริษัท ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

- ตองมีความรูและมีประสบการณเพียงพอในการบริหารจัดการ เชน 

o มีประสบการณ ในการบริหารจัดการบริษัทในอุตสาหกรรมเหล็กหรือ

อุตสาหกรรมที่ใกลเคียง 

o มีบุคลากรพรอมหรือมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณในการทํางาน

และเพียงพอตอการใหบริการแกบริษัท 

o สามารถเสนอแผนดําเนินการและเปาหมายการบริการที่นาเชื่อถือและ

สอดคลองกับนโยบายของบริษัทได 

คาธ รรมเนียมการบริก าร

จัดการ 

- ตองเปนอัตราที่สามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับราคาตลาดได (Market Rate) 

ของบริษัทจัดการอ่ืนได 

- คาธรรมเนียมอาจประกอบดวยคาธรรมเนียมรายเดือนและคาธรรมเนียมที่คิดจากเปน

อัตรารอยละจากกําไรของบริษัทกอนหักภาษี คาเสื่อมราคา และตนทุนทางการเงิน 

- ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับการตอรองและการเปรียบเทียบคาบริการระหวางบริษัทจัดการ

หลายๆราย 

ขั้นตอนในการคัดเลือก - ตองมีบริษัทจัดการเขารวมการพิจารณาอยางนอย 3 บริษัท 

- พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ ความรู ความสามารถแผนการดําเนินงานและ

คาธรรมเนียบมในการใหบริการวาสอดคลองกับสิ่งที่เสนอมา โดยไมจําเปนตองเปนรายที่

เสนอคาบริการต่ําที่สุดก็เปนได 

- กระบวนการคัดเลือกรวมถึงการเจรจาและคาธรรมเนียมจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

ธนาคารผูใหสินเชื่อ 



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

44/187 

 ตารางเปรียบเทียบเง่ือนไขของสัญญา Business Advisory and Review Agreement (“สัญญา 

Synergy”) ที่บริษัทจะวาจาง Synergy กับรางสัญญารับความชวยเหลือทางธุรกิจที่บริษัทเคย

เจรจากับ Arcelor Mittal Netherlands B.V. (“AM”) (“รางสัญญาชวยเหลือ AM”) 
 

หัวขอ สัญญา Business Advisory and Review Agreement 

  
สัญญาใหความชวยเหลือทางธุรกิจ16 

คู สั ญ ญ า

ร ะ ห ว า ง

บริษัท 

 Synergy AM 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ของสัญญา 

ตลอดชวงระยะเวลาที่ยังมีเงินกูอยูกับ Link Capital I หรือ Link 
Capital I เปนผูยินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญา หรือเมื่อบริษัท

ไดชําระหนี้ภายในสัญญากูยืมเงินจนเสร็จสิ้น 

10 ปโดยมีการตอสัญญาโดยอัตโนมัติ
อีก 10 ป (รวมทั้งสิ้น 20 ป) ยกเวนใน

กรณีที่ AM แสเงเจตนาวาจะไมตอ

สัญญาเมื่อครบ 10 ปแรก 

คาธรรมเนียม

การใหบริการ 
 ปละไม เ กิน  575 ,000.04  เห รียญสหรัฐ  หรือคิด เปน 

19,842,804.16 บาทโดยแบงเปน  

 คาบริหารงานเดือนละ 41,666.67 เหรียญสหรัฐ หรือคิด

เปน 1,437,884.37 บาท  

 ไมรวมคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไมเกิน 75,000 

เหรียญสหรัฐตอป หรือคิดเปน 2,588,191.67 บาท 

 รอยละ 2.00 จากยอดขายทั้งหมด

ตามงบการเงินรวมของบริษัท โดย

บริษัทและ GJS จะรวมกันชําระ

คาธรรมเนียมตามสัดสวนของ

รายไดจากการขายจริงของทั้งสอง

บริษัท  

 โดยคาธรรมเนียมที่จะชําระรวมกัน

เปนจํานวนไมเกิน 40 ลานเหรียญ

สหรัฐตอป หรือคิดเปนมูลคารวม

ไม เกิน 800 ล านเหรียญสห รัฐ

ตล อดอา ยุสัญญา  20  ป  ห รือ

เทากับไมเกิน 1,244.44 ลานบาท

ตอปหรือไมเกิน 24,488.80 ลาน

บาทตอปตลอดอายุสัญญา 20 ป 

บวกภาษีมูลคาเพิ่ม (หากมี) 

ขอบเขตงาน Synergy จะ ใหบ ริก ารด วยก ารให คําแ นะนํา เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีความรู และประสบการณในอุตสาหกรรม

เหล็กมาอยางยาวนาน เพื่อเพิ่มผลกําไร รวมถึงมูลคากิจการ

ของบริษัท โดยมีเงื่อนไขสําคัญในสัญญา ดังนี้ 

ความชวยเหลือทางดานการเงิน ดาน

เทคโนโลยีการผลิต โครงขายการตลาด 

ดานทรัพยากรบุคคล และดานการ

จัดหาวัตถุดิบ เปนตน 

                                                             
16 บริษทัยังไมไดมกีารเขาทํารายการกับ AM เนื่องจากทางกลุมนกัลงทุนไดทาํการยกเลกิการลงทุนในบรษิทั 
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หัวขอ สัญญา Business Advisory and Review Agreement 

  
สัญญาใหความชวยเหลือทางธุรกิจ16 

 Synergy มีสิทธิที่จะจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน

ในบริษัท  โดยรวมถึ งบุคลากรในตํ าแหน ง ประธาน
เจาหนาที่บริหาร อยางไรก็ดี จํานวนรวมถึงคุณสมบัติของ

บุคลากรจะตองไดรับการยินยอมจาก Link Capital I  

 Synergy จะแตงตั้ง Mr. Sudhir Maheshwari เปนหัวหนา
ทีมที่ปรึกษา โดยจะติดตามผลประกอบการของบริษัททุก

เดือน และรับรองวาทีมที่ปรึกษาจะมีเวลาเพียงพอใน

การศึกษาธุรกิจ รวมถึงใหคําแนะนําแกบริษัท อยางไรก็ดี 

บริษัทจะตองทําประกันตางๆ ในการดําเนินธุรกิจไวดวย 

 ประธานเจาหนาที่บริหารที่จัดหาโดย Synergy จะทํางาน
เต็มเวลาที่บริษัทและมีหนาที่ทําใหบริษัทดําเนินการตาม

แผนธุรกิจและงบประมาณประจําป รวมถึงวัตถุประสงคของ

บริษัท 

 ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ บริษัทจะไมแตงตั้งบุคคล
อื่นที่ทําหนาที่ใกลเคียงกับทีมที่ปรึกษา หรือกระทําการใดที่

อาจจะทําใหทีมที่ปรึกษาไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ความสามารถ 

 ขอบเขตงานที่ปรึกษาไดแกการใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ 

ดังนี ้
1. Business Review  

2. Technical and Operation Issues 

3. Financing and Working Capital Arrangements 

4. Other services 
 

จากตารางขางตนที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบกับเง่ือนไขตามรางสัญญา

ชวยเหลือ AM ที่บริษัทเคยเจรจาตอรอง รวมถึงเปนเง่ือนไขที่อยูในกรอบการแตงตั้งบริษัทรับบริหารที่

เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 เงื่อนไขการวาจาง Synergy เปนที่ปรึกษาใน

การบริหารจัดการมีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขตามสัญญา Synergy จะมีคาใชจายต่ํากวาราง

สัญญาชวยเหลือ AM และกรอบการแตงตั้งบริษัทรับบริหาร โดยสัญญา Synergy มีคาใชจายประมาณ 

19.84 ลานบาทตอป ในขณะที่รางสัญญาชวยเหลือ AM คิดเปนรอยละ 2.00 จากยอดขายทั้งหมดตามงบ

การเงินรวมของบริษัท โดยบริษัทและ GJS จะรวมกันชําระคาธรรมเนียมตามสัดสวนของรายไดจากการ

ขายจริงของทั้งสองบริษัท ซึ่งจะมีมูลคาไมเกิน 1,244.44 ลานบาทตอปหรือไมเกิน 24,488.80 ลานบาท

ตอปตลอดอายุสัญญา 20 ป บวกภาษีมูลคาเพิ่ม (หากมี) และกรอบการแตงตั้งบริษัทรับบริหารกําหนด

คาใชจายประมาณ 425.07 ลานบาทตอป นอกจากนี้ สัญญา Synergy มีระยะเวลาของสัญญาสั้นกวาราง
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สัญญาชวยเหลือ AM ทําใหงายตอการยกเลิกสัญญาหากบริษัทตองการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม

สัญญา Synergy มีความเกี่ยวเนื่องกับเง่ือนไขของสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทกับ Link Capital I ซึ่ง

ระบุวาบริษัทจะตองวาจาง Synergy ตลอดชวงเวลาที่บริษัทกูยืมเงินจาก Link Capital I และขึ้นกับดุลย

พินิจของ Link Capital I ในการเปลี่ยนแปลงการวาจาง Synergy ดังนั้น หาก บริษัทไมสามารถจายชําระ

หนี้สินตามสัญญากูยืมเงินดังกลาว บริษัทอาจตองวาจาง Synergy ตอไป ยกเวนเปนความยินยอมของ 

Link Capital I  

จ. ลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทจะ

สามารถปลดภาระหนี้ที่มีอยูในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 242,534,385 เหรียญสหรัฐ (แบงเปนเงิน

ตนของหนี้การคาคางชําระจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ ดอกเบ้ียสวนที่หนึ่งและดอกเบี้ยสวนที่

สองจํานวน 100,839,458 เหรียญสหรัฐ และ ภาษี หัก ณ ที่จายจํานวน 17,795,198 เหรียญสหรัฐ) ซึ่ง

ทําใหบริษัทสามารถลดภาระหนี้สินที่อยูในรูปเงินตราตางประเทศ (Currency Exposure) ลงไดทันที 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG 

ดวยเชนกัน บริษัทจะมีเงินกูยืมในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ 

ดังนั้น ภาระหนี้สินสุทธิในรูปสกุลเงินเหรียญที่ลดลงเทากับ 201,534,385 เหรียญสหรัฐ คิดเปน 

6,954.79 ลานบาท จึงถือเปนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงไดโดยการ

แปลงหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนทุนของบริษัท   

ฉ. เกิดผลกระทบเชิงบวกทางบัญช ี

ตามขอตกลงระหวางบริษัทและกลุม SSG บริษัทจะไดรับการยกเลิกหนี้ในสวนของดอกเบ้ียสวน

ที่หนึ่ง ดอกเบ้ียสวนที่สองและภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย รวมเปนจํานวน 118.67 ลานเหรียญสหรัฐ 

สงผลใหบริษัทรับรูกําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ใหประมาณ 118.67 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

4,095.20 ลานบาท และ ACO I จะจองซื้อหุนตามการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน

มีมูลคาเทากับหนี้การคาสุทธิ สงผลใหภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทจะรับรูกําไรจากการปรับ

โครงสรางหนี้ประมาณ 0.50 ลานบาท โดยผลกระทบคํานวณจากประมาณการณดอกเบ้ียคางจายสวนที่

หนึ่งและสวนที่สอง รวมทั้งภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจายบนสมมติฐานวางบการเงินดังกลาวยังไมไดรับ

ผลกระทบจากประโยชนในดานอื่นๆ หรือจากตนทุนที่จะเกิดภายใตเงื่อนไขตางๆ 
 

2.2.2 ขอดอยและความเสี่ยงในการทํารายการ 

ก. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) 

เนื่องจากการเขาทํารายการในคร้ังนี้มีการจัดสรรหุนออกใหมเปนสามสวนไดแก (1) เพื่อรองรับ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (“Rights 

Offering”) จํานวนไมเกิน 3,425,090,482 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยกําหนดราคาเสนอขายที่

ราคาหุนละ 0.19613 บาท (2) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม
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เกิน 21,801,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ACO I ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการ

ควบคุมของกลุม SSG เพื่อชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน  

4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะกําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่

ราคาหุนละ 0.19613 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 4,275,830,130.00 บาท (“การจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน”) และ (3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช

สิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2” และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3  จํานวนไมเกิน 2,506,151,722 หุน ทําใหเกิดผล

กระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนหรือกําไรตอหุนลดลง (Dilution Effect) ดังตอไปนี้  

ผลกระทบตอสิทธิของผูถือหุน (Dilution Impact) ประกอบดวย 

สมมติฐาน การลดลงของสัดสวนการ

ถือหุน (Control Dilution) 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share 

Dilution) 

กรณีการออกหุ น เพิ่ มทุน

ตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน ให บุ คคล ในวงจํ า กัด

เทานั้น  

เทากับรอยละ 76 .09 ซึ่ ง

หมายถึงผูถือหุนเดิมทุกราย

ถือรวมกันในสัดสวนรอยละ 

100 ของทุนจดทะเ บียน

ชําระแลวกอนการเพิ่มทุน 

จะมีสัดสวนการถือหุนลดลง

ร อยล ะ 7 6 .09  ห รือจ ะมี

สัด ส วน กา รถื อหุ น เ หลื อ

เทากับรอยละ 23.91 ของ

ทุนจดทะเบียนเ รียกชําระ

แลวภายหลังจากแปลงหนี้

เปนทุน 

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  4 4 . 8 1 

หมายถึงราคาหุนของบริษัท

จะมีผลกระทบราคาลดลง

รอยละ 44.81  

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  7 6 . 0 9 

หมายถึงผลกําไรตอหุนของ

บริษัทจะมีผลกระทบไดรับ

สวนแบงกําไรลดลงรอยละ 

76.09 

กรณีการออกหุ น เพิ่ มทุน

ตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุนใหบุคคลในวงจํากัดและ

กา ร ใช สิท ธิ แปล งสภา พ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ17 

เทากับรอยละ 79 .80 ซึ่ ง

หมายถึงผูถือหุนเดิมทุกราย

ถือรวมกันในสัดสวนรอยละ 

100 ของทุนจดทะเ บียน

ชําระแลวกอนการเพิ่มทุน 

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  9.57 

หมายถึงราคาหุนของบริษัท

จะมีผลกระทบลดลงรอยละ 

9.57 

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  7 9 . 8 0 

หมายถึงราคาหุนของบริษัท

จะมีผลกระทบลดลงรอยละ 

79.80 

                                                             
17 ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทรวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 1 (GSTEL-W1)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 (GSTEL-W2) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (GSTEL-W3) ซึ่งมี

จํานวนหนวยคงเหลือ 1,135,237,165 หนวย สําหรับ GSTEL-W1, 269,730,617 หนวย สําหรับ GSTEL-W2 และ 1,500,000,000 หนวย 

สําหรับ GSTEL-W3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งเปนวันใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวลาสุด 
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สมมติฐาน การลดลงของสัดสวนการ

ถือหุน (Control Dilution) 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share 

Dilution) 

จะมีสัดสวนการถือหุนลดลง

ร อยล ะ 7 9 .80  ห รือจ ะมี

สัด ส วน กา รถื อหุ น เ หลื อ

เทากับรอยละ 20.2 ของทุน

จดทะเบียนเรียกชําระแลว

ภายหลังจากแปลงหนี้เปน

ทุนและการใชสิทธิ แปลง

สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 

กรณีการออกหุ น เพิ่ มทุน

ตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุนใหบุคคลในวงจํากัด การ

ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ  Rights 

Offering 

เทากับรอยละ 81 .73 ซึ่ ง

หมายถึงผูถือหุนเดิมทุกราย

ถือรวมกันในสัดสวนรอยละ 

100 ของทุนจดทะเ บียน

ชําระแลวกอนการเพิ่มทุน 

จะมีสัดสวนการถือหุนลดลง

ร อยล ะ 8 1 .73  ห รือจ ะมี

สัด ส วน กา รถื อหุ น เ หลื อ

เทากับรอยละ 18.27 ของ

ทุนจดทะเบียนเ รียกชําระ

แลวภายหลังจากแปลงหนี้

เปนทุน การใชสิทธิแปลง

สภาพใบสํา คัญแสดงสิทธิ

และการจัดสรรหุนใหกับผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือ

หุน 

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  1 4 . 4 3 

หมายถึงราคาหุนของบริษัท

จะมีผลกระทบลดลงรอยละ 

14.43 

เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ  8 1 . 7 3 

หมายถึงราคาหุนของบริษัท

จะมีผลกระทบลดลงรอยละ 

81.73 

ข. การมีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จในฐานะผูถือหุนและเจาหนี ้

จากแผนการปรับโครงสรางหนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการ

ใหความชวยเหลือทางการเงิน ACO I จะไดรับการแปลงหนี้เปนทุนจนกระทั่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท

ในสัดสวนรอยะ 76.09 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน สวน Link Capital I จะใหความ

ชวยเหลือทางการเงินเปนเงินกูยืมจํานวน 41.00 ลานเหรียญสหรัฐ สงผลใหภายหลังการปรับโครงสราง

หนี้ กลุม SSG จะเปนทั้งผูถือหุนใหญและเจาหนี้รายใหญของบริษัท โดยกลุม SSG จะเสนอชื่อบุคคล
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เขาดํารงตําแหนงกรรมการในจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงการแตงตั้ง

ผูบริหาร กลุม SSG จึงสามารถกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย

ตาง ๆ ของบริษัทเชนนโยบายการจายปนผล แผนในการประกอบธุรกิจ นโยบายทางการเงิน แผนในการ

เพิ่มทุน และแผนในการชําระเงินกู อยางไรก็ตาม จากสภาพปญหาของบริษัทจึงไมมีทางเลือกมากนักใน

การหาแหลงเงินทุนอื่นๆ รวมถึงบริษัทมีแนวทางในการดูแลสิทธิผูถือหุนเดิมโดยการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนเดิมไดรับสิทธิจองซื้อ 1 หุนใหมในราคา 0.19613 บาทตอ

หุนซึ่งเปนราคาเดียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน นอกจากนี้ ACO I ซึ่ง

ไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจนมีสัดสวนการถือหุนเกินรอยละ 75 ทําใหมีหนาที่ในการ

ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตามประกาศ ทจ. 12/2554 ซึ่งเปนอีกแนวทางในการรักษา

สิทธิผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหขายหุนและ/หรือหลักทรัพยอื่นๆ ของบริษัทที่ถืออยูใหแกผูถือหุนรายใหญ 

ค. เกิดความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการจัดการ 

ภายใตเงื่อนไขของ MOU และสัญญากูยืมเงิน กลุม SSG จะเสนอชื่อบุคคลเขามาเปนกรรมการ

เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตามสัญญา Business Advisory and Review Agreement 

จะแตงตั้งบุคคลเขาเปนผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัท รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเขามาตําแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัท สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมบริษัทและ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเปนธุรกิจที่มีความซับซอนและตองการ

ผูบริหารที่มีความเขาใจและความเช่ียวชาญ บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่ทีมบริหารใหมและทีมที่ปรึกษาจะไม

สามารถดําเนินการไดตามแผน และเปนผลใหสถานการณปญหาของบริษัทไมไดรับการแกไข ในการน้ี 

กลุม SSG ไดเลือก Synergy เปนทีมที่ปรึกษาในการบริหารจัดการบริษัทจากประสบการณผูบริหารของ 

Synergy ในอุตสาหกรรมเหล็กจากบริษัทเหล็กชั้นนําและการพลิกฟนธุรกิจที่มีปญหา ซึ่งกลุม SSG คาด

วาจะชวยใหบริษัทสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดสําเร็จ โดยบริษัทจะมีโครงสรางกรรมการภายหลังการ

ทํารายการดังตอไปนี้ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

กอนการเขาทํารายการ  หลังการเขาทํารายการ 

ชื่อ ตําแหนง ตําแหนง 

นาย ยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ  - กรรมการใหมในจํานวน 6 

รายจากจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด 

 - ประธานเจาหนาที่บริหาร

ใหมซ่ึงเปนตัวแทนมาจากกลุม 

SSG  

นาย ริวโซ โอกิโน ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ 

คุณหญิง ปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

น.ส. สุนทรียา วงศศิริกุล กรรมการ 

นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

นาง จุไรรัตน ปนยารชุน กรรมการ 

นาย โกมล วงศอภัย กรรมการ 

น.ส. เมธิกานต ชุติพงศสิริ กรรมการ 

นาย ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นาย ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นาย ธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นาย ศรินทร จินตนเสรี กรรมการอิสระ 
*กรรมการใหมและประธานเจาหนาที่บริหารจะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแตงตั้งโดยกลุม SSG 
*ขอมูลคณะกรรมการบริษัท จาก www.set.or.th 

โดยบริษัทคาดวาจะมีคณะกรรมการชุดใหมจํานวนทั้งส้ิน  11 ทาน โดยจะเปนตัวแทนมาจาก

กลุม SSG จํานวน 6 ทานและกรรมการเดิมจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน  

บริษัทจะทําการเปดเผยรายชื่อกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารใหม ภายหลังจากการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 เสร็จสิ้น 

 

  

2.2.3 ขอดีในการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง 

ก. บริษัทไดรับการชวยเหลืออยางครอบคลุมเนื่องจากความเขาใจในสถานการณของบริษัท 

ถึงแมวาปญหาทางการเงินของบริษัทตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดรับการแกไขอยางตอเนื่องทั้งการ

เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม การเขาสูแผนฟนฟูกิจการ การประนอมหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ การแปลง

หนี้เปนทุน การออกหุนกู หรือการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อยางไรก็ตาม 

ปญหาทางการเงินของบริษัทยังไมสามารถไดรับการแกไขทั้งหมด ซึ่งการที่กุลม SSG มีความเชี่ยวชาญ

ในการลงทุนในบริษัทที่มีปญหาทางการเงิน และ ACO I ซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาราย

ใหญ 7 ราย เพื่อเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับบริษัททําใหการแกไขปญหาของบริษัทเปนการแกไขทั้งสวน

ของภาระหนี้สิน สวนของทุน และการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงชวยลดความเสี่ยงและความยุงยากที่

บริษัทจะตองเจรจากับเจาหนี้แตละราย ซึ่งอาจจะไมยอมตกลงตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ดังเชนที่

เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ถึงแมวา การเขามาเปนผูถือหุนใหญของ

กลุม SSG จากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
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การบริหาร ก็เพื่อทําใหมีความคลองตัวในการกําหนดนโยบายตางๆ  เพื่อพลิกฟนสถานการณของบริษัท

ในปจจุบัน รวมถึงมีความมั่นใจสําหรับการใหความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งหากกลุม 

SSG เปนเพียงเจาหนี้เหมือนกับสถาบันการเงินตางๆ อาจไมมีความเช่ือมั่นวาบริษัทจะสามารถจายชําระ

หนี้คืนไดมากนอยเพียงใด  

ข. กลุม SSG มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลในอุตสาหกรรมเหล็กมาชวยบริหารบริษัท 

ตามบันทึกขอตกลงที่บริษัทไดลงนามพรอมกับกลุม SSG บริษัทจะตองดําเนินการวาจาง 

Synergy เขามาเปนที่ปรึกษาและเปนทีมงานเขามาชวยบริหารกิจการของบริษัท โดยทีมงาน Synergy 

เปนทีมงานที่มีความรูความสามารถซ่ึงทางกลุม SSG คาดวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ของบริษัทใหดียิ่งขึ้น รวมถึงชวยเร่ืองการจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมและชวยหาชองทางจัดจําหนายสินคา

ของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งเปนการสรางความแข็งแกรงทางการเงินและการประกอบกิจการในอนาคต  

2.2.4 ขอดอยในการทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยง 

ก. โอกาสที่จะเกิดความขัดแยงในผลประโยชนในอนาคต 

หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน ACO I จะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดยมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 76.09 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแลวภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน และกลุม SSG จะเสนอชื่อกรรมการใหมในจํานวนเกิน

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําใหกลุม SSG เปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัทดวยเชนกัน 

นอกจากนี้กลุม SSG มีแผนในการใหความชวยเหลือทางการเงินเปนเงินกูยืมจํานวน 41,000,000 

เหรียญสหรัฐ เพื่อใหแผนในการปรับโครงสรางและการแกไขปญหาขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน

เปนไปดวยความเรียบรอย แตหากในอนาคต บริษัทยังไมสามารถไดรับวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

และตองพึ่งพิงกลุม SSG ในการชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจะถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนได ซึ่งบริษัทจําเปนตองทําตามกฎเกณฑของประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน นอกจากนี้ กลุม SSG เปนกองทุนการเงินที่ลงทุนในหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม ซึ่งการลงทุน

ที่ เกิดขึ้น ในปจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจมีความเกี่ยวเนื่องหรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับธุรกิจของบริษัท ดังเชนการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาซึ่งเปนโรงไฟฟาที่บริษัทซื้อไฟฟา

อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา หากกลุม SSG เขามาเปนผูถือ

หุนใหญของบริษัทแลว คณะกรรมการตรวจสอบจําเปนตองเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบการทํา

ธุรกรรมของกลุม SSG เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงเปนไป

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกําหนด 
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2.3 ขอดี ขอดอย และความเสี่ยงในการทํารายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

2.3.1 ขอดีในการทํารายการ 

ก. การเขาถึงแหลงเงินทุน 

จากการที่กลุม SSG เปนกลุมนิติบุคคลและกองทุนทางการเงินที่มีความชํานาญและเนนการ

ลงทุนในบริษัทที่ประสบปญหาดานการเงินและมีหนี้สินจํานวนมาก (Distressed Assets) โดยกองทุนมี

ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหนี้และการปรับปรุง (Turnaround) บริษัทโดยกองทุนมีการระดมทุน

จากผูลงทุนตางประเทศที่เปน High net worth สงผลใหกลุม SSG เปนผูประกอบการที่มีความแข็งแกรง

ทางการเงิน มีเงินสดหมุนเวียนในกลุมอยางเพียงพอ ทําใหบริษัทมีโอกาสในการขอรับความสนับสนุน

ทางการเงินเพิ่มเติมหากมีความจําเปนในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่กลุม SSG ยังคงสถานะเปนผูถือหุน

ของบริษัท 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดมีความพยายามในการแกไขสถานะทางการเงินของบริษัทโดย

การหาแหลงเงินทุนแหลงตางๆมาอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการหาแหลงเงินกูในรูปแบบเงินลงทุนหรือ

เงินสินเชื่อจากทั้งในและตางประเทศ ทั้งการวาจางที่ปรึกษาทางการเงินหลายรายเพื่อดําเนินการ

แกปญหาดังกลาว อยางไรก็ดี ที่ผานมาการดําเนินการดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จ แมวาจะมีนักลงทุน

หลายรายสนใจเขามาลงทุนในบริษัทแตก็ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงกับบริษัทได ดังนั้นถึงแมวาการรับ

ความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG จะมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป พรอมดวยคาธรรมเนียม

การเบิกจายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนรอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใชและการใชสินทรัพยของ

บริษัทอื่นมาคํ้าประกัน แตหนึ่งในเง่ือนไขที่กลุม SSG ใหกับบริษัทคือ หากบริษัทสามารถชําระหนี้คืนได

กอนกําหนด บริษัทจะได รับการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการชําระหนี้กอนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ซึ่งถือเปนประโยชนตอบริษัท หากบริษัทสามารถหาแหลง

เงินกูยืมจากแหลงเงินกูอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น ที่ใหประโยชนที่ดีกวาจากการกูยืมจาก Link Capital I  

บริษัทอาจสามารถเปลี่ยนแหลงเงินกูยืมไปใชเงินกูที่มีอัตราดอกเบ้ียที่ดีกวา ดังนั้นบริษัทเชื่อวาการเขา

มาเปนผูถือหุนของกลุม SSG จะสงผลดีตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว 

พรอมกันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงแนวทางการชําระหนี้ใหกับ Link Capital I  

ดังนี ้

- กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนและอนุมัตกิารรับความชวยเหลือทางการเงิน 

บริษัทมีแผนที่จะหาแหลงเงินกูยืมจากสถาบันทางการเงินอื่นที่ใหตนทุนทางการเงินที่ต่ํากวา

แหลงเงินกูเดิมโดยการ Refinance เงินกูยืมของบริษัท ซึ่งผูบริหารคาดวาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 

2 ป นับจากบริษัทเขาทํารายการกับกลุม SSG เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

วาหากบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามแผนที่บริษัทไดทําการตกลงกับทางกลุม SSG ไว บริษัท

อาจจะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนหรือเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินที่ดีกวาอัตราที่บริษัทไดรับจากกลุม 

SSG ในปจจุบัน 
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได วิเคราะหตนทุนทางการเงินจากการกูยืมเงินในกรณีที่บริษัท 

ตัดสินใจที่จะ Refinance ดวยอัตราดอกเบ้ียที่ถูกกวา กลุมบริษัทจะตองพิจารณาตนทุนทางการเงินที่

เกี่ยวของ ดังนี ้

 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ตนทุนดอกเบ้ียจายตอป 1/ 169.78  169.78  169.78  169.78  169.78  

รวมดอกเบ้ียจายสะสม 169.78 339.56 509.34 679.12 848.93 

คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงิน 2/ 28.30  0 0 0 0 

รวมตนทุนทางการเงินสะสม 198.08 367.86 537.64 707.42 877.23 

หมายเหตุ: 1/     อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 12.00 ตอป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระเพิ่มเติม   

    อีกรอยละ 3.00 ตอป 

  2/     คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงินรอยละ 2.00 ของวงเงินที่มีการเบิกใช 

 

- กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมตไิมอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนและมีมติอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

บริษัทจะสามารถเบิกเงินกูยืมจาก Link Capital I ไดเพียงเงินกูยืมสวนที่หนึ่ง จํานวน 7.05 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243.43 ลานบาท เพื่อการชําระหนี้คืนใหแก ACO I และจะตองชําระหนี้คืน

ภายใน 15 เดือนนับจากวันที่เบิกใชวงเงินกูยืมดังกลาว โดยผูบริหารของบริษัทมีแผนที่จะเจรจากับกลุม 

SSG อีกครั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสรางหนี้ และการแปลงหนี้เปนทุนอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาในกรณีดังกลาว บริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณที่บริษัทและกลุม 

SSG ไมสามารถหาขอยุติ หรือรายการไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทอาจจะไมมีสภาพ

คลองเพียงพอที่จะชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 15 เดือนใหกับ Link Capital I รวมถึงเจาหนี้ราย

อื่นๆที่ยังมียอดหนี้คางชําระอยู สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับคดีและยึดทรัพยเพื่อขาย

ทอดตลาด  

 

ข. เพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทปญหาขาดสภาพคลองของเงินทุน

หมุนเวียนอยางตอเนื่อง จนทําใหบริษัทตองหยุดการผลิตชั่วคราวในชวงป 2555 – 2556 แตจากการ

ดําเนินการผลิตอีกคร้ัง บริษัทยังคงมีปญหาขาดสภาพคลองจากการพิจารณาผลการดําเนินงานในป 

2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 เปนดังนี ้
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หนวย : ลานบาท 

รายการ 2557 2558 2559 ไตรมาส 1 ป 

2560 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (2,294.49) (4,266.29) (974.08) (118.20) 

EBITDA* (1,393.28) (3,378.30) (89.16) 102.06 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 3.72 13.30 70.60 12.44 

อัตราสวนสภาพคลอง 0.19 0.08 0.08 0.12 

*EBITDA กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and 

Amortization, EBITDA) (ไมรวมกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้และรายไดอื่น) 

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานตั้งแตป 2557 – ป 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 รวม 

7,653.06 ลานบาท และกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Earning Before 

Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) (ไมรวมกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้และ

รายไดอื่น) ในป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 รวม 4,758.68 ลานบาท นอกจากนี้ จากงบ

การเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่แสดงขางตน 

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูงถึง 12.44 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองเพียง 0.12 เทา แสดงถึง

สถานการณของบริษัทที่ยังคงมีปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนอยางมากเพื่อซื้อวัตถุดิบ จนเปนผลใหบริษัท

ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน และทําใหไมสามารถผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนได

อยางเต็มกําลังการผลิต ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน เนื่องจากไม

สามารถผลิตเหล็กรีดรอนไดถึงระดับคุมทุน (ระดับคุมทุนเทากับรอยละ 70-75) 

หากบริษัทเขาทํารายการในคร้ังนี้ นอกจากบริษัทจะสามารถลดภาระหนี้การคาแลว บริษัทจะ

ไดรับวงเงินกูจํานวนรวม 41,000,000 เหรียญสหรัฐ แบงเปน 3 วงเงินไดแก 1) วงเงินกูสวนที่หนึ่ง 

จํานวนไมเกิน 9,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อชําระคืนเงินกูใหแก ACO I 2) วงเงินกูสวนที่สอง จํานวน 

14,070,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และ 

3) วงเงินกูสวนที่สาม (สวนที่เหลือจากวงเงินสวนที่หนึ่งและสวนที่สอง) เพื่อชําระคืนเงินกูจากกลุม

มหาชัย 

ดังนั้น บริษัทจะไดรับเงินกูยืมจากวงเงินกูยืมสวนที่สองเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจํานวน 

14,070,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 485,544,756.67 ลานบาทโดยมีเงื่อนไขการเบิกเงินกูคือบริษัท

จะตองเพิ่มการผลิตเหล็กใหไดเปน 100,000 ตันตอเดือนหรือคิดเปนอัตรากําลังการผลิตที่รอยละ 80
18

 

ของกําลังการผลิตสูงสุดสําหรับทุกผลิตภัณฑของบริษัทที่ประมาณ 1,500,000 ตันตอป ซึ่งวงเงินกู

                                                             
18

 จากการสัมภาษณผูบริหารและไปดูสภาพโรงงานและเคร่ืองจกัรจริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา บริษทัสามารถเพิ่มกําลังการ

ผลติที่รอยละ 80 ตามเง่ือนไขการเบิกวงเงินกูยมืเนื่องจากเคร่ืองจักรของบริษทัยังคงมสีภาพพรอมใชงานและไดรับการดูแลและซอมบํารุงอยาง

ตอเนือ่ง อกีทั้งบริษทัยังมกีารดําเนนิการตามแผนการบํารุงรักษาประจําป เพื่อใหเคร่ืองจกัรมีสภาพพรอมใชงานตามแผนการผลติ  
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ดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถเพิ่มการผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนใหอยูในระดับการผลิตที่เหมาะสม

และสามารถสรางผลกําไรจากการดําเนินงานได  

ค. ลดการพึ่งพิงกลุมมหาชัย 

ปจจุบัน บริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย (สิ่งที่สงมาดวย 4 รายละเอียด

ในสารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)) เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตอง

ใชวงเงินสินเชื่อสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน และวงเงินสินเชื่อสําหรับออกหนังสือคํ้าประกัน ภายหลัง

จากที่บริษัทมีปญหาการใชวงเงินจากเจาหนี้การคาในการส่ังซื้อวัตถุดิบ ทําใหบริษัทจําเปนตองใชวงเงิน

จากกลุมมหาชัยมากขึ้นเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและเปนเงินทุนหมุนเวียน อยางไรก็ตาม กลุมมหาชัยกําหนด

เง่ือนไขการใหการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อวัตถุดิบที่รัดกุม เชน การควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ การ

ควบคุมการเบิกใชวัตถุดิบ การวางหลักประกันสําหรับวงเงินที่เบิกใช การชําระหนี ้และการจัดจําหนาย

สินคา จากเง่ือนไขตาง ๆ สงผลใหบริษัทมีตนทุนการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และลดความสามารถในการ

แขงขัน ซึ่งหากบริษัทเขาทํารายการตามแผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทและบริษัทชําระหนี้กลุม

มหาชัยตามขอตกลงระหวางกลุม SSG และบริษัท (รายละเอียดเงินกูยืมจากกลุม SSG ในขอ 1.4) 

บริษัทจะเปลี่ยนจากการใชวงเงินสินเชื่อจากกลุมมหาชัย เปนการใชวงเงินกูยืมสําหรับเปนเงินทุน

หมุนเวียนจากกลุม SSG  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเปรียบเทียบการใหความชวยเหลือทางการเงินระหวางกลุมมหาชัย

ซึ่งเปนความชวยเหลือทางการเงินที่บริษัทไดรับอยูในปจจุบัน กับความชวยเหลือทางการเงินที่บริษัทจะ

ไดรับจากกลุม SSG ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบผลประโยชนที่กลุม SSG และ กลุมมหาชัยไดรับจาก

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 

14 กรกฎาคม 2560 ไดดังนี้  

เง่ือนไข กลุม SSG 

กลุมมหาชยั 

วงเงินสนับสนนุทางการเงินสําหรับ

หนังสือค้ําประกนั 
วงเงินกูยืมจากนายนิรัมดรฯ 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 12.00 ตอป 1/ รอยละ 7.00 ตอป รอยละ 12.00 ตอป 

ดอกเบี้ยตลอดอายุ

สัญญา 

จํานวนรวม 24.60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเปน 848.93 ลานบาท ทั้งนี้  จํานวน

ดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการ

ชําระเงินตนบางสวนกอนครบอายุสัญญา 

จํานวนรวม 73.50 ลานบาท จํานวนรวม 156.58 ลานบาท 

ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม 

ค า ใ ช จ า ย  ห รื อ

คาบริการอื่น ๆ ที่

บ ริ ษั ท เ ป น

ผูรับผิดชอบ 

คาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front 

End Fee) จํานวนรอยละ 2 2/ ของวงเงินที่

มีการเบิกใช (ตามสัญญากูยืมเงินจะหัก 

Front End Fee จากจํานวนเงินที่เบิกใช) 

คิดเปนจํานวน 0.82 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 28.30 ลานบาท (รอยละ 2 

ของวงเงินกู 41.00 ลานเหรียญสหรัฐ) 

- คาภาษี หัก ณ ที่จาย บริษัท

รับผิดชอบแทนกลุมมหาชัยรวม

จํานวน 0.74 ลานบาท 

- อ าก รแส ต มป  รวม จํานวน 

20,000 บาท 

- คาภาษีหัก  ณ ที่จาย  บริษัท

รับผิดชอบแทนนายนิรัมดรฯ รวม

จํานวน 14.61 ลานบาท 

คาธรรมเนียมตัวแทนจําหนายสินคารอยละ 1.5 ของยอดขายทั้งหมดใน
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เง่ือนไข กลุม SSG 

กลุมมหาชยั 

วงเงินสนับสนนุทางการเงินสําหรับ

หนังสือค้ําประกนั 
วงเงินกูยืมจากนายนิรัมดรฯ 

แตละเดือนเปนเวลา 5 ป คาธรรมเนียมที่ชําระในอดีตตั้งแต เดือน 

กุมภาพันธ 2557 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2560 รวมจํานวน 450.12 ลาน

บาท และบริษัทประมาณการคาธรรมเนียมตัวแทนจนถึงวันสิ้นสุด

สัญญา (เดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2562) รวมประมาณ 

316.98 ลานบาท รวมคาธรรมเนียมตัวแทนตลอดอายุสัญญาประมาณ 

767.10 ลานบาท 

รวมด อกเบี้ ย แล ะ

ผลประโยชนในรูป

ตัวเงิน 

ประมาณ 877.22 ลานบาท ประมาณ 1,012.54 ลานบาท 

หลักประกัน 

(ที่ ดิน  เครื่ องจัก ร 

แ ล ะอุ ป ก ร ณ ข อ ง

บ ริ ษั ท ที่ เ ป น

หลักประกันจะแสดง

ดวยราค าประเมิน 

ณ  วั น ที่  1 3 

มิถุนายน 2560 จาก

รายงานการประเมิน

มูลคาสินทรัพยของ

ผูประเมินราคาอิสระ

ที่ ไ ด รั บ ค ว า ม

เ ห็ น ช อ บ จ า ก

สํานักงาน ก .ล.ต . 

คือ บริษัท อเมริกัน 

แ อ พ เ พ ร ซั ล 

( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) 

จํากัด)  

1. ที่ดินและเค ร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวม

ประมาณ 9,900.15 ลานบาท ตามมูลคา

ทางบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

และมีมูลคาตามราคาประเมินเทากับ 

15,914.69 ลานบาท  

2 .  ก า ร รั บ โ อ น สิ ท ธิ ใ น ฐ า น ะ ผู รั บ

ผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งมี

มู ล ค าค วา มคุ ม ค รอ ง รว มป ร ะมา ณ 

12,222.67 ลานบาท 

1. การจํานําหุนสามัญของ GJS 

จํานวน 10,000 ลานหุนราคาปด

กอนวันทําสัญญาหุนละ  0.04 

บาท รวมมูลคา 400.00 ลานบาท 

2. การจํานองเครื่องจักร Heavy 

Guage Shearing Line มีมูลคา

ตามราคาประเมินเทากับ 544.37 

ลานบาท (จํานองรวมกับสัญญา

กูยืมเงินนายนิรัมดรฯ) 

3. การจํานําเหล็กแผนรีดรอนที่

บริษัทผลิตไดในปริมาณคิดเปน

รอยละ 85 ของปริมาณเหล็ก 

Steel Scrap หรือ Pig Iron 

ตามที่บริษัทเบิกใชในแตละครั้ง 

 

1. การจํานําหุนสามัญของ GJS 

จํานวน 12,000 ลานหุน ราคาปด

กอนวันทําสัญญาหุนละ 0.04 บาท 

รวมมูลคา 480.00 ลานบาท 

2. การจํานองเค ร่ืองจักร Heavy 

Guage Shearing Line มีมูลคา

ประเมินเทากับ 544.37 ลานบาท 

3. การจํานองหองชุดในอาคารชุด 

ดิ แฮบิแทท ที่ตั้งอยูที่ 91/67 ชั้นที่ 

27 อาคารเลขที่  1 อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ มูลคา 28 ลานบาท 

4. การจํานองที่ดินไมมีสิ่งปลูก

สราง จํานวน 2 แปลง คือที่ดิน

โฉนดเลขที่ 20170 เนื้อที่ 30 ไร 

และที่ดินโฉนดเลขที่ 44540 เนื้อที่ 

6 ไร มูลคา 23 ลานบาท 

5. การจํานองที่ดินไมมีสิ่งปลูก

สราง จํานวน 1 แปลง คือที่ดิน

โฉนดเลขที่ 241981 เนื้อที่ 60 ตร.

วา มูลคา 37 ลานบาท 

6 .  ก าร จํา นํ าห ลั ก ท รั พ ย ข อ ง

บุคคลภายนอกมูลคา 140 ลาน

บาท 
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หมายเหตุ 1/ จากขอมูลงบการเงินยอนหลัง 3 ป พบวาบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม และดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้จากเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน จากเงินกูยืมจากบุคคล เงินกูยืมจากกิจการ รอยละ 3.00 - 15.00 ดังนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นวาอัตรา

ดอกเบี้ยของการกูยืมเงินจากกลุม SSG รอยละ 12.00 ถือวาเปนราคาที่เหมาะสมสําหรับบริษัท 

2/ รูปแบบและอัตราการคิดคาธรรมเนียมการใชวงเงินกูหรือของคาธรรมเนียมการจายวงเงินจะแตกตางกันไปแลวแตสถาบัน

การเงิน โดยอาจจะพิจารณาถึงประเภทและขนาดของวงเงินกู เครดิตและความนาเชื่อถือของลูกคา รวมไปถึงความสามารถใน

การเจรจาตอรองของบริษัท ซึ่งสวนมากมักจะคิดคาธรรมเนียมคร้ังเดียวจากวงเงินกูที่อนุมัติ โดยมีอัตราเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1 - 2 

ขึ้นอยูกับความสามารถในการเจรจาของบริษัท ดังนั้นคาธรรมเนียมการเบิกวงเงินกูที่บริษัทจะตองจายใหกับ Link Capital I ที่

อัตรารอยละ 2 ของวงเงินที่เบิกใช ถือวาเปนราคาที่สมเหตุสมผล 

จากตารางขางตนดอกเบ้ียและผลประโยชนตางๆ ที่บริษัทตกลงชําระใหแกกลุม SSG เมื่อ

เปรียบเทียบกับที่บริษัทชําระใหแกกลุมมหาชัยในปจจุบัน จะเห็นวาบริษัทจะชําระใหแกกลุม SSG ใน

มูลคาโดยรวมนอยกวากลุมมหาชัย อยางไรก็ตาม หากบริษัทตองการยกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทนกอน

ครบกําหนดเวลา 5 ป (จะครบกําหนดในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2562) บริษัทมีภาระในการจายเงินคา

ยกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทนกับกลุมมหาชัยกอนหมดสัญญาจํานวน 100,000,000 บาท ซึ่งที่ปรึกษามี

ความเห็นวา ถึงแมวารวมคาใชจายในการยกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทนกอนกําหนด  

บริษัทยังชําระดอกเบี้ยและผลประโยชนตาง ๆ ใหกับกลุม SSG นอยกวากลุมมหาชัย และการให

ความชวยเหลือทางการเงินของกลุม SSG มีเงื่อนไขที่เหมาะสม หากบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูและ

หนี้สินตางๆ จากกลุมมหาชัยดวยเงินกูยืมจากกลุม SSG บริษัทจะสามารถยกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทน

จําหนายสินคากับกลุมมหาชัย เปนผลใหบริษัทจะมีภาระคาใชจายลดลง และบริษัทมีโอกาสในการสราง

ผลกําไรทีสู่งขึ้นจากการเปนผูกําหนดชองทางการจําหนายเอง ซึ่งจะสงผลดีตอฐานะการเงินและมูลคา

สวนของผูถือหุนในอนาคต    

 

2.3.2 ขอดอยในการทํารายการ 

ก. ภาระดอกเบี้ยและคาใชจาย 

บริษัทมีภาระตนทุนทางการเงินที่ตองชําระใหแก Link Capital I ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอปคิดเปน

จํานวนรวม 24,600,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 848,926,886.67 บาท ทั้งนี้ จํานวนดอกเบ้ียอาจมีการ

ปรับลดลงหากมีการชําระเงินตนบางสวนกอนถึงกําหนดชําระเงิน พรอมดวยคาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน 

(Front End Fee) อัตรารอยละ 2 ของวงเงินที่มีการเบิกใช (ตามสัญญากูยืมเงินจะหัก Front End Fee จาก

จํานวนเงินที่เบิกใช) คิดเปนจํานวนรวม 820,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 28,297,562.22 บาท (รอยละ 2 

ของวงเงินกู 41,000,000 เหรียญสหรัฐ) นอกจากนี้ บริษัทยังตองวางหลักประกันใหแก Link Capital I ในการ

รับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งไดแก ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักร ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 9,900,145,322 

บาท ตามมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผูรับผลประโยชนใน
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กรมธรรมประกันภัย ซึ่งมีมูลคาความคุมครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท ทั้งนี้วงเงินจํานอง

หลักประกันเปนเงินประมาณไมเกิน 2,500,000,000 บาท 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรดอกเบ้ียปกติของธนาคารพาณิชยซึ่งอัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี

ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate (MLR) อัตราดอกเบ้ียลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงิน

เบิกเกินบัญชี Minimum Overdraft Rate (MOR) และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินใหสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ 

ซึ่งพิจารณาจากอัตราที่ต่ําที่สุด เทากับรอยละ 6.280 ตอป รอยละ 7.087 ตอป และรอยละ 11.12 ตอป19

ตามลําดับ 

อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นด ีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา Minimum Loan 

Rate (MLR) 

รอยละ 6.280 

อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Overdraft 

Rate (MOR) 

รอยละ 7.087 

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินใหสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ (Commercial Loan เชน  O/D, Revolving เงินกูระยะส้ัน เงินกู

ระยะยาว) 

 - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกต ิ รอยละ 11.12 - 18.00  ตอป 

 - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ รอยละ 15.00  - 18.00 ตอป 

เมื่อเปรียบเทียบตนทุนทางการเงินจากวงเงินของ Link Capital I ที่รอยละ 12 ตอปพรอมดวย

คาธรรมเนียมและหลักประกันอื่นๆที่ทางบริษัทตองนําไปเปนหลักประกัน กับอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินของ

ธนาคารพาณิชย พบวาเปนอัตราที่ต่ํากวาขอเสนอจากทาง Link Capital I ดังนั้นบริษัทจึงมีภาระดอกเบ้ียจาย

และคาใชจายในอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

อยางไรก็ตาม ภายใตสถานะการณปจจุบันของบริษัทจากปญหาสถานะทางการเงินและหนี้สิ้นที่มีอยูมาก

ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อขนาดใหญจากทางสถาบันการเงินโดยเฉพาะในประเทศ ดังนั้น

จึงไมสามารถนําอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมาเปรียบเทียบได 

ข. ขอจํากัดในเง่ือนไขของสัญญา 

ถึงแมวาเง่ือนไขที่ไดรับจากสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน (Credit Agreement) นาจะเปนเงื่อนไข

ที่ดีที่สุดที่บริษัทสามารถหาไดและไดรับมาในปจจุบัน แตก็มีบางขอที่อาจจะเปนขอจํากัด เชน หากบริษัท

จะตองดําเนินการจาง Synergy เขามาชวยบริหารบริษัทและสัญญาวาจางงานกับทาง Synergy เปนสัญญาที่

มีอายุสัญญาผูกกับสัญญาใหความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีคาจางบริหารของ Synergy ในคาบริหารงาน

เดือนละ 41,666.67 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,437,884.37 บาท หรือปละไมเกิน 575,000.04 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 19,842,804.16 บาท ไมรวมคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไมเกิน 75,000 เหรียญสหรัฐตอ

ป หรือคิดเปน 2,588,191.67 บาท ซึ่งบริษัทจะมีภาระคาใชจายในการจาง Synergy เพิ่มขี้น ซึ่งอาจสงผลตอ

                                                             
19 อัตราดอกเบีย้เฉลี่ยของ 5 ธนาคารขนาดใหญในประเทศ ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคาร

กสกิรไทย ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
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การดําเนินงานของบริษัทได อีกทั้งหากบริษัทมีความตองการที่จะจายเงินปนผล บริษัทจะตองไดรับการ

อนุมัติจาก Link Capital I กอนที่จะดําเนินการจายปนผล ซึ่งผูถือหุนอาจจะไมไดรับผลประโยชนจากการ

ไมไดรับปนผลในคร้ังนี ้

 

2.3.3 ขอดีในการทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ก. ลดความยุงยากในการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

ตามที่กลุม SSG มีความสนใจเขามาปรับโครงสรางหนี้บริษัทและบริษัทยอย โดยกลุม SSG ได

ผานกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ในดานกฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน ของ

บริษัทเปนที่เรียบรอยแลว และพบวาผลการสอบทานสถานะและขอมูลของบริษัทเปนที่นาพอใจและ

เชื่อมั่นวาสามารถเขามาปรับปรุงธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยได ดังนั้น หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

อนุมัติการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG ขั้นตอนในการปลอยเงินกูใหกับ

บริษัทจะมีระยะเวลาสั้นกวาการขอวงเงินกูจากสถาบันการเงิน ซึ่งภายใต MOU และเงื่อนไขการเบิก

วงเงินกูตามสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทและกลุม SSG บริษัทจะสามารถเบิกเงินกูไดภายหลังจากที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I สําหรับวงเงินกู

สวนที่หนึ่ง เพื่อชําระคืนหนี้การคาบางสวนที่ ACO I ถือสิทธิในการเรียกชําระจํานวน 7,053,938 เหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปน 243,425,913.98 บาท สําหรับวงเงินกูสวนที่สองจะสามารถเบิกใชไดตามวัตถุประสงค 

เมื่อวงเงินกูสวนที่หนึ่งเบิกใชเรียบรอยแลว และบริษัทแจงแก Link Capital I พรอมเอกสารการเรียกเก็บ

เงินจากคูคาหรือเอกสารการชําระหนี้เงินกูยืมจากเจาหนี้ และสําหรับวงเงินกูสวนที่สามจะสามารถเบิกใช

ตามขั้นตอนที่ตกลงรวมกับกลุมมหาชัยในการชําระภาระหนี้ทั้งหมดของกลุมมหาชัยและยกเลิกสัญญาที่

เกี่ยวของทั้งหมด โดย Link Capital I ตองการเอกสารการยกเลิกสัญญาตางๆ กับกลุมมหาชัย ซึ่งรวมถึง

แตไมจํากัดเพียงการยกเลิกสัญญากูยืมเงิน สัญญาการใหความสนับสนุนทางการเงิน และสัญญาแตงตั้ง

ตัวแทนจําหนาย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นวากลุม SSG ไดเขามาตรวจสอบสถานะ (Due 

Diligence) ของบริษัทแลว และเง่ือนไขการเบิกวงเงินมีความเหมาะสม ไมยุงยากซับซอน จึงเปนขอดีใน

การทํารายการกับบุคคลเกี่ยวโยง   

ข. ไดรับการสนันสนุนทางการเงินจากบุคคลเกี่ยวโยงอยางเต็มที ่

เนื่องดวยกลุม SSG เปนกองทุนทางการเงินที่มีความชํานาญและเนนการลงทุนในบริษัทที่

ประสบปญหาดานการเงินและมีหนี้สินจํานวนมาก (Distressed Assets) โดยกองทุนมีความเชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการหนี้และการปรับปรุง (Turnaround) บริษัท ซึ่งนโยบายการลงทุนของ SSG III เปนการ

ลงทุนระยะยาวเพื่อพลิกฟนธุรกิจโดยการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ประสบปญหา เพื่อ

เพิ่มมูลคาของบริษัทที่เขาลงทุน ดังนั้นเมื่อบริษัทมีกลุม SSG เขามาเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหาร

ของบริษัท ทําใหกลุม SSG จะทราบขอมูลและปญหาของบริษัทเปนอยางดี โดยเฉพาะปญหาขาดสภาพ
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คลองของเงินทุนหมุนเวียน จากการสัมภาษณผูบริหารของกลุม SSG  ทราบวา หากกลุม SSG เปนผูถือ

หุนใหญของบริษัท พรอมจะใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหบริษัทสามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนได

เต็มกําลังการผลิตและสรางผลกําไรที่ดีใหแกบริษัทในอนาคต  

 

2.3.4 ขอดอยในการทํารายการกับบุคคลเก่ียวโยง 

ก. เงื่อนไขการรับการสนับสนุนทางการเงินอาจเปนประโยชนตอบุคคลเกี่ยวโยงมากกวาบริษัท 

หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน กลุม SSG จะเปนผูถือหุนใหญของบริษัท พรอมกันนี้ กลุม SSG จะใหความชวยเหลือทางการเงินใน

รูปของเงินกูยืมจํานวน 41,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งการเจรจาตอรองระหวางบริษัทกับกลุม SSG จึง

เปนการพิจารณาทั้งโครงการปรับโครงสรางหนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

และการใหความชวยเหลือทางการเงิน สงผลใหเง่ือนไขในสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I อาจแตกตาง

จากมีเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป เชน เง่ือนไขการวาจางที่ปรึกษาและแตงตั้ง

ผูบริหารในการบริหารจดัการ เง่ือนไขการเบิกใชวงเงิน หรือคาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front End 

Fee) เปนตน อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินไมมั่นคง 

ขาดสภาพคลองและกระแสเงินสด มีหนี้สินคางชําระและภาระหนี้สินจํานวนมาก ทําใหการไดรับวงเงิน

กูยืมจากสถาบันการเงินเปนไปไดยาก รวมถึงสถาบันการเงินอาจมีเง่ือนไขที่ไมแตกตางจากที่บริษัท

เจรจาตอรองกับกลุม SSG  

 

2.4 การวิเคราะหผลกระทบจากการพิจารณาอนุมัต/ิไมอนุมัติการเขาทํารายการและไมเขาทํารายการ 

 การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

การรับความ

ชวยเหลือ

ทางการเงิน 

 อนุมัต ิ ไมอนุมัติ 

อนุมัติ - บริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขการเขาทํา

รายการตามขอ 1.8.1 และ 1.8.2 

- บริษัทไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

- วาจาง Synergy เปนที่ปรึกษาตามสัญญา

เงินกู 

- มีการแปลงหนี้เปนทุน 

- กลุม SSG เปนผูถือหุนใหญและมีหนาที่ตอง

ทําคําเสนอซื้อหลกัทรัพย (Tender Offer) 

- มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดการ เชน 

คณะกรรมการบริษัท 

- บริษัทตองปฎิบัติตามเง่ือนไขการเขาทํา

รายการตามขอ 1.8.2 

- บริษัทไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

จํานวนเพียง 7.05 ลานเหรียญสหรัฐ  หรือ

คิดเปน 243.43 ลานบาท เพื่อนําไปชําระคืน

เแก ACO I (เจาหนี้การคา)  

- วาจาง Synergy เปนที่ปรึกษาตามสัญญา

เงินกู 

- ไมมีการแปลงหนี้เปนทุน 

- กลุม SSG ไมเปนผูถือหุนและไมตองทําคํา
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 การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

- ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียง

ของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution 

Effect) ตามรายละเอียดในขอ 2.2.2 

เสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer)  

- รายการรับความชวยเหลือไมถือเปนรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 

- ตองเจรจาเร่ืองภาระหนี้สินกับ ACO I 

ไม

อนุมัติ 

- บริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขการเขาทํา

รายการตามขอ 1.8.1 

- บริษัทไมไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

และตองหาแหลงเงินกูใหม 

- กลุม SSG เปนผูถือหุนใหญและมีหนาที่ตอง

ทําคําเสนอซื้อหลกัทรัพย (Tender Offer) 

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการจัดการ เชน 

คณะกรรมการบริษัท 

- ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียง

ของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution 

Effect) ตามรายละเอียดในขอ 2.2.2 

- บริษัทไมมีหนาที่ตองปฎิบัติตามเงื่อนไขการ

เขาทํารายการตามขอ 1.8 

- บริษัทไมไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

- บริษัทยังคงมีหนี้สิ้นเปนจํานวนมากและมี

ปญหาสภาพคลองทางการเงิน 

- บริษัทตองหานักลงทุนกลุมใหมเพื่อเขามา

ชวยปรับโครงสรางหนี้ใหแกบริษัทอีกคร้ัง 

- ไมเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออก

เสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง 

(Dilution Effect) ตามรายละเอียดในขอ 

2.2.2 

 

การวิเคราะหภาพรวมการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกัน 

 ความเสี่ยงและผลกระทบทางบัญชีของ GSTEL จากการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของ GSTEL สําหรับการเสนอ

ขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและการรับความชวยเหลือทางการเงินสําหรับกรณีตางๆ ใหแก ACO 

I โดยการคํานวณอางอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ GSTEL สําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2560 มีดังน้ี 
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หนวย : ลานบาท 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ GSTEL ณ 31 มีนาคม 2560 

  
(1)  (2) (3)  (4) 

 

กอนการ

อนุมัติการ
เพิ่มทุน

และรับ

ความ

ชวยเหลือ

ทาง

การเงิน 

อนุมัติการเพิ่ม

ทุนและรับ

ความ

ชวยเหลือทาง

การเงิน 

 

อนุมัติการ

เพิ่มทุน 

รับความ

ชวยเหลือ

ทาง

การเงิน 

 

ไมอนุมัติการเพิ่ม

ทุนและรับความ

ชวยเหลือทาง

การเงิน 

สินทรัพยรวม 19,398.46 19,438.01  19,398.46 19,398.46  19,398.46 

หนี้สินรวม 17,954.65 9,623.32 4/ 9,583.77 17,954.65 5/ 17,954.65 

สวนของผูถือหุน 1,443.81 9,814.69  9,814.69 1,443.81  1,443.81 

สวนของผูถือหุนที่เพิ่ม มาจาก 
  

 
  

 
 

- หุนเพิ่มทุน 
 

109,005.00  109,005.00 
 

 
 

- สวนต่ํามูลคาหุน - จากการออกหุนให 

ACO I  
  (104,729.82) 

1/ 
(104,729.82) 

 

 

 

- กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ ACO I 
 

0.50 2/ 0.50 
 

 
 

- กําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให ACO I 
 

4,095.20 3/ 4,095.20 
 

 
 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 12.44 0.98  0.98 12.44  12.44 

อัตราสวนสภาพคลอง 0.12 0.33  0.28 0.13  0.12 

 

หมายเหต ุ 1/ ราคาแปลงหนี้เปนทุนให ACO I ที่หุนละ 0.19613 บาท ต่ํากวามูลคาที่ตราไวตอหุนที่เทากับ 5 บาทตอหุน 

ทําใหในสวนของผูถือหุนปรากฎรายการสวนต่ํามูลคาหุนเปนจํานวน 104,729.82 ลานบาท 
 2/ ราคาแปลงหนี้เปนทุนให ACO I ที่หุนละ 0.19613 บาท ต่ํากวามูลคามูลหนี้ตามบัญชี ทําใหในสวนของผูถือ

หุนปรากฎรายการกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ ACO I จํานวน 0.50 ลานบาท 

 3/ ACO I ลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการยกเลิกดอกเบ้ียสวนที่หนึ่งและดอกเบ้ียสวนที่สอง รวมทั้ง

ภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย ทําใหในสวนของผูถือหุนปรากฎรายการกําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให 

ACO I จํานวน 118.67 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,095.20 ลานบาท 

 4/ GSTEL ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสัญญากูยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 

41.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414.88 ลานบาท และมีระยะเวลากูยืม 5 ป  (“สัญญากูยืมเงิน”) โดย 

GSTEL เบิกเงินกู 7.05 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243.43 ลานบาท เพื่อการชําระหนี้คืนใหแก ACO I 

นอกจากนี้ GSTEL เบิกเงินกูเพื่อชําระหนี้ตางๆ ที่มีอยูกับ บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จํากัด และ นาย
นิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ (“กลุมมหาชัย”) รวมเปนจํานวน 1,131.90 ลานบาท 

 5/ GSTEL ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึ่งมีวงเงินกูจํานวน 41.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 1,414.88 ลานบาท และมีระยะเวลากูยืม 5 ป  (“สัญญากูยืมเงิน”) โดย GSTEL เบิกเงินกู 7.05 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243.43 ลานบาท เพื่อการชําระหนี้คืนใหแก ACO I  
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1) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนและมีมตอินุมัตกิารรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติทั้งสองรายการ บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงในดานการบริหารจัดการซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอนโยบาย แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารและการมีที่

ปรึกษาทางดานธุรกิจ (Synergy) เขามาชวยวางแผนนโยบาย กําลังการผลิต ตลอดจนนโนบายและแผนทางดาน

การตลาดและการขาย นอกจากนี้ผูถือหุนจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอ

หุนที่ลดลง (Dilution Effect) ที่เกิดขึ้นจากการเขาทํารายการ ดังตอไปนี้ 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution) 1/ 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 1/ 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) 1/ 

เทากับรอยละ 76.09 เทากับรอยละ 44.81 เทากับรอยละ 76.09 

หมายเหตุ 1/ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) ในกรณีที่มีการออกหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเทานั้น โปรดดูรายละเอียดผลกระทบจากการเพิ่มทุนกรณีอื่นๆ ในขอ 2.2.2 (ก) 

 อยางไรก็ดี หากผูถือหุนไมเหน็ดวยกับการอนุมัติรายการดังกลาวแตที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติ

ทั้งสองรายการ ผูถือหุนยังมีทางเลือกในการขายหุนของบริษัทใหแก ACO I ในชวงการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมด หากผูถือหุนพอใจกับราคาเสนอซื้อที่ ACO I ทําคําเสนอซื้อ หรือเลือกขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ใน

ราคาที่ผูถือหุนพอใจ   

หากวิเคราะหผลกระทบทางบัญชภีายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุนและรับความชวยเหลือทางการเงิน GSTEL จะ

มีหนี้สินลดลงและสินทรัพยและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนปรับตัวดีขึ้น โดยลดลงจาก 

12.44 เทากอนการแปลงหนี้เปนทุนและรับความชวยเหลือทางการเงิน เหลือ 0.98 เทาภายหลังการแปลงหนี้เปน

ทุนและรับความชวยเหลือทางการเงิน และอัตราสวนสภาพคลองปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.12 เทากอนการแปลงหนี้

เปนทุนและรับความชวยเหลือทางการเงิน เปน 0.33 เทาภายหลังการแปลงหนี้เปนทุนและรับความชวยเหลือทาง

การเงิน  

 

2) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนแตมีมตไิมอนุมัตกิารรับความชวยเหลือทางการเงิน 

หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติเพียงวาระการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน เมื่อการแปลงหนี้เปนทุนสําเร็จ ACO I จะมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและมีหนาที่

จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายการจัดการ 

โครงสรางองคกร และผูถือหุนจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง 

(Dilution Effect) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution) 1/ 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 1/ 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) 1/ 

เทากับรอยละ 76.09 เทากับรอยละ 44.81 เทากับรอยละ 76.09 
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หมายเหตุ 1/ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) ในกรณีที่มีการออกหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเทานั้น โปรดดูรายละเอียดผลกระทบจากการเพิ่มทุนกรณีอื่นๆ ในขอ 2.2.2 (ก) 

อยางไรก็ตามหากผูถือหุนบางรายที่ไมเห็นดวยกับการแปลงหนี้เปนทุน ยังมีทางเลือกที่จะขายหุนของบริษัทที่

ตนเองถืออยูใหกับ ACO I ไดในชวงเวลารับซื้อหลักทรัพย หรือขายหุนผานตลาดหลักทรัพยฯ ในราคาที่ผูถือหุน

พอใจ 

ภายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุน GSTEL จะมีหนี้สินลดลงและสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราสวนหนี้สิน

ตอทุนปรับตัวดีขึ้น โดยลดลงจาก 12.44 เทากอนการแปลงหนี้เปนทุน เหลือ 0.98 เทาภายหลังการแปลงหนี้เปน

ทุน และอัตราสวนสภาพคลองปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.12 เทากอนการแปลงหนี้เปนทุน เปน 0.28 เทาภายหลังการ

แปลงหนี้เปนทุน เนื่องจากในปจจุบัน GSTEL ประสบปญหาสภาพคลอง หากบริษัทไมไดรับความชวยเหลือทาง

การเงิน บริษัทอาจไมมีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็ก จนถึงจุดคุมทุนที่รอยละ 70-75 

ของกําลังการผลิตสูงสุด รวมถึงไมสามารถชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินและบุคคลที่

เกี่ยวของกัน 

 จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท บริษัทมีแนวทางที่จะหาแหลงเงินทุน รวมถึงเจรจาตอรองเงื่อนไข

การกูยืมกับกลุม SSG อีกคร้ัง ทั้งนี้ กลุม SSG จะมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งบริษัทและกลุม SSG มีหนาที่

ปฏิบัติตาม กฎเกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกิจการ บริษัทยอย บริษัทรวม 

และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงการเขาทํารายการระหวางกันของกลุม SSG กับบริษัทในอนาคต รวมถึง

รายการที่มีนัยสําคัญ ซึ่งจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  

3) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนแตมีมตอินุมัตกิารรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 เนื่องจากบริษัทกําหนดใหวาระที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน (วาระที่ 2-5) เปนวาระที่เกี่ยวของกันแตไมไดมีการกําหนดใหวาระที่เกี่ยวของกับการรับ

ความชวยเหลือทางการเงิน (วาระที่ 6) เปนวาระที่เกี่ยวของกันดวย ดังนั้นหากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติไม

อนุมัติจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน แตมีมติอนุมัติการรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเง่ือนไขใน MOU และสัญญาเงินกูยืมจาก Link 

Capital I แลว ไมมีเงื่อนไขที่ระบุวา หากโครงการแปลงหนี้เปนทุนไมสําเร็จ บริษัทจะไมสามารถเบิกวงเงินกูตาม

สัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I  

 อยางไรก็ดี จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทซึ่งเจรจากับกลุม SSG พบวา Link Capital I ตกลงที่จะ

ใหเงินกูยืมเฉพาะวงเงินกูสวนที่หนึ่งจํานวน 7,053,938 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243,425,913.98 บาทสําหรับ

คืนหนี้การคาบางสวนใหแก ACO I เทานั้น โดยบริษัทจะยังไมสามารถเบิกใชวงเงินกูสวนที่สองและวงเงินกูสวนที่

สามได เพราะฉะน้ันบริษัทจะมีระยะเวลา 15 เดือนในการเจรจากับกลุม SSG อีกคร้ังเพื่อใหการทํารายการแปลง

หนี้เปนทุนสําเร็จและตองไดรับวงเงินกูสวนที่สองและวงเงินกูสวนที่สาม มิฉะน้ันแลว บริษัทจะตองคืนเงินกูยืมจาก



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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วงเงินกูสวนที่หนึ่งตามสัญญา เมื่อบริษัทภายหลังครบกําหนด 15 เดือนนับแตเบิกวงเงินกูสวนที่หนึ่ง ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา ถึงแมวาวาระที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน (วาระที่ 2-5) กับวาระการรับความชวยเหลือทางการเงิน (วาระที่ 6) ไมไดมีการกําหนดใหเปนวาระที่เกี่ยวของ

กัน แตการเจรจาระหวางบริษัทกับกลุม SSG ยังมีเงื่อนไขที่ผูกพันกันระหวางการแปลงหนี้เปนทุนและการรับ

ความชวยเหลือทางการเงิน  ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นวากรณีนี้ บริษัทยังมีภาระในการเจรจากับ

กลุม SSG เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการแปลงหนี้เปนทุนใหมและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัท

จะไมสามารถดําเนินการแปลงหนี้เปนทุนไดสําเร็จในระยะเวลาที่กําหนดและบริษัทมีความจําเปนที่จะตองหาแหลง

เงินทุนอ่ืนเพื่อชําระหนี้คนืใหกับกลุม SSG ในกรณีนี้ ผูถือหุนจะไมไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียง

ของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การลดลงของสัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution) 1/ 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 1/ 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) 1/ 

เทากับรอยละ 00.00 เทากับรอยละ 00.00 เทากับรอยละ 00.00 

หมายเหตุ 1/ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) ในกรณีที่มีการออกหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเทานั้น โปรดดูรายละเอียดผลกระทบจากการเพิ่มทุนกรณีอื่นๆ ในขอ 2.2.2 (ก) 

 

หากอนุมัติเพียงการรับความชวยเหลือทางการเงิน ฐานะทางการเงินของ GSTEL ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ จากการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I เปนวงเงินกูยืมสวนที่หนึ่งจํานวน 7.05 

ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อชําระหนี้ และอัตราสวนสภาพคลองปรับตัวดีขึ้นจาก 0.12 เทา เปน 0.13 เทา แต GSTEL 

ยังเผชิญปญหาสภาพคลองทางการเงินอยางมีนัยสําคัญที่จะตองจัดหาแหลงเงินกูเพื่อนํามาชําระหนี้ใหกับกลุม 

SSG รวมเปนจํานวนเงิน 242.57 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 8,370.88 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินตน 

ดอกเบ้ียสวนที่หนึ่งและดอกเบ้ียสวนที่สอง และภาษีถูกหัก ณ ที่จายคางจาย 

 

 

4) ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนและมีมตไิมอนุมัตกิารรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 หากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติไมเขาทํารายการใดๆ การปรับโครงสรางหนี้จะไมสามารถดําเนินการ

ไดตามแผน ทําให GSTEL ไมสามารถแกปญหาการขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนและปญหาหนี้สินคาง

ชําระจํานวนมากได  

 จากการสัมภาษณผูบริหารของ GSTEL ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองทําการเจรจาเงื่อนไขตางๆทั้งใน

สวนของการแปลงหนี้เปนทุนและเงื่อนไขการใหเงินกูยืมเพื่อหาขอตกลงที่เปนที่นาสนใจและนําเสนอที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอีกครั้ง อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาบริษัทยังมีความเสี่ยง หากบริษัทไม

สามารถหาขอยุติกับทาง SSG ได บริษัทมีความจําเปนที่จะตองเรงหาแหลงเงินทุนหรือนักลงทุนกลุมใหมเขามา

ลงทุนในบริษัทเพื่อแกไขปญหาตามที่กลาวขางตน ในกรณีนี้ ผูถือหุนจะไมไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิ

ออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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การลดลงของสัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution) 1/ 

การลดลงของราคา (Price 

Dilution) 1/ 

การลดลงของกําไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) 1/ 

เทากับรอยละ 00.00 เทากับรอยละ 00.00 เทากับรอยละ 00.00 

หมายเหตุ 1/ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) ในกรณีที่มีการออกหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเทานั้น โปรดดูรายละเอียดผลกระทบจากการเพิ่มทุนกรณีอื่นๆ ในขอ 2.2.2 (ก) 

 

 

2.4.1 การมีหนาที่ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ 

ACO I จะถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 76.09 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน ตอมา บริษัทจะออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

โดยที่ ACO I จะไมไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุน Rights Offering ทําให ACO I มีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 67.97 ของทุน

จดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน Rights Offering สงผลให ACO I มีหนาที่ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด

ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ

หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ซึ่งปจจุบันหลักทรัพยของบริษัทที่ ACO I มีหนาที่ทําคําเสนอซ้ือประกอบดวย 

หลักทรัพย จํานวนหลักทรัพย 

หุนสามัญ                         3,425,090,482  หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ GSTEL-W1
20

          2,057,008,912 หนวย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ GSTEL-W2
21

            488,742,177 หนวย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ GSTEL-W3          2,717,946,050 หนวย 

จากการคํานวณราคาเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ตามกฎ

และกฎหมายที่เกี่ยวของ พบวาราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 

สูงกวาราคาเสนอซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่แจงขางตน ดังนั้น จึงจะไมมีการทําคําเสนอซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ตามขอ 7 (2) ของ ประกาศ ทจ. 12/2554 นอกจากนี้ ACO I จะทําคํา

เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดดังกลาว หลังจากที่ ACO I ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน

เสร็จสมบูรณ และไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขตามขอ 6)(1)-(9) ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

โดยบริษัทคาดวาการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจะแลว

เสร็จประมาณเดือนกันยายน 2560 โดยบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังมิไดรับทราบขอมูลจากกลุม SSG ในเรื่อง

ของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับทราบขอมูลจากที่ปรึกษาทางการเงินของกลุม SSG 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทภายหลังการเขาทํารายการในเบื้องตน ดังนี้  

 

                                                             
20 จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W1  ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W2 และ ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W3 ณ วันที่ 30 มถินุายน 

2560 ซึ่งเปนวันใชสทิธิตามใสคญัแสดงสทิธิดังกลาวลาสุด 
21 โปรดดูเชิงอรรถที่ 20 
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 นโยบายการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนภายหลังการทําคําเสนอซ้ือ  

กลุม SSG ไมมีแผนที่จะเพิกถอนบริษัทออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดีภาย

หลังจากการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่จํานวนผูถือหุนรายยอยลดลงนอยลงกวา

เกณฑตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2544 วาบริษัทจดทะเบียนจะตองมีจํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย และถือหุนรวมกันไมนอย

กวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น กลุม SSG จะดําเนินการตามขั้นตอนและเกณฑตางๆที่

เกี่ยวของกับการดํารงสถานะภาพบริษัทจดทะเบียนตอไป 

 แผนในการดําเนินธุรกิจ 

กลุม SSGในฐานะผูถือหุนรายใหญซ่ึงมีอํานาจควบคุมนโยบายการบริหารและการดําเนินงานของกิจการ ไมมีแผนการ

หรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญภายในระยะเวลา 

12 เดือนขางหนานี ้โดยจะยังคงรักษาทิศทางการดําเนินธุรกิจและการประกอบกิจการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนหลาย

เกรดเชนเดิมอยูตอไป 

อยางไรก็ดี กลุม SSG อาจพิจารณาเขารวมหารือกับกิจการเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจ โครงสรางองคกร 

บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจายเงินปนผล และโครงสรางทางการเงินตามความจําเปนและเหมาะสม 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินกิจการและความเติบโตของกิจการอันจะเกิด

เปนประโยชนรวมกันทั้งแกกลุม SSG และบริษัท 

 โครงสรางการจัดการ 

กลุม SSG มีแผนการที่จะแตงตั้งบุคลากรผูมีความรูความเชี่ยวชาญที่มีช่ือเสียงในอุตสาหกรรมเหล็กใหเขามาดูแลงาน

ในแผนกตางๆ ที่สําคัญของกิจการ เชน ฝายขายและการตลาด ฝายการเงินและบัญชี ฝายปฏิบัติการและฝายจัดซื้อวัตถุดิบ 

ภายในระยะ 12 เดือนหลังจากที่แผนปรับโครงสรางองคกรไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน โดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ

ดังกลาวจะยังคงทําหนาที่ใหความชวยเหลือแกคณะผูบริหารเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดําเนินงานทาง

การเงินของกิจการตอไป  

 นโยบายการทํารายการเกี่ยวโยง  

กฎเกณฑขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกิจการ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงการเขาทํารายการระหวางกันของกลุม SSG กับกิจการในอนาคตจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน กลต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงขอบังคับของบริษัทและระเบียบกฎเกณฑอื่น

ที่เกี่ยวของ 

 ในชวงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการปรับโครงสรางองคกรดําเนินการแลวเสร็จ กลุม SSG หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง

กับกลุม SSG ตามนัยแหงมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแกไข

เพิ่มเติม) ไมมีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขประเภทและขนาดของรายการระหวางกันที่มีอยูในปจจุบัน โดยจะยังคงยึดถือ

ปฏิบัติตามนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันฉบับเดิมอยูตอไป 
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 นโยบายการจายปนผล  

กลุม SSG มีความตั้งใจที่จะใชนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ (หลังหักภาษี) ตามที่ปรากฏอยู

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ แตอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายจายเงินปนผลหากเกิดกรณีที่ธุรกิจของกิจการมี

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ หรือกิจการมีโอกาสทางธุรกิจอื่นใดที่จําเปนตองใชเงินลงทุนเพิ่มเพื่อสงเสริมความไดเปรียบ

ทางการคา ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของกิจการในอนาคต และหากกิจการมีสภาพคลองสวนเกินและไม

มีความจําเปนตองลงทุนเพิ่ม กลุม SSG อาจพิจารณาเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

จายเงินปนผลประจําปหรือเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม (ทั้งนี ้ขึ้นอยูกับสภาพการณในเวลานั้น) 

 แผนในการเพิ่มทุน 

กลุม SSG มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในกิจการ โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะนําเงินลงทุนดังกลาวไปใชในการซอมบํารุง

เคร่ืองจักรอุปกรณสําคัญที่ใชในการผลิตเหล็กเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืนตอเนื่องทั้งในชวงที่มีความ

ตองการการผลิตสูงและชวงปกติ กลุม SSG เห็นวาการวางแผนการลงทุนในสินทรัพยฝายทุนมีความจําเปนตอการเพิ่ม

อัตราการใชกําลังการผลิตของโรงผลิตเหล็กซึ่งปจจุบันมีการดําเนินการผลิตในชวงปกติเปนสวนใหญ โดยคาดวาการใช

กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจะชวยลดตนทุนคงที่และสรางผลกําไรที่ดีขึ้นแกโรงผลิตเหล็ก 

นอกจากนี้ ยังคาดการณวาผลประกอบการของกิจการจะดีขึ้น หากมีการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีกวาเดิม และมี

นโยบายการตลาดที่มีประสิทธิภาพรองรับการจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแบบมวนของกิจการ วัตถุดิบที่มี

คุณภาพสูงขึ้นและการจัดหาวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ ในตนทุนราคาที่แขงขันไดในตลาด จะชวยลดตนทุนผันแปรในการ

ผลิตของกิจการที่สูงกวาคูแขงในตลาด ในขณะเดียวกัน กลุม SSG ยังมีความประสงคที่จะเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ

เหล็กแผนรีดรอนแบบมวนของกิจการใหมีความหลากหลายมากขึ้นโดยแบงออกเปนหลายเกรดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการ

สงออกและการขายแกลูกคาผูบริโภคทั่วไป 

หากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโคงการแปลงหนี้เปนทุนไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระขอใหผูถือหุนพิจารณาประเด็นตางๆ เหลานี้อีกครั้งภายหลังจาก ACO I ยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย ควบคูไปกับ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ ACO I ซึ่งจะตองมีการจัดทําและสงใหผูถือหุน

อีกคร้ังภายหลังจากการยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
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สวนที่ 3 : ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการของ GSTEL ที่ประกอบธุรกิจ

ผลิตเหลก็ โดยพิจารณาจากขอมูลและสมมติฐานการดําเนินธุรกิจที่ไดรับจากบริษัทการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ สัญญา งบการเงินของบริษัทที่ไดรับการตรวจสอบ และสอบทานแลวจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการทํารายการ สมมติฐานและประมาณการทาง

การเงิน การสํารวจโครงการ (Site Visit) รวมถึงขอมูลที่เปดเผยแกสาธารณะทั่วไป 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นเร่ืองความเหมาะสมของราคา ตั้งอยูบนสมมติฐานวาการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเปนปกติดังเชนกอนการเขาทํารายการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและการรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน โดยขอมูลตางๆ ที่ไดรับเปนขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน รวมถึงเปนการพิจารณา

สมมติฐานจากสภาพเศรษฐกิจและขอมูลที่รับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจผลิตเหล็ก การประมาณการทางการเงินของกิจการ และอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของ

ผูหุนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนธรรมของราคาที่จะจําหนายไปในครั้งนี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการ ดวยวิธีตาง ๆ จํานวน 5 วิธี 

ไดแก 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4. วิธีมูลคาเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด (Market Comparable Approach) 

4.1. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

4.2. วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

4.3. วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Enterprise Value to 

EBITDA Ratio: EV/EBITDA Ratio) 

5. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

3.1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนและมูลคากิจการตามวิธีนี้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงินสําหรับไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งสอบทาน

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเปนงบการเงินฉบับลาสุด ทั้งนี้สามารถนํางบ

การเงินดังกลาวมาคํานวณหามูลคาตามบัญชี ไดดังนี้ 
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 (หนวย : ลานบาท) 

ทุนที่ชําระแลว 34,250.91 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 14.05 

สวนเกิน (ต่ํา) กวามูลคาหุน  

    สวนต่ํากวามูลคาหุน (10,163.28) 

    สวนเกินทุนจากการลดทุน 206.31 

กําไร (ขาดทุน) สะสม   

    จัดสรรแลว  

         ทุนสํารองตามกฎหมาย 763.98 

    ยังไมไดจัดสรร  (21,679.35) 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 3,392.61 

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ลานหุน) 6,850.18 

มูลคาตามบัญชีตอหนวย (บาท) 0.4953 

ดังนั้น ราคาหุนของ GSTEL ที่ประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 0.50 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 

5.00 บาท)  หรือมูลคากิจการเทากับ 3,392.61 ลานบาท อยางไรก็ตามวิธีมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของบริษัท

ตามงบการเงิน ณ วันที่ทําการประเมินเพียงอยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานจากทรัพยสิน และ

ไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการนี้ไมอาจสะทอน

มูลคากิจการที่เหมาะสม 

 

3.2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของ

สินทรัพยรวมของบริษัท หักดวยหนี้สินทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฎตามงบ

การเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ

เปนงบการเงินฉบับลาสุด และปรับปรุงดวยรายการตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มี

ผลกระทบทําใหมูลคาตามบัญชีสะทอนมูลคาที่แทจริง เชน ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สวนปรับปรุง

เพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคาทรัพยสินที่ยังไมไดบันทึกในงบการเงิน สวนเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคา

มูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญที่ยังไมไดบันทึกในงบการเงิน และรายการขาดทุนที่สามารถนํามาลดภาษีในอนาคต (Tax 

saving from losses carried forward) เปนตน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ 

 

3.2.1. ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฏาคม 2560 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนใน GJS จํานวน 100 ลาน

หุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สงผลใหบริษัทรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 66.83 
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ลานบาท นอกจากนี้ยังสงผลใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน GJS ลดลงจากรอยละ 20.79 เหลือเพียงรอยละ 

19.85 หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 0.94 เนื่องจากบริษัทมีความตองนําเงินมาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้สถาบัน

การเงินและเจาหนี้การคาซึ่งถึงกําหนดชําระหนี้แตบริษัทไมมีเงินสดเพียงพอในการชําระหนี้ดังกลาว โดยบริษัทจะ

ไดรับผลกระทบจากการลดสัดสวนการถือหุนใน GJS จากเดิมที่เคยถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในจํานวนรอย

ละ 25.91 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เปนรอยละ 24.76 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด22 ในกรณีที่มีผูถือ

หุนของบริษัท มาประชุม ผูถือหุนครบจํานวนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจะไมสามารถ

คัดคานมติที่สําคัญที่ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ (หรือรอยละ 75) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได อยางไรก็ดี บริษัท ยังคงมีอํานาจควบคุมใน GJS และ GJS 

ยังคงมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท เนื่องจากกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทจะมีจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 

3.2.2. สวนเพิ่มหรือสวนลดจากเงินลงทุนในทรัพยสิน 

3.2.2.1. สวนปรับปรุงเพิ่มหรือลดจากเงินลงทุนในทรัพยสินของ GSTEL 

บริษัท มีรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูประเมินอิสระ”) รายงาน

ประเมินลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยผูประเมินราคาอิสระไดทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน ของ

บริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคสาธารณะ และรายละเอียด สมมติฐาน และ

การประเมินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มไดในภาคผนวกที่ 2 

จากขอมูลในรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระ ผูประเมินราคาอิสระ

ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบขอมูลราคาตลาด (Sales Comparison Approach) ในการประเมินราคา

ที่ดิน โดยพิจารณาจากราคาซื้อขาย และราคาเสนอขายที่ดินที่ เกิดขึ้น มาเปนขอมูลวิเคราะห

เปรียบเทียบ และใชวิธีตนทุน (Cost Approach) ในการประเมินสวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุง

อาคาร และ เครื่องจักรและอุปกรณ โดยผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีราคาตนทุนทดแทนสุทธิ 

(Depreciated Replacement Cost Approach) ซึ่งเปนการหาตนทุนคากอสรางใหม หักดวยคาเสื่อม

ราคาตามสภาพและอายุการใชงานของอาคารสิ่งปลูกสราง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดให

ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระ โดยมีรายละเอียดใน

ภาคผนวกที่ 2 

สินทรัพยที่ไดทําการประเมิน รวมถึงมูลคา โดยผูประเมินอิสระ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

                                                             
22  ขอมลูบญัชีรายชือ่ผูถือหุนของบริษทั ณ วันปดสมดุทะเบียนผูถอืหุน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
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  หนวย : บาท 

รายละเอียด ตนทุนการทดแทนสินทรัพย มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

ที่ดิน 406,000,000 406,000,000 

สวนปรับปรุงอาคาร 1,867,900,000 1,287,800,000 

สวนปรับปรุงที่ดิน 90,200,000 37,700,000 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ   
 - Melt Shop 6,663,400,000 2,185,180,000 

 - Continuous Casting Machine (CCM) 2,032,000,000 666,500,000 

 - Hot Strip Mill (HSM) 11,990,000,000 3,932,700,000 

 - Overhead Travelling Crane 1,183,000,000 461,400,000 

 - Roll Shop 514,000,000 200,500,000 

 - ระบบสาธารณูปโภค 1,337,000,000 521,400,000 

 - ระบบจายไฟ 1,945,000,000 638,000,000 

 - Laboratory and Maintenance Equipment 41,000,000 12,300,000 

 - Skin Pass Mill Line 1,160,000,000 658,900,000 
 - Shearing Machine 352,000,000 169,000,000 

 - Slitting Line 398,000,000 216,900,000 

 - Working Rolls, Other Rolls, Roll Chocks 1,161,053,271 624,778,839 

 - อื่นๆ 580,100,000 324,900,000 

 - Pickling and Oil Line 2,594,000,000 1,657,200,000 

 - ทรัพยสินระหวางการกอสราง 1,913,530,000 1,913,530,000 

 รวม 36,228,183,271 15,914,688,839 

 ประมาณ (ปดเศษ) 36,228,000,000 15,915,000,000 

ทั้งนี้ ในปจจุบัน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทที่มีมูลคาเทากับ 12,978.94 ลานบาท 

สงผลใหมีสวนตางจํานวน 2,936.06 ลานบาท  

 

3.2.2.2. สวนปรับปรุงเพิ่มหรือลดจากเงินลงทุนในทรัพยสินของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

(“GJS”) 

GJS มีรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูประเมินอิสระ”) รายงาน

ประเมินลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยผูประเมินราคาอิสระไดทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน ของ

บริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคสาธารณะ และรายละเอียด สมมติฐาน และ

การประเมินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มไดในภาคผนวกที่ 2จากขอมูลในรายงานการประเมินมูลคา

สินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระ ผูประเมินราคาอิสระไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบขอมูลราคาตลาด 
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(Sales Comparison Approach) ในการประเมินราคาที่ดิน โดยพิจารณาจากราคาซื้อขาย และราคา

เสนอขายที่ดินที่เกิดขึ้น มาเปนขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบ และใชวิธีตนทุน (Cost Approach) ใน

การประเมินสวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และ เคร่ืองจักรและอุปกรณ โดยผูประเมินราคา

อิสระไดใชวิธีราคาตนทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) ซึ่งเปนการหา

ตนทุนคากอสรางใหม หักดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใชงานของอาคารส่ิงปลูกสราง 

สินทรัพยที่ไดทําการประเมิน รวมถึงมูลคา โดยผูประเมินอิสระ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  หนวย : บาท 

รายละเอียด ตนทุนการทดแทนสินทรัพย มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

ที่ดิน 890,000,000 890,000,000 

สวนปรับปรุงอาคาร 2,810,500,000 1,477,500,000 

สวนปรับปรุงที่ดิน 85,700,000 60,700,000 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ   
 - โรงงานถลุงเหล็กพรุน 1,980,000,000 39,600,000 

 - สายการหลอมและขึ้นรูป 7,764,000,000 3,066,800,000 

 - Hot Strip Mill Line 11,860,000,000 4,684,700,000 

 - Pickle Galvanize Line and Continuous 

 Galvanized Line 
6,144,000,000 2,824,000,000 

- Push Pull Pickling Line 2,076,000,000 1,658,700,000 

- Recoil Temper Mill Line 818,000,000 555,400,000 

- Acid Regeneration Plant 277,000,000 221,300,000 

- Batch Annealing Line - - 
- Cold Reduction Mill Line (ZRM) 1,617,000,000 1,125,400,000 

- หองปฏิบัติการเคมี (for Melting Line) 34,000,000 12,400,000 

- หองปฏิบัตการกายภาพ (for Hot Mill Line) 132,000,000 48,200,000 

- Roll Shop 530,000,000 193,000,000 

- Baghouse Section 442,000,000 174,600,000 

- แทนชั่งน้ําหนัก 34,000,000 12,400,000 

- ระบบกระจายไฟฟา 860,000,000 356,900,000 

- ระบบบําบัดน้ํา 900,000,000 450,000,000 

 รวม 39,254,200,000 17,851,600,000 

 ประมาณ (ปดเศษ) 39,254,000,000 17,852,000,000 

ปจจุบัน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของ GJS มีมูลคาเทากับ 15,356.44 ลานบาท สงผลใหมี

สวนตางจํานวน 2,495.56 ลานบาท อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดลงทุนใน GJS ในอัตราสวนรอยละ 
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19.85 (ขอมูลสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560) สงผลใหมีสวนเกินมูลคาสินทรัพยที่จะมี

ผลตอบริษัทจํานวน 495.29 ลานบาท 

นอกจากนี้ GSTEL ไดลงทุนในบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จํากัด (“GSS”) ในอัตราสวนรอย

ละ 99.99 โดย GSS ไดลงทุนใน GJS ในอัตราสวนรอยละ 4.91 ดังนั้น จะสงผลใหมีสวนเกินมูลคา

สินทรัพยที่จะมีผลตอบริษัททางออมจํานวน 122.51 ลานบาท 

3.2.3. สวนเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคามูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 

GSTEL มีเงินลงทุนในหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิง

ขอมูลจากงบการเงินภายในที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารสําหรับงวดไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ของเงินลงทุนในหุนสามัญ SPH, GSS, GS Note  และ GS Note 2 ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

ประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนแลวเห็นวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนซึ่งไดมีการดอยคาเงินลงทุนสําหรับ 

GS Note  และ GS Note2 รวมถึงการประเมินมูลคาเงินลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

จี เจ สตลี จํากัด (มหาชน) มีความเหมาะสมแลว ซึ่งมูลคาเงินลงทุนแสดงไวดังนี ้

    (หนวย : บาท) 

ชื่อกิจการ สัดสวนการ

ลงทุน (รอยละ) 

ราคาทุนของเงินลงทุน

ในบริษทัยอย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2560 

การดอยคาของเงิน

ลงทุนในบริษทัยอย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2560 

มูลคาเงินลงทุนสทุธิ

ตามบญัชี  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2560 

หุนสามัญ     

บริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนล โฮล

ดิ้งส จํากัด (“SPH”) 
23

 

99.99 341.00 (341.00) - 

บริษัท จีเอส โนตส โฮลดิ้งส จํากัด 

(“GS Note”) 23 

99.99 1.00 - 1.00 

บริษัท จีเอส ซี เคียวริตี้  โฮลดิ้ ง 

จํากัด (“GSS”) 23 

99.99 1,993.00 (491.70) 1,501.30 

บริษัท จีเอส โนตส โฮลดิ้ง 2 จํากัด 

(“GS Note 2”) 23 

99.99 1.00 - 1.00 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญั     

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

(“GJS”) 

 40.00 - 40.00 

รวม  2,376.00 (832.70) 1,543.30 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดปรับปรุงสวนของผูถือหุนของบริษัทจากมูลคาทางบัญชีของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย 

                                                             
23 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนของ SPH, GSS, GS Note  และ GS Note 2 อางอิงขอมูลงบ

การเงินภายในที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหารของ SPH, GSS, GS Note  และ GS Note 2 สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 
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3.2.4. รายการขาดทุนท่ีสามารถนํามาลดภาษีในอนาคต 

3.2.4.1. รายการขาดทุนท่ีสามารถนํามาลดภาษีในอนาคตของ GSTEL 

GSTEL มีขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2555 -2559 โดย

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีสามารถนําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดไมเกินป 2564 ตามรายละเอียด

ดังนี ้

   (หนวย : ลานบาท) 

ปภาษี ใชประโยชนไดจนถึงป ขาดทุนสะสมทางภาษ ี สิทธิประโยชนทางภาษี 
24

 

2555 2560                   325.44            65.09  

2556 2561                   783.83          156.77  

2557 2562                   655.13          131.03  

2558 2563                1,075.09          215.02  

2559 2564                      0.29              0.06  

รวม (ปภาษี 2555 – 2559)                2,839.78          567.96  

GSTEL มีขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2555 – 2559 สุทธิ 

2,839.78 ลานบาท ซึ่งสามารถนําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดจํานวน 567.96 ลานบาท ไดไมเกิน

ป 2564 ซึ่งจะทยอยหมดอายุไปในแตละป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพิจารณาปรับปรุงมูลตา

ตามบัญชีของบริษัท เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชนทางภาษีจากขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 567.96 ลาน

บาท 

3.2.4.2. รายการขาดทุนท่ีสามารถนํามาลดภาษีในอนาคตของ GJS 

GJS มีขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2555 -2559 โดยผล

ขาดทุนสะสมทางภาษีสามารถนําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดไมเกินป 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 

   (หนวย : ลานบาท) 

ปภาษี ใชประโยชนไดจนถึงป ขาดทุนสะสมทางภาษ ี สิทธิประโยชนทางภาษี 24 

2555 2560                1,367.33          273.47  

2556 2561                1,473.23          294.65  

2557 2562                    65.99            13.20  

2558 2563                1,010.85          202.17  

2559 2564                         -                   -    

รวม (ปภาษี 2555 – 2559)                3,917.41         783.48  

สัดสวนการลงทุน (รอยละ)  24.76 25 

สิทธิประโยชนทางภาษีปนสวนตามสัดสวนการถือหุน  193.99 

                                                             
24 อัตราภาษีเงินไดนติิบคุคลรอยละ 20 
25 GJS ถือหุนโดย GSTEL รอยละ 19.85 (สัดสวนการลงทุน ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2560) และ GSS รอยละ 4.91 รวมการลงทนุในหุนสามัญ 

GJS โดย GSTEL ทั้งทางตรงและทางออมเทากับรอยละ 24.76 



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

76/187 

GJS มีขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2555 – 2559 สุทธิ 

3,917.41 ลานบาท ซึ่งสามารถนําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดจํานวน 783.48 ลานบาท ไดไมเกิน

ป 2564 ซึ่งจะทยอยหมดอายุไปในแตละป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพิจารณาปรับปรุงมูลตา

ตามบัญชีของบริษัท เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชนทางภาษีจากขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 193.99 ลาน

บาท 

มูลคาปรับปรุงตามบัญช ี

จากการที่บริษัทไดมีการประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อแสดงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของบริษัท โดยสามารถสรุป

ได ดังนี ้

รายละเอยีด มลูคา (ลานบาท) 

มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษทั ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 3,392.61 

หัก   :  ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอย (66.83) 

บวก  :   -    สวนเกินจากการประเมินมลูคาทรัพยสินของ GSTEL 2,936.06 

- สวนเกนิจากการประเมินมูลคาทรัพยสินของ GJS ซึ่งปนสวนตามสดัสวนการลงทุนทางตรง 495.29 

- สวนเกนิจากการประเมินมูลคาทรัพยสินของ GJS ซึ่งปนสวนตามสดัสวนการลงทุนทางออม 122.51 

- รายการขาดทุนที่สามารถนํามาลดภาษีในอนาคตของ GSTEL 567.96 

- รายการขาดทุนที่สามารถนํามาลดภาษีในอนาคตของ GJS ซึ่งปนสวนตามสัดสวนการลงทนุ 193.99 

 สรุปมลูคาปรับปรุงตามบัญช ี 7,641.59 

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 (ลานหุน) 6,850.18 

มลูคาตามบัญชตีอหนวย (บาทตอหุน) 1.1155 

 

ดังนั้น มูลคาหุนของ GSTEL ที่ประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี จะเทากับ 1.1155 บาทตอหุน หรือมูลคา

กิจการเทากับ 7,641.59 ลานบาท ซึ่งวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาหุนในปจจุบันของบริษัท ซึ่งเปนการ

แสดงถึงมูลคาพื้นฐานของบริษัท ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมได

แสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น

วา วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

1) สินทรัพยของ GSTEL จํานวนมากเปนเครื่องจักรที่มีอายุมากกวาอายกุารใชงาน (Useful Life)สงผลใหผู

ประเมินไดใชมูลคาตลาดไมนอยกวา 20% ของตนทุนทดแทนใหม ซึ่งอาจเปนผลใหการประเมินมูลคาเคร่ืองจักรสูงเกิน

ความเปนจริง 

2) ผูประเมินอิสระ ไดหักคาเสื่อมสําหรับเคร่ืองจักรของ GJS เพียงรอยละ 50 ของอัตราคาเสื่อมปกติเปนเวลา 5 ป 

8 เดือน ในชวงที GJS ไดหยุดดาํเนินกิจการ ระหวาง ธันวาคม 2541 ถึง ธันวาคม 2546 และ สิงหาคม 2555 ถึง มีนาคม 

2556 ซึ่งอาจเปนผลใหการประเมินมูลคาเครื่องจักรสูงเกินความเปนจริง 
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3.3. วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average 

Market Price) เนื่องจากหุนของบริษัทไดรับอนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเร่ิม

การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2549 โดย GSTEL จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม

สินคาอุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของหุน GSTEL ในชวงระยะเวลา 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปน

ชวงระยะเวลากอนบริษัทไดทําการลงนามในสัญญากูยืมเงินจากกลุม SSG และเปนชวงกอนการที่ทั้งสองฝายเจรจาตกลง

กัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดคํานวณราคาหุนในชวงภายหลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากชวงระยะเวลาภาย

หลังจากวันดังกลาว การซื้อขายหุนของ GSTEL มีปริมาณซ้ือขายเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยมปีริมาณการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 

121,500,000 หุนตอวัน ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง 13 กรกฏาคม 2560  

ระยะเวลา ชวงเวลา 
จํานวนซื้อขายเฉลี่ย 

(หุน) 

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 

ระหวาง16/5/2017 - 13/7/2017 

เพิ่มขึ้น 

(รอยละ) 

7 วัน 3 พ.ค. 60 – 12 พ.ค. 60  5,605,143  

121,500,000 หุนตอวัน 

2,067.65 

1 เดือน 17 เม.ย. 60 – 12 พ.ค. 60 4,611,883  2,534.50 

3 เดือน 14 ก.พ. 60 – 12 พ.ค. 60   5,576,793  2,078.67 

6 เดือน 14 พ.ย. 59 – 12 พ.ค. 60 7,180,403  1,592.11 

1 ป 13 พ.ค. 59 – 12 พ.ค. 60   8,237,060  1,375.04 

ทั้งนี้ บริษัท ไดแจงรายงานความคืบหนาการเจรจากับเจาหนี้และในรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ป 2560 ตาม

หมายเหตุประกอบงบที่ 1.3 ซึ่งเปนผลใหจํานวนหุนของบริษัทมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น  

แผนภาพแสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยและปริมาณการซื้อขายหุน GSTEL 

 

ขอมูลการซ้ือขายยอนหลังของ GSTEL 
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วันที่ 

ราคา

สูงสุด 

(บาท) 

ราคา

ต่ําสุด 

(บาท) 

ราคาปด 

(บาท) 

ปริมาณการซื้อขาย

ตอวัน (หุน) 
หมายเหต ุ

13/7/2017 0.45 0.43 0.43 20,894,500.00 ตั้งแตวันที่ 16/5/2017 - 

13/7/2017 ปริมาณการซ้ือ

ขายเฉลี่ยประมาณ 

121,500,000 หุนตอวัน  

 

 

โดยราคาซื้อขายเริ่มมีการ

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญตั้งแต

วันที่ 14/6/2017 เปนตนไป  

12/7/2017 0.44 0.41 0.43 62,716,800.00 

11/7/2017 0.47 0.41 0.42 312,701,600.00 

7/7/2017 0.52 0.47 0.48 141,402,740.00 

6/7/2017 0.54 0.5 0.52 358,155,395.00 

5/7/2017 0.52 0.5 0.5 52,128,547.00 

4/7/2017 0.53 0.5 0.51 146,987,374.00 

3/7/2017 0.52 0.48 0.52 204,458,220.00 

30/6/2017 0.49 0.46 0.47 52,573,600.00 

29/6/2017 0.51 0.48 0.48 86,936,187.00 

28/6/2017 0.51 0.49 0.49 105,537,800.00 

27/6/2017 0.51 0.48 0.51 180,849,625.00 

26/6/2017 0.49 0.47 0.49 108,158,300.00 

23/6/2017 0.49 0.46 0.47 218,275,354.00 

22/6/2017 0.47 0.44 0.46 146,693,420.00 

21/6/2017 0.47 0.45 0.45 58,745,119.00 

20/6/2017 0.49 0.46 0.48 114,612,010.00 

19/6/2017 0.49 0.44 0.48 238,671,421.00 

16/6/2017 0.49 0.42 0.45 446,680,928.00 

15/6/2017 0.58 0.45 0.45 1,032,232,646.00 

14/6/2017 0.48 0.37 0.48 396,392,633.00 

13/6/2017 0.37 0.35 0.37 37,563,860.00 

12/6/2017 0.36 0.34 0.36 15,589,933.00 

9/6/2017 0.36 0.34 0.35 36,187,930.00 

8/6/2017 0.35 0.33 0.33 19,026,200.00 

7/6/2017 0.34 0.33 0.34 89,059,066.00 

6/6/2017 0.35 0.33 0.34 57,162,260.00 

5/6/2017 0.34 0.33 0.33 11,995,600.00 

2/6/2017 0.34 0.33 0.33 39,845,600.00 
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วันที่ 

ราคา

สูงสุด 

(บาท) 

ราคา

ต่ําสุด 

(บาท) 

ราคาปด 

(บาท) 

ปริมาณการซื้อขาย

ตอวัน (หุน) 
หมายเหต ุ

1/6/2017 0.34 0.33 0.33 19,826,170.00 

31/5/2017 0.34 0.32 0.33 49,329,800.00 

30/5/2017 0.33 0.32 0.32 7,682,500.00 

29/5/2017 0.33 0.32 0.33 579,600.00 

26/5/2017 0.33 0.32 0.32 14,863,606.00 

25/5/2017 0.33 0.31 0.32 9,598,500.00 

24/5/2017 0.33 0.32 0.32 13,006,500.00 

23/5/2017 0.33 0.31 0.32 24,190,900.00 

22/5/2017 0.33 0.32 0.33 10,680,813.00 

19/5/2017 0.33 0.32 0.32 2,934,200.00 

18/5/2017 0.33 0.32 0.32 9,629,200.00 

17/5/2017 0.34 0.33 0.33 31,190,737.00 

16/5/2017 0.35 0.32 0.34 118,149,291.00 

15/5/2017 0.31 0.29 0.3 1,567,066.00 ตั้งแตวันที่ 3/4/2017 - 

15/5/2017 ปริมาณการซ้ือ

ขายเฉลี่ยประมาณ 

4,074,000 หุนตอวัน  

 

หลังเวลาซื้อขายของตลาดฯ 

วันที่ 15 พ.ค. 2560 บริษัททํา

การประกาศขาวผานทาง 
www.set.or.th ในหัวขอดังนี้ 

1. งบการเงินไตรมาสที่ 

1/2560 (สอบทานแลว) เวลา 

18.02 น. หมายเหตุประกอบ

งบขอ 1.3 หัวขอการปรับ

โครงสรางหนี้บริษัท 

2. รายงานความคืบหนาของ

เจาหนี้ที่ผดินัด สําหรับไตร

มาสที่ 1/2560 เวลา 18.04 น. 
หัวขอ กลุมหนีส้ินระหวางการ

12/5/2017 0.3 0.3 0.3 8,391,600.00 

11/5/2017 0.31 0.3 0.31 11,326,400.00 

9/5/2017 0.31 0.3 0.3 9,995,800.00 

8/5/2017 0.32 0.3 0.3 1,224,000.00 

5/5/2017 0.32 0.31 0.31 4,771,500.00 

4/5/2017 0.32 0.31 0.32 3,016,901.00 

3/5/2017 0.32 0.31 0.31 509,880.00 

2/5/2017 0.32 0.31 0.31 7,569,800.00 

28/4/2017 0.32 0.3 0.31 8,248,400.00 

27/4/2017 0.32 0.31 0.32 6,335,000.00 

26/4/2017 0.32 0.3 0.32 1,738,200.00 

25/4/2017 0.31 0.31 0.31 5,577,200.00 

24/4/2017 0.32 0.3 0.31 2,010,467.00 

21/4/2017 0.31 0.31 0.31 400,066.00 

20/4/2017 0.32 0.31 0.31 875,600.00 
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วันที่ 

ราคา

สูงสุด 

(บาท) 

ราคา

ต่ําสุด 

(บาท) 

ราคาปด 

(บาท) 

ปริมาณการซื้อขาย

ตอวัน (หุน) 
หมายเหต ุ

19/4/2017 0.32 0.31 0.31 6,025,483.00 ปรับโครงสรางหนี้ 

18/4/2017 0.32 0.31 0.31 1,738,133.00 

17/4/2017 0.32 0.31 0.32 3,259,800.00 

12/4/2017 0.32 0.31 0.32 342,340.00 

11/4/2017 0.32 0.31 0.32 1,314,200.00 

10/4/2017 0.32 0.31 0.32 760,467.00 

7/4/2017 0.33 0.32 0.32 2,993,700.00 

5/4/2017 0.33 0.32 0.33 4,460,900.00 

4/4/2017 0.33 0.32 0.33 5,630,600.00 

3/4/2017 0.33 0.32 0.33 5,846,340.00 

ที่มาขอมูล : www.setsmart.com 

ขอสังเกต 

ปริมาณการซื้อขายหุนของบริษัทเริ่มจะมีการผันผวนมากขึ้นภายหลังจากที่บริษัทไดทําการประกาศงบไตรมาสที่ 

1/2560 ในหมายเหตุประกอบงบที่ 1.3 พรอมกับรายงานความคืบหนาเรื่องรายงานความคืบหนาของเจาหนี้ที่ผิดนัด ไตร

มาสที่ 1/2560 นั้น ขอมูลดังกลาวสงผลใหปริมาณการซื้อขายหุนของ GSTEL เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเห็นวา ปริมาณการซื้อขายดังกลาวไมเปนไปตามกลไกปกติ และเห็นวาไมเหมาะสมใหนํามารวมคํานวณในการทํา

รายการคร้ังนี ้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาการประเมินราคาในคร้ังนี้ควรพิจารณาราคานับจากวันที่ลงนามในสัญญา

กูยืมเงินจากกลุม SSG  ซึ่งราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนบริษัทในชวงระยะเวลา 1 ปที่ใชประเมินมูลคา มีราคาต่ําสุดเทากับ 

0.24 บาทตอหุน (ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559) และราคาสูงสุดเทากับ 0.40 บาทตอหุน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) ตาม

แสดงในแผนภาพ 



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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แผนภาพแสดงราคาตลาดถัวเฉลี่ยและปริมาณการซื้อขายหุน GSTEL

  
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคํานวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน GSTEL ดังนี ้

ระยะเวลา ชวงเวลา 
จํานวนซ้ือขายเฉลี่ย 

(หุน) 

มูลคาซื้อขาย 

(บาท) 

ราคาหุน 

(บาทตอหุน) 

7 วัน 3 พ.ค. 60 – 12 พ.ค. 60  5,605,143  1,710,343  0.3051 

1 เดือน 17 เม.ย. 60 – 12 พ.ค. 60 4,611,883  1,419,357  0.3078 

3 เดือน 14 ก.พ. 60 – 12 พ.ค. 60   5,576,793  1,782,753  0.3197 

6 เดือน 14 พ.ย. 59 – 12 พ.ค. 60 7,180,403  2,358,762  0.3285 

1 ป 13 พ.ค. 59 – 12 พ.ค. 60   8,237,060  2,773,548  0.3367 

 

นอกจากนี้มูลคาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน GSTEL ในชวงระยะเวลา 7 วัน ถึง 1 ป (ระหวางวันที่ 

13 พฤษภาคม 2559 – 12 พฤษภาคม 2560) จะไดมูลคาหุนของบริษัทเทากับ 0.3051 – 0.3367 บาทตอหุน  

 

จากขอมูลขางตน การประเมินมูลคากิจการของบริษัทจะสามารถคํานวณไดดังนี้ 

 

รายการ จํานวน 

จํานวนหุน GSTEL ทั้งหมด (ลานหุน) 6,850.18 

ราคาหุนเฉลี่ย (บาทตอหุน) 0.3051 – 0.3367 

มูลคากิจการ (ลานบาท) 2,856.21 – 3,307.52 
 

ดังนั้น มูลคายุติธรรมของกิจการ ซึ่งประเมินโดยวิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) จะอยู

ระหวาง 2,856.21 – 3,307.52 ลานบาท ทั้งนี้การประเมินโดยมูลคาราคาตลาดเปนการพิจารณาจากราคาหุนสามัญของ

บริษัทที่มีการซื้อขายซึ่งเปนวิธีที่สะทอนอุปสงคและอุปทานของหุนในตลาดหลกัทรัพยฯ โดยนักลงทุนไดพิจารณารับรูขอมูล
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ขาวสารที่เกี่ยวของ คาดการณผลกําไรและสถานะของกิจการ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

วา การประเมินมูลคากิจการโดยวิธีมูลคาตามราคาตลาด เปนวิธีที่เหมาะสม  

 

3.4. วิธีมูลคาเปรียบเทียบตลาด (Market Comparable Approach)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคาโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากอัตราสวนทางการเงินกับหุนสามัญของ

บริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจเหล็ก โดยมีบริษัทที่นํามาเปรียบเทียบจํานวน 17 บริษัท
26

 สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทไดในภาคผนวกที่ 3  

ในการประเมินมูลคาเปรียบเทียบตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชขอมูลจาก SETSMARTS ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2560 ในการคํานวณคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV 

Ratio) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) และ ใชขอมูลจาก Bloomberg ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในการคํานวณอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

(Enterprise Value to EBITDA Ratio: EV/EBITDA Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนดังกลาวขางตน ยอนหลัง 7 วัน 1 เดือน 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 1 ป นับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ยอนหลังเปนตนไป 

 

3.4.1. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี้ เปนการนํามูลคาตามบัญชีของ GSTEL ตามงบการเงินสําหรับไตรมาส 1 ป 

2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. และเปนงบการเงินฉบับลาสุด ที่มีมูลคาเทากับ 0.50 บาทตอหุน คูณดวยคาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจด

ทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ โดยมูลคาอัตราสวน P/BV ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AMC 0.98 0.99 1.01 1.08 0.95 

BSBM 0.82 0.82 0.82 0.88 0.82 

CITY 0.71 0.73 0.71 0.73 0.72 

CSP 1.95 1.95 1.64 1.60 1.51 

INOX 1.74 1.83 1.85 1.87 1.42 

LHK 1.18 1.21 1.18 1.14 1.02 

MCS 2.60 2.59 2.56 2.58 2.50 

MILL 1.23 1.19 1.15 1.10 0.99 

PAP 1.43 1.40 1.39 1.55 1.43 

PERM 1.79 1.82 1.91 2.23 1.87 

SMIT 1.45 1.49 1.41 1.25 1.12 

                                                             
26 ในการประเมินมูลคากิจการโดยใชวิธีอัตราสวนทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเลือกบริษทัที่นํามาเปรียบเทยีบ

เพียง 17 บริษทัจาก 27 บริษทัในหมวดอตุสาหกรรมเหลก็ เนื่องจากไมไดนาํอัตราสวนทางการเงินของ (1) GTSEL (2) GJS (3) บริษทัทีม่ีผล

ขาดทนุ และ (4) บริษทัที่มอีัตราสวนทางการเงินสูงกวาคาเฉลี่ยผดิปกติ มาประกอบการคํานวณ 
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ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

SSSC 1.01 1.00 0.97 0.97 0.94 

THE 2.65 2.63 2.70 2.94 2.88 

TMT 2.07 2.03 2.14 2.42 2.35 

TSTH 0.95 0.92 0.91 0.95 0.83 

TWP 0.87 0.91 0.89 0.90 0.84 

TYCN 0.52 0.52 0.47 0.46 0.41 

คาเฉลี่ย 1.41 1.41 1.39 1.45 1.33 
ที่มา: SETSMARTS 

จากขอมูลคาเฉลี่ย P/BV อยูระหวาง 1.33 – 1.45 เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการของบริษัท

สามารถคํานวณไดดังนี้ 

รายการ จํานวน 

รวมสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ลานบาท)  3,392.61 

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ลานหุน) 6,850.18 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) 0.50 

คาเฉลี่ยของ P/BV (เทา) 1.33 – 1.45 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 0.6584 – 0.7178 

มูลคากิจการ (ลานบาท) 4,510.30 – 4,917.37 

จากตารางขางตน มูลคายุติธรรมของกิจการซึ่งประเมินโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะ

เทากับ 4,510.30 – 4,917.37 ลานบาท หรือเทากับมูลคาหุนละ 0.6584 – 0.7178  บาทตอหุน อยางไรก็ดีการ

ประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุนสามัญ ซึ่งกลุมบริษัทที่นํามาเปรียบเทียบ ใน

ดานการบริหารจัดการ การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) โครงสรางเงินทุน และสภาพคลองการซื้อขาย

หุนสามัญแตละบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตาง

กัน ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตาม

บัญชี เปนวิธีการที่ไมเหมาะสม 

 

3.4.2. วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ GSTEL โดย การนําผลรวมของกําไรสุทธิของ

บริษัทตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนยอนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งไดรับการตรวจสอบ

และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต คูณดวยคาเฉลี่ยP/E Ratio 

ของบริษัทจดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ โดยมูลคา P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AMC 5.09 5.18 5.32 6.33 9.66 

BSBM 6.84 6.79 6.51 7.14 11.89 

CITY 15.70 14.78 13.51 13.55 13.42 

CSP 8.63 8.66 8.43 14.97 16.96 

INOX 20.74 21.73 24.95 29.07 30.62 

LHK 9.43 9.71 10.14 10.48 10.69 

MCS 7.40 7.38 6.70 6.67 7.69 

MILL 42.90 41.69 30.17 22.09 14.13 

PAP 9.32 9.15 8.03 8.18 8.30 

PERM 4.94 5.02 4.98 7.12 31.66 

SMIT 15.25 15.61 14.90 13.79 13.27 

SSSC 10.30 10.20 9.78 9.66 9.31 

THE 14.25 14.14 11.76 11.06 11.06 

TMT 7.21 7.06 7.09 7.96 8.22 

TSTH 38.87 37.80 27.03 20.38 19.20 

TWP 20.88 21.75 29.50 29.57 26.89 

TYCN 30.34 30.09 30.04 30.53 30.53 

คาเฉลี่ย 15.77 15.69 14.64 14.62 16.09 
ที่มา: SETSMARTS 

จากขอมูลขางตน คาเฉลี่ย P/E อยูระหวาง 14.62 – 16.09 เทา ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดประเมิน

มูลคากิจการดวยวิธีการดังกลาว เนื่องจากเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินไดหักรายไดที่ไมไดเกิดจากการทําธุรกิจปกติ 

สําหรับในชวง 12 เดือนที่ผานมา เชน กลับรายการประมาณการผลแตกตางจากการปรับโครงสรางหนี้รอการรับรู

ในไตรมาส 1 ป 2560 จํานวน 764.90 ลานบาท สวนแบงกําไรจากการที่เจาหนี ้SSG ลดหนี้ดอกเบี้ยคางจายและ

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจายใหกับ GJS เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 154.08 ลานบาท (622.31 x 

24.76% = 154.08) กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในไตรมาส  4 ป 2559 ของ GSTEL เทากับ 51.23 ลานบาท 

สวนแบงกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ในไตรมาส  4 ป 2559 ของ GJS เทากับ 1.91 ลานบาท (7.71 x 

24.76% = 1.91) เปนตน ซึ่งจะทําใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงไมไดทําการประเมิน

มูลคากิจการโดยวิธีดังกลาว 

 

 

 

3.4.3. วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Enterprise 

Value to EBITDA Ratio: EV/EBITDA Ratio) 
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การประเมินมูลคากิจการโดยวิธี อัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคา

ตัดจําหนาย (EV/EBITDA Ratio) เปนการหามูลคาของบริษัททั้งในสวนของทุนและหนี้สิน ณ ชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง โดยคํานวณจากการนํามูลคากิจการตามราคาตลาด (Market Capitalization) บวกดวยมูลคาของหนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority Interest) และหักดวยเงินสดและตราสารเทียบเทาเงินสด ซึ่งจะไดเปนมูลคา

กิจการ (Enterprise Value) ทั้งนี้การคํานวณตามวิธีดังกลาวเปนการนําอัตราสวน EV/EBITDA Ratio ของบริษัท

จดทะเบียนที่นํามาใชเปรียบเทียบ คูณดวยผลรวมของกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

(EBITDA) ของบริษัทตามที่ประกฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนยอนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ

หักดวยหนี้สินสุทธิเพื่อใหไดมูลคากิจการตามราคาตลาด ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดรับการตรวจสอบและสอบทาน

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต โดยมูลคา EV/EBITDA Ratio ของบริษัท

จดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AMC 5.39 5.46 5.39 5.64 5.79 

BSBM 5.20 5.15 5.15 5.07 4.86 

CITY 1.21 1.45 1.29 1.35 1.40 

CSP 10.99 11.01 9.85 11.27 19.40 

INOX 12.79 13.46 13.51 14.85 11.80 

LHK 4.59 4.72 4.47 4.64 4.68 

MCS 4.86 4.84 4.82 4.58 4.72 

MILL 15.13 14.97 14.86 16.52 17.82 

PAP 6.30 6.19 6.10 5.86 5.75 

PERM 7.32 7.36 7.44 7.52 11.33 

SMIT 9.06 9.30 8.65 7.61 7.38 

SSSC 4.77 4.73 4.57 4.53 5.32 

THE 15.35 15.27 15.26 13.38 13.47 

TMT 6.80 6.70 6.77 7.10 7.19 

TSTH 9.32 9.11 9.13 7.86 7.25 

TWP 9.91 10.36 9.96 12.72 11.71 

TYCN 7.13 7.08 6.59 6.48 6.92 

คาเฉลี่ย 8.01 8.07 7.87 8.06 8.63 
ที่มา: Bloomberg 

 จากขอมูลคาเฉลี่ย EV/EBITDA อยูระหวาง 7.87 – 8.63 เทา ดังนั้นการประเมินมูลคากิจการของบริษัท

สามารถคํานวณไดดังนี ้

รายการ จํานวน 

กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ตามที่ประกฏในงบการเงิน

รวมงวด 12 เดือนยอนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ลานบาท) 

2,837.09 



 
รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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รายการ จํานวน 

คาเฉลี่ยของ EV/EBITDA (เทา) 7.87 – 8.63 

มูลคากิจการ (Enterprise Value) 22,329.10 – 24,495.36 

หัก มูลคาหนี้สินรวมสุทธิ (IB-D – Cash and Equivalent) 6,911.65 

มูลคากิจการตามราคาตลาด (ลานบาท) 15,417.45 – 17,583.71 

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ลานหุน) 6,850.18 

ราคาหุน (บาทตอหุน) 2.2507 – 2.5669  

 จากตารางขางตน มูลคายุติธรรมของกิจการซึ่งประเมินโดยวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  จะเทากับ 15,417.75 – 17,583.71 ลานบาท หรือเทากับมูลคากิจการหุนละ 2.2507 – 

2.5669 บาทตอหุน อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทที่นํามาเปรียบเทียบ แมจะดําเนินธุรกิจคลายกัน แตก็มีความแตกตางกัน ทั้ง

ดานขนาดกิจการ โครงสรางตนทุน และ โครงสรางทางการเงิน ประกอบกับวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนถึงศักยภาพในการ

ประกอบธุรกิจอยางตอเนื่องได ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การประเมินมูลคากิจการโดยวิธีราคาตอกําไรตอ

หุนเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม 

 

3.5. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีการประเมินราคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เปนวิธีการหามูลคายุติธรรมดวยการคํานวณมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) ที่คาดวาจะไดรับจากการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินใชอัตราสวนคิดลด (Discounted Rate) ที่เหมาะสมในการประเมินมูลคาปจจุบัน สําหรับกิจการของ GSTEL 

และ GJS เนื่องจาก GSTEL ลงทุนใน GJS คิดเปนรอยละ 24.76 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของ GJS ณ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง GJS เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในปจจุบัน GJS มีการ

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil) ที่ปรึกษาทางการเงินจึงแยกคํานวณหามูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS ดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทําประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที่สําคัญในชวงระยะเวลา 7 ป ขางหนา (ป 

2560 – ป 2567) เนื่องจากพิจารณาวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับ GSTEL และ GJS ที่จะมีการประกอบธุรกิจจนอัตรา

การเติบโตคงที่ และสอดคลองกับแผนธุรกิจที่บริษัทนําเสนอตอกลุม SSG ที่ปรึกษาทางการเงินหากระแสเงินสดอิสระที่

กิจการสามารถทําได เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสรางเงินทุน เปนตน 

โดยอางอิงขอมูล และสมมติฐานที่ไดรับจากทั้ง GSTEL และ GJS และจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดําเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง และไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้น 

(Going-Concern Basis) รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันโดยไมไดคํานึงถึงการเขาทํารายการปรับโครงสราง

หนี้ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I  
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ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของ GSTEL และ GJS มีการเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสําคัญและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ GSTEL และ GJS รวมถึงกระทบตอสมมติฐานที่กําหนดมูลคา

ยุติธรรมดวยวิธีนี้จะเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดสมมติฐานตาง ๆ ที่สําคัญของประมาณการทางการเงินของ GSTEL และ GJS 

ดังนี ้

3.5.1 สมมติฐานที่สําคัญของประมาณการทางการเงินของ GSTEL 

3.5.1.1. ปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil) 

GSTEL ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil, HRC) และเหล็กแผน

หนา (Slab) โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของ GSTEL ใชเทคโนโลยีการผลิตที่รวมกระบวนการหลอม 

การหลอ และการรีดไวในโรงงานเดียวกันอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Compact Mini Mill 

ไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการผลิตไดสูงสุด เทากับ 1.5 ลานตันตอป นอกจากนี้  โรงงานของ GSTEL ยัง

มีเครื่องจักรสําหรับกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กรีดรอนชนิดมวน (Recondition) ไดแก การปรับสภาพ

ผิวแผนเหล็ก (Skin Pass) การเคลือบน้ํามันกันสนิม (Oiled Pass) และการตัดแผนเหล็กตามขนาด (Slitting) 

อยางไรก็ตาม กระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติดังกลาวยังไมเปดดําเนินการตั้งแตโรงงงานของ GSTEL เริ่มเปด

ดําเนินการผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนอีกคร้ังในป 2557  

ในชวงป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 GSTEL มีปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

494,038 ตัน 576,996 ตัน 602,238 ตัน และ 177,792 ตัน ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.37 ในป 

2559 ทั้งนี้ GSTEL มีอัตรากําลังการผลิต (Utilization Rate) คิดเปนรอยละ 32.94 – 47.41  ของกําลังการผลิต

สูงสุดที่ 1.5 ลานตันตอป จากการที่ GSTEL มีผลขาดทุนอยางตอเนื่องสงผลใหประสบปญหาสภาพคลองของเงินทุน

หมุนเวียนทําใหไมสามารถจัดหาวัตถุดิบใหเพียงพอตอการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดคาใชจายดาน

พลังงานลง โดยเลือกผลิตในชวงที่ใชไฟฟาคอนขางนอย (Off-peak) ซึ่งเปนระดับการผลิตที่บริษัทสามารถ

ดําเนินการไดตามสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัยใน

ปจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดอัตราการใชกําลังการผลิตเทากับอัตราการใชกําลังการผลิตไตรมาส1  

ป 2560 ที่รอยละ 47.41 ของกําลังการผลิตสูงสุด ซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาจะสะทอนภาพปจจุบันของบริษัทได

ดีที่สุด 

GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

กําลังการผลิต (พันตันตอป) 1,500 1,500 1,500 1,500 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป) 494 577 602 178 

อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) 32.94 38.47 40.15 47.41 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการปริมาณการผลิตไดดังนี ้

GSTEL 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 
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GSTEL 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

กําลังการผลติ (พันตนัตอ

ป) 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

ปริมาณการผลติ (พนัตัน
ตอป)1/ 

645 682 682 682 682 682 682 682 

อัตรากําลังการผลติ (รอย

ละ)2/ 

47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 47.41 

หมายเหตุ 1/ ประมาณการปริมาณการผลิตภายหลังจากหักวันหยุดการผลิตเพื่อการซอมบํารุงเคร่ืองจักรประจําป ประมาณ 14 วันตอป 

 

3.5.1.2. ราคาขาย 

ในชวงป 2557 – 2559 และไตรมาส  1 ป 2560 GSTEL มีราคาขายเหล็กแผนรีดรอนเฉลี่ย 16,569 - 

21,897 บาทตอตัน เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ซึ่งมีความผันผวนตามราคาเหล็ก

โลก จากขอมูล Metal price index ของ กองทุนการเงินระหวางประเทศ ("IMF") ณ เดือน มิถุนายน 2560 พบวา

ดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังตั้งแตมีขอมูลปรากฎป 2523 ถึง ป 2559 ดัชนีราคามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

(Compound Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 1.44 ตอป มีรายละเอียดดังนี ้

ป 
Metal Price 

Index 
% เปลี่ยนแปลง ป 

Metal Price 

Index 
% เปลี่ยนแปลง 

1980 84.05 

 

2001 52.67 -14.90% 

1981 55.20 -12.89% 2002 55.41 5.20% 

1982 48.05 -12.95% 2003 70.93 28.01% 

1983 59.51 23.86% 2004 87.42 23.25% 

1984 48.50 -18.50% 2005 115.68 32.33% 

1985 45.54 -6.11% 2006 177.04 53.04% 

1986 47.47 4.24% 2007 162.56 -8.18% 

1987 75.22 58.45% 2008 107.51 -33.87% 

1988 100.75 33.95% 2009 176.78 64.44% 

1989 70.89 -29.64% 2010 233.58 32.13% 

1990 68.60 -3.23% 2011 192.11 -17.76% 

1991 57.27 -16.52% 2012 192.74 0.33% 

1992 57.93 1.16% 2013 179.13 -7.06% 

1993 50.35 -13.09% 2014 148.64 -17.02% 

1994 77.71 54.34% 2015 105.62 -28.94% 

1995 73.17 -5.83% 2016 140.72 33.23% 

1996 65.08 -11.06% 

1997 61.07 -6.16% 

1998 50.98 -16.52% 
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1999 62.37 22.33% 

2000 61.90 -0.75% 

 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกําหนดใหราคาขายเหล็กแผนรีดรอนของ GSTEL มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 

1.44 ตอป ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของดัชนีราคาโลหะจาก IMF โดยกําหนดใหราคาขายตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 

เทากับราคาขายเหล็กแผนรีดรอนเฉลี่ยของไตรมาส 1 ป 2560 ที่ 19,185 บาทตอตัน เนื่องจากราคาเหล็กมีความ

ผันผวนมาก เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาขายเหล็กแผนรีดรอนเฉลี่ย ณ ไตรมาส 1 ป 2560 

สามารถสะทอนราคาปจจุบัน  

(หนวย : ลานบาท) 

GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ราคาขายเหล็กแผนรีดรอนเฉลี่ย (บาท/ตัน) 21,897 17,184 16,569 19,185 

อัตราการเติบโตของราคาขายเหล็กแผนรีดรอน (รอยละ)  (21.52) (3.58) 15.79 

รายไดจากการจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 9,427.85 10,566.11 10,014.15 2,772.86 

รายไดจากการจําหนายเหล็กปรับสภาพผิว - - - - 
รายไดจากการจําหนายเหล็กแผนตัดตามขนาด - - - - 

รวมรายไดจากการขาย 9,427.85 10,566.11 10,014.15  2,772.86 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาขายเหล็กแผนรีดรอนไดดังตอไปนี้ 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ราคาขายเหล็กแผนรีด
รอน (บาทตอตนั) 

19,209 19,486 19,767 20,051 20,340 20,633 20,930 21,231 

อัตราการเติบโตของราคา

ขาย (รอยละ) 

 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

 

3.5.1.3. ตนทุนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนของ GSTEL ไดแก เศษเหล็กนําเขา เหล็กถลุงนําเขา และเศษ

เหล็กในประเทศ ในป 2557 – 2559 ตนทุนวัตถุดิบคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 62.00 – 88.00 ของตนทุนขาย โดย

บริษัทมีสัดสวนการใชวัตถุดิบหลักแตละประเภทตามรายละเอียดตอไปนี ้ 

หนวย : รอยละ 

GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

เศษเหล็กนําเขาเฉลี่ย 62.44 55.30 44.91 46.42 

เหล็กถลุง 19.55 21.69 26.26 26.65 
เศษเหล็กในประเทศ 16.48 20.68 27.48 25.88 

เศษเหล็กในโรงงาน  1.53 2.33 1.35 1.05 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ราคาเศษเหล็กนําเขาเฉลี่ย อยูระหวาง 241 - 376 เหรียญสหรัฐตอตัน ราคาเหล็กถลุงอยูระหวาง 245 - 392 

เหรียญสหรัฐตอตัน และราคาเศษเหล็กในประเทศอยูระหวาง 8,455 - 12,636 บาทตอตัน  

โดยที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงมีความผันผวนของราคาคอนขางมาก 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาวาประมาณการราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุง ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 

เทากับราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงเฉลี่ยในไตรมาส 1 ป 2560 เนื่องจากเปนราคาที่สะทอนมูลคาปจจุบัน และ

ใชอัตราการเติบโตของราคาราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงเทากับรอยละ 1.44 ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ 

Metal Price Index จาก IMF  นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนดสมมติฐานสัดสวนการใชวัตถุดิบตั้งแตไตรมาส 

2 ป 2560 เทากับสัดสวนการใชวัตถุดิบของไตรมาส 1 ป 2560 ใหสัมพันธกับการกําหนดสมมติฐานกําลังการผลิต 

 
ที่มา: Bloomberg 
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GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ราคาเศษเหล็กนําเขาเฉลี่ย (บาทตอตัน) 12,816 10,066 8,306 9,834 
ราคาเหล็กถลุงเฉลี่ย (บาทตอตัน) 13,337 9,752 8.349 10,594 

ราคาเศษเหล็กในประเทศเฉลี่ย (บาทตอตัน) 12,636 8,744 8,455 10,482 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาวัตถุดิบเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงตามรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ราคาเศษเหล็กนําเขา
เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐตอ

ตัน) 

292 296 300 305 309 314 318 328 

ราคาเศษเหล็กนําเขา

เฉลี่ย (บาทตอตัน) 

9,830 9,968 10,107 10,249 10,392 10,538 10,684 10,835 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

ราคาเหล็กถลุง (เหรียญ

สหรัฐตอตนั) 

280 284 288 292 296 301 305 309 

ราคาเศษเหล็กในประเทศ 

(บาทตอตัน) 

10,482 10,633 10,786 10,941 11,099 11,259 11,421 11,586 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

อัตราแลกเปลี่ยน1/ (บาท/
เหรียญสหรัฐ) 

34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 

1/ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในเอกสารฉบับนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกับลูกคาตั้งแตวันที่ 2 

พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โปรดพิจารณาขอมูลไดจากเว็บไซตของธนาคาร

แหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

3.5.1.1. ตนทุนการผลิตอ่ืน 

ตนทุนการผลิตอื่น ประกอบดวย 1) ตนทุนผันแปร ไดแก คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สารปรุงเหล็กหลอม แทง

เหนี่ยวนําไฟฟา (Electrode) ลูกรีด (Work Roll) และคาสาธารณูปโภค เปนตน 2) ตนทุนคงที่ เชน คาแรง คาดูแล

รักษาเครื่องจักร คาเสื่อมราคา และคาใชจายโรงงานอื่นๆ เปนตน  

ป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทมตีนทุนผันแปรดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ตนทุนผันแปร 2,498.50 2,555.90 2,477.94 693.57 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 26.50 24.19 24.74 25.01 

ตนทุนผันแปร (บาทตอตัน) 5,057 4,430 4,115 3,901 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประมาณการตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 โดยกําหนดสมมติฐานตนทุนผัน

แปรโดยอางอิงจากคาเฉลี่ยยอนหลังในอดีตระหวางป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 โดยกําหนดอัตราการ
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เติบโตของตนทุนผันแปรรอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอเฉลี่ยยอนหลังจากธนาคารแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2522 

ถึงป 2560 ซึ่งมีรายละเอียดประมาณการตนทุนผันแปรดังนี้ 

(หนวย : บาทตอตัน) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ตนทนุผันแปร 4,376 4,507 4,642 4,781 4,925 5,073 5,225 5,381 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

  

 ป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทมีตนทุนคงที่ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

GSTEL 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ตนทุนคงที ่ 468.43 585.32 596.27 144.23 
สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 4.97 5.54 5.95 5.20 

  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประมาณการตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 โดยกําหนดสมมติฐานตนทุนคงที่

โดยอางอิงจากไตรมาส 1 ป 2560 และกําหนดอัตราการเติบโตของตนทุนคงที่รอยละ 3 ตอป ซึ่งมีรายละเอียด

ประมาณการตนทุนคงทีด่ังนี ้

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ตนทนุคงที ่ 576.92 594.26 612.05 630.41 649.33 668.81 688.87 709.54 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

 

3.5.1.2. คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขาย ประกอบดวย คาขนสงสินคา และคาตัวแทนจําหนาย โดยในป 2557 - 2559 และไตร

มาส 1 ป  2560 มีคาใชจายในการขายโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 ไตรมาส 1/2560 

คาใชจายในการขาย 262.02 325.54 298.24 79.14 

สัดสวนตอรายไดขาย (รอยละ) 2.72 3.05 2.92 1.89 

คาบริการขนสงในประเทศ 120.60 167.09 148.03 37.54 

สัดสวนตอรายไดขาย (รอยละ) 1.11 1.69 1.48 1.35 

คานายหนาจากการขาย 141.42 158.45 150.21 41.59 

สัดสวนตอรายไดขาย (รอยละ) 1.31 1.60 1.51 1.50 

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดใหสมมติฐานคาขนสง

สินคาเทากับรอยละ 1.41 ของรายไดจากการขาย โดยอางอิงจากขอมูลเฉลี่ยป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 
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และกําหนดใหสมมติฐานคาตัวแทนจําหนายคิดเปนรอยละ 1.50 ของรายไดจากการขาย โดยอางอิงตามเงื่อนไขของ

สัญญาตัวแทนจําหนาย โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการคาขนสงสินคาและคาตัวแทนจําหนายไดดังนี ้

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายจากการขาย  360.88 386.59 392.16 397.81 403.53 409.35 415.24 421.22 

สัดสวนของรายไดจาก
การขาย (รอยละ) 

2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 

คาบริการขนสงใน

ประเทศ 
174.03 187.28 189.98 192.71 195.49 198.30 201.16 204.05 

สัดสวนตอรายไดรวม 
(รอยละ) 

1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

คานายหนาจากการขาย 186.85 199.31 202.18 205.09 208.05 211.04 214.08 217.17 

สัดสวนตอรายไดรวม 

(รอยละ) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

 

3.5.1.3. คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาใชจายบริหารอื่น และคาเสื่อมราคา โดยในป 

2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป  2560 มีรายละเอียดคาใชจายบริหารดังตอไปนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 ไตรมาส 1/2560 

คาใชจายในการบริหาร 771.64 385.25 454.05 60.64 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายพนักงานโดยกําหนดคาใชจายพนักงานตั้งแตไตรมาส 2 

ป 2560 โดยอางอิงจากขอมูลคาใชจายพนักงานของป 2559 และมีอัตราเติบโตของคาใชจายพนักงานเทากับรอยละ 

3.00 ตอป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายพนกังาน  130.00 133.90 137.92 142.05 146.32 150.71 155.23 159.88 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินครั้งนี ้กําหนดใหคาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) ตั้งแตไตร

มาส 2 ป 2560 อางอิงจากขอมูลคาใชจายบริหารอื่นของป 2559 และมีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 3 ตอป  

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายบริหารอื่น  222.83 229.52 236.41 243.50 250.80 258.33 266.08 274.06 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
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3.5.1.4. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของ GSTEL ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายจาก เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บุคคลที่

เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยผิดนัดชําระจากเจาหนี้การคาโดยในป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 GSTEL มี

ตนทุนทางการเงินเทากับ 403.85 ลานบาท 522.76 ลานบาท 578.82 ลานบาท และ 196.57 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมและดอกเบ้ียผิดนัดชําระ ประมาณรอยละ 3.00 – 15.00 ตอป 

(หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 ไตรมาส 1/2560 

เงินกูยืมระยะสั้น
27

     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 435.94 365.06 315.86 297.26 

อัตราดอกเบี้ย 8.25%-15.00% MLR MLR-1 MLR 

เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของที่ถึงกําหนดภายใน

หนึ่งป 

88.00 106.00 108.00 66.00 

อัตราดอกเบี้ย 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 

เจาหนี้การคา 6,226.46 6,003.20 5,439.64 1,360.92 

อัตราดอกเบี้ย 1.50%-3.00% 5.00%-7.50% 5.00%-7.50% 5.00%-7.50% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 591.95 1,006.53 1,350.77 1,427.97 

อัตราดอกเบี้ย 7.625%-12.00% 
MLR+1 

7.625%-12.00% 3.25%-12.00% 3.25%-12.00% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 40.87 89.84 118.89 116.93 

อัตราดอกเบี้ย 8.00%-15.00% 8.00%-15.00% 8.00%-15.00% 8.00%-15.00% 

หุนกู 513.67 562.38 558.49 536.95 

อัตราดอกเบี้ย
28

 3% 3% 3% 3% 

เงินกูยืมระยะยาว
29

     

เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ 1,398.45 1,350.45 1,328.45 1,334.45 

อัตราดอกเบี้ย 3.00%-12.00% 3.00%-12.00% 3.00%-12.00% 3.00%-12.00% 

เจาหนี้การคา 577.71 518.31 - - 

อัตราดอกเบี้ย 1.00%-7.50% 1.00%-7.50% - - 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานตนทุนทางการเงินตามที่ผูบริหารของ GSTEL ไดพิจารณาสัญญาเงิน

กูยืม การเจรจากับเจาหนี้ ความสามารถในการชําระหนี้ กระแสเงินสด และแหลงเงินทุน ณ ปจจุบันของ GSTEL 

โดยประมาณการตนทุนทางการเงินคิดเปนอัตรารอยละ 3.00 - 12.00 ตอป ของรวมเงินกูยืมและเจาหนี้การคาคาง

จายที่มีภาระดอกเบี้ย เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวโดยสวนใหญของบริษัทเปนเงินกูยืมที่บริษัทผิดนัดชําระ  

                                                             
27 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 GSTEL ไดผิดนัดชําระหนี้จากสถาบันการเงิน จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน และจากกิจการที่เกี่ยวของ ซึ่ง GSTEL ได

มีการทําบันทึกขอตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการชําระหนี้ โดยขึ้นอยูกับเจาหนี้เงินกูยืมแตละราย 
28 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 GSTEL มีหุนกูคงคางจํานวน 15.51 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 โดยไมมีหลักประกัน ซึ่งหุนกู

ดังกลาวเปนหุนกูที่มีการซื้อขายในตลาดสิงคโปร อยางไรก็ตาม GSTEL มีการผิดนัดชําระหนี้สําหรับหุนกู แตก็ยังมีการคํานวณดอกเบี้ยรอยละ 
3 ใหกับผูถือหุนกูจนถึงปจจุบัน 
29 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 GSTEL ไดผิดนัดชําระหนี้จากสถาบันการเงิน จากบุคคลที่เกี่ยวของกัน และจากกิจการที่เกี่ยวของ ซึ่ง GSTEL ได

มีการทําบันทึกขอตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการชําระหนี้ โดยขึ้นอยูกับเจาหนี้เงินกูยืมแตละราย 
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3.5.1.5. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2560 - 2567 ซึ่ง GSTEL มี

ขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2557 - 2559 สุทธิ 567.96 ลานบาท ซึ่งสามารถ

นําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดจํานวน 567.96 ลานบาท ไดไมเกินป 2562 อยางไรก็ตาม GSTEL มีแผนที่

การใชสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว หากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ   

3.5.1.6. คาใชจายลงทุน (Capital Expenditure) 

จากการสัมภาษณผูบริหาร GSTEL พบวาบริษัทประมาณการคาใชจายลงทุนในปละ 2560 – 2567 เทากับ 

193.47 – 263.05 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในสวนของการบํารุงรักษาประจําปสําหรับเคร่ืองจักรของโรงงานของ 

GSTEL เทากับ 174.27 – 243.85 ลานบาท และคาใชจายลงทุน เทากับ 19.20 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับคาใชจาย

ลงทุนที่ผานมา นอกจากนี้ในป 2561 GSTEL มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและทดแทนชิ้นสวนที่

เสื่อมสภาพเทากับ 100.00 ลานบาท 

3.5.1.7. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 

กําหนดโดยใชคาเฉลี่ยขอมูลจากงบการเงินในอดีตป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 และพิจารณาตาม

ความเหมาะสมดังนี ้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 1.17 วัน 

สินคาคงเหลือ   เฉลี่ยประมาณ 46.66 วัน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 309.60 วัน 

 

สรุปประมาณการทางการเงินของ GSTEL ป 2560 - 2567 เปนดังตอไปนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
GSTEL 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดจากการ
ขาย 

10,014.15  12,456.49 13,287.51 13,478.85 13,672.95 13,869.84 14,069.56 14,272.17 14,477.69 

ตนทุนขาย 9,692.74  11,805.00 12,646.81 12,878.49 13,113.41 13,354.29 13,600.51 13,852.21 14,109.54 

กําไรขั้นตน 321.42  651.49 640.71 600.36 559.54 515.55 469.06 419.95 368.15 

อัตรากําไรข้ันตน 

(รอยละ) 
3.21% 5.23% 4.82% 4.45% 4.09% 3.72% 3.33% 2.94% 2.54% 

คาใชจายในการ

ขาย 
298.24  360.88 386.59 392.16 397.81 403.53 409.35 415.24 421.22 

คาใชจายในการ

บริหาร 
454.05  327.13 366.15 377.22 388.12 397.94 409.43 421.47 433.94 

รวมตนทุนและ

คาใชจาย 
11,295.46  13,306.41 14,102.39 14,330.58 14,569.61 14,821.27 15,084.80 15,354.43 15,630.21 

EBITDA1/  (89.14) 648.90 700.90 645.97 588.29 527.78 464.32 397.82 328.17 

EBIT2/  (974.08) (178.65) (112.03) (169.01) (226.39) (285.92) (349.72) (416.76) (487.01) 

กําไรสุทธ ิ (1,096.78) 585.49 (708.58) (743.90) (787.28) (840.47) (902.68) (968.09) (1,036.70) 
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1/ กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) 
2/ กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (Earning Before Interest and Tax, EBIT)  

ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอสังเกตุที่สําคัญตอประมาณการของ GSTEL จะเห็นวาอัตรากําไร

ขั้นตนของ GSTEL ปรับตัวดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายและปริมาณขาย และทําให EBITDA ดีขึ้นเชนกัน 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลขาดทุนสุทธทิี่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จากการที่บริษัทมีภาระหนี้จํานวนมากทําใหมีภาระ

ดอกเบี้ยที่สูง สงผลใหมีผลขาดทุนสุทธิและกระทบตอสวนของผูถือหุนจนมีคาต่ํากวาศูนย ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมี

ความเห็นวา GSTEL มีความเสี่ยงสูงตอความมั่นคงทางการเงิน โดยจะเห็นวา GSTEL ยังไมสามารถมีกระแสเงิน

สดเพียงพอตอการชําระหนี้สินของบริษัท 

3.5.1.8. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของบริษัทภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คํานวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจากในชวงของการประมาณการ GSTEL ยังคงประสบปญหาในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน

และหากสถานการณยังคงเปนอยางนี้ตอไปก็เปนการยากที่ GSTEL จะสามารถเติบโตไดแมภายหลังจากพน

ระยะเวลาประมาณการไปแลว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดใหมีอัตราการขยายตัวหลังจากชวง

ระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 0.00 ตอป ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

 

3.5.1.9. อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของ GSTEL 

ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย โดยคํานวณ WACC จากคาถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) ดังนี้  

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T) * D/(D+E) 

โดยที่  

Ke = ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน  

Kd = ตนทุนของหนี้สิน หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูหรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเฉลี่ยของ GSTEL  

T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

E = สวนของผูถือหุนรวม 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดคา Ke โดยใชหลักการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่ง

มีสูตรคํานวณหา Ke ดังนี ้

Ke = Rf + � x (Rm – Rf) 
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โดยที ่

Rf = อัตราผลตอบแทนไรความเสี่ยง (Risk-free Rate) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจาก 

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 35 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทากับ

รอยละ 3.44 ตอป ที่มีสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง (Going 

Concern Basis) (ที่มา: www.thaibma.or.th) 

Beta (�)  = 1.73 เทา เปนคาสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับ

ดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เนื่องจาก GSTEL ที่มีการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย มีปริมาณการซ้ือขายไมสูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนหุนทั้งหมดที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 GSTEL มีปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 15.12 ลานหุน หรือคิด

เปนอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย (Turnover) เทากับรอยละ 0.22 เมื่อเทียบ

กับอัตราหมุนเวียนเฉลี่ยการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ ณ ชวงเวลา

เดียวกันเทากับรอยละ 0.45  จึงทําใหคา Beta ของ GSTEL อาจไมสะทอนอัตราตนทุน

ทางการเงินของสวนของผูถือหุนอยางเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคํานวณคา 

Beta โดยใชคา Beta ของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หมวดธุรกิจเหล็ก 

(STEEL) จํานวน 17 บริษัท (โปรดดูรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่นํามาใชเปรียบเทียบ

เพื่อคํานวณคา Beta และวิธีการคํานวณคา Beta ในภาคผนวกที่ 3) ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระนําคา Unlevered Beta ยอนหลัง 2 ป ถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

จาก Bloomberg เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta และปรับปรุงดวยอัตราสวน

หนี้สินที่มีดอกเบ้ียตอทุนของบริษัท ณ ไตรมาส 1 ป 2560 ซึ่งจากคา Beta ที่ไดที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนคาที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีโครงสรางหนี้สินมากกวา

ทุนเปนจํานวนมาก (ที่มา : Bloomberg และการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยยอนหลัง 35 

ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2525 – เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 15.96 ตอป 

(ที่มา: SETSMART และการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

 

 

 

โดยการคํานวณหา Ke ไดแสดงในตารางดานลางดังนี ้

ตารางการคํานวณตนทุนทางการเงินของสวนของผูถือหุน 
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ตัวแปรจากสูตรคํานวณ CAPM อัตราสวนที่ใช 

Risk free rate (Rf) 3.44 % 

Risk Premium (Rm – Rf) 15.96 % – 3.44 %  

Beta (�) 1.73  

Cost of Equity (Ke) 25.15 %  

และตารางการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) 

ตัวแปรจากสูตรคํานวณ WACC อัตราสวนที่ใช 

D/(D + E) 74.72 % 30 

E/(D + E) 25.28 % 

1-T 80 %  

Cost of Debt (Kd) 12.00 % 

Cost of Equity (Ke) 25.15 % 

WACC 13.53 % 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสถานะเงินกูยืมของ GSTEL พบวา ปจจุบันบริษัทมีเงินกูยืมที่ผิดนัด

ชําระหนี้กับเจาหนี้หลายราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 - 15 ตอป ทั้งนี้ GSTEL ไมสามารถหาแหลงเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงิน นอกจากนี้ GSTEL มีวงเงินการกูยืมระยะยาวจากกลุม SSG ในอัตรารอยละ 12 ตอป ดังนั้นที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาตนทุนทางการเงินของบริษัทที่เหมาะสมควรเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวที่

ไดรับจากกลุม SSG  

เพราะฉะน้ัน จากสมมติฐานที่กําหนดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดคา WACC เทากับ 13.50% 

จะสามารถคํานวณกระแสเงินสดและประเมินมูลคายุติธรรมของ GSTEL ไดดังนี ้

GSTEL 9 เดือน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

EBIT (49.81) (5.73) (61.18) (117.01) (174.97) (237.17) (302.58) (371.19) 

+ คาเสื่อมราคา 607.28 812.93 814.98 814.68 813.70 814.05 814.58 815.18 

- คาใชจายลงทุน (14.34) (121.60) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) 

+/- การเปลี่ยนแปลง
เงินทุนหมุนเวียน (15.63) 161.76 (21.67) (61.85) (23.29) (23.79) (24.30) 144.34 

กระแสเงิ นสดอิสระ
ขอ งกิ จ กา ร  ( Free 
Cash Flow to the 
Firm) 527.50 847.36 712.93 616.63 596.25 533.89 468.50 569.13 

มู ล ค า สุ ด ท า ย 
(Terminal Value) 

       4,215.81 

มูล ค าป จจุ บั น ของ
กระแสเงินสด 

479.71 678.93 503.28 383.52 326.74 257.77 199.29 1,793.32 

รวมมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสด 

4,622.56        

 

                                                             
30 ขอมลูงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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GSTEL (ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม 4,622.56 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 17.55 

หัก   : ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 4,267.05 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 373.06 

จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน) – ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 6,850.18 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (บาทตอหุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 0.0545 

 

3.5.2 สมมติฐานที่สําคัญของประมาณการทางการเงินของ GJS 

3.5.2.1. ปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil) 

GJS ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil, HRC) เหล็กแผนรีดรอน

ปรับสภาพผิวชนิดมวน (Tempered Hot Rolled Coil หรือเรียกวา Skin Pass) และเหล็กแผนรีดรอนลางผิดและ

เคลือบน้ํามัน (Hot Rolled Pickled & Oiled Product) โดยที่บริษัทจะมุงเนนการผลิตเหล็กรีดรอนที่มีขนาดบางและ

มีหนากวาง โดยมีความหนาระหวาง 1.20-1.95 มม. (เปนชวงผลิตภัณฑที่มีขนาดบางเปนพิเศษ) และความหนา

ระหวาง 13.00-25.00 มม. (ซึ่งเปนชวงความหนาพิเศษ) เนื่องจากเหมาะกับสายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทที่

สามารถผลิตเหล็กแผนชนิดบางไดดีกวา โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของ GJS ใชวิธีการผลิตแบบ

โรงงานผลิตเหล็กขนาดยอม แทนวิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร มีขอไดเปรียบโดยใชเทคโนโลยีการ

ปอนเศษเหล็กแบบตอเนื่อง (ConSteel ® Process)  และการหลอเหล็กแทงแบนอยางบาง วิธีการผลิตที่ผสมผสาน

เทคนิคการหลอเหล็กแบนและการรีดรอนเขาดวยกัน เรียกวาสายการผลิตเหล็กแผนรีดรอนขนาดยอม (Compact 

Strip Production - CSP) ซึ่งสามารถรองรับการผลิตไดสูงสุด 1.2 ลานตันตอป  

ในชวงป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 GJS มีปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 677,310 

ตัน 719,405 ตัน 733,327 ตัน และ 183,403 ตัน ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.94 ในป 2559 ทั้งนี้ 

GJS มีอัตรากําลังการผลิต (Utilization Rate) คิดเปนรอยละ 56 - 61  ของกําลังการผลิตสูงสุดที่ 1.2 ลานตันตอป 

จากการที่ GJS มีผลขาดทุนอยางตอเนื่องสงผลใหประสบปญหาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนทําใหไมสามารถ

จัดหาวัตถุดิบใหเพียงพอตอการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดคาใชจายดานพลังงานลง โดยเลือกผลิต

ในชวงที่ใชไฟฟาคอนขางนอย (Off-peak) ซึ่งเปนระดับการผลิตที่บริษัทสามารถดําเนินการไดตามสภาพคลองของ

เงินทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดอัตราการใชกําลังการผลิตเทากับอัตราการใชกําลังการผลิต

ไตรมาส1  ป 2560 ที่รอยละ 61.13 ของกําลังการผลิตสูงสุด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาจะสะทอนภาพปจจุบัน

ของบริษัทไดดีที่สุด 

 

GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

กําลังการผลิต (พันตันตอป) 1,200 1,200 1,200 1,200 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป) 677 719 733 183 

  ปริมาณการผลิต HRC (พันตันตอป) 665 710 731 180 
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GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

  ปริมาณการผลิต HRC (รอยละ) 99.70 98.75 99.73 98.36 
  ปริมาณการผลิต Skin Pass (พันตันตอป) 12 9 2 3 

  ปริมาณการผลิต Skin Pass (รอยละ)              1.79   1.28 0.29 1.70   

อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) 56.44 59.95 61.11 61.13 

 

  โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการปริมาณการผลิตไดดังนี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

กําลังการผลติ  

(พันตนัตอป) 

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

ปริมาณการผลติทั้งหมด

(พันตนัตอป) 

707 702 702 702 702 702 702 702 

อัตราการใชกําลังการ

ผลติ (รอยละ) 

61.13 61.13 61.13 61.13 61.13 61.13 61.13 61.13 

หมายเหตุ 1/ ประมาณการปริมาณการผลิตภายหลังจากหักวันหยุดการผลิตเพื่อการซอมบํารุงเคร่ืองจักรประจําป ประมาณ 14 วันตอป 

ทั้งนี้ ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสัดสวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนปกติ (HRC) และเหล็กแผนรีด

รอนปรับสภาพผิว (Skin Pass) เทากับคาเฉลี่ยสัดสวนการผลิต HRC และ Skin Pass ในไตรมาส 1 ป 2560 ซึ่งที่

ปรึกษาทางการเงินเห็นวาจะสะทอนภาพปจจุบันของบริษัทไดดีที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ปริมาณการผลติ HRC 
(พันตนัตอป) 

696 695 695 695 695 695 695 695 

สัดสวนการผลติ HRC  98.30% 98.30% 98.30% 98.30% 98.30% 98.30% 98.30% 

ปริมาณการผลติ

SkinPass (พันตันตอป) 

12 12 12 12 12 12 12 12 

สัดสวนการผลติ Skin 

Pass 

 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 

 

3.5.2.2. ราคาขาย 

ในชวงป 2557 – 2559 และไตรมาส  1 ป 2560 GJS มีราคาขายเหล็กแผนรีดรอนเฉลี่ย 16,163  - 21,648 

บาทตอตัน เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ซึ่งมีความผันผวนตามราคาเหล็กโลก จาก

ขอมูล Metal price index ของ กองทุนการเงินระหวางประเทศ ("IMF") ณ เดือน มิถุนายน 2560 พบวาดัชนีราคา

เฉลี่ยยอนหลังตั้งแตมีขอมูลปรากฎป 2523 ถึง ป 2559 ดัชนีราคามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual 

Growth Rate) เทากับรอยละ 1.44 ตอป 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกําหนดใหราคาขาย HRC ของ GJS มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 1.44 ตอป 

ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของดัชนีราคาโลหะจาก IMF โดยกําหนดใหราคาขาย HRC ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 
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เทากับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ป 2560 ที่ 18,697 บาทตอตัน เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนมาก 

เพราะฉะน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาขายเฉลี่ย HRC ณ ไตรมาส 1 ป 2560 สามารถสะทอนราคาปจจุบัน 

นอกจากนี้ราคาขายเฉลี่ย Skin Pass ในแตละปเทากับราคาเฉลี่ยของ HRC บวกกับ Premium 800 บาทตอตัน 

 (หนวย : ลานบาท) 

GJS 2557 2558 2559 Q1/2560 

ราคาขายเฉลี่ย HRC (บาท/ตัน) 21,648 16,836 16,163 18,697 

อัตราการเติบโตของราคาขาย HRC (รอยละ)  (22.23) (4.00) 15.68 

รายไดจากการจําหนาย HRC 14,323.06 12,073.72 11,646.76 3,465.06 

รายไดจากการจําหนายเหล็กปรับสภาพผิว 189.94 186.66 22.71 60.96 

รายไดจากการจําหนายเหล็กแผนตัดตามขนาด - - - - 

รวมรายไดจากการขาย 14,513.00 12,260.38 11,669.47 3,526.02 

  โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาขายเฉลี่ยของ HRC และ Skin Pass ดังตอไปนี ้

(บาทตอตัน) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ราคาขายเฉลี่ย HRC  18,697 18,966 19,239 19,516 19,797 20,082 20,372 20,665 

อัตราการเติบโตของราคา

ขาย HRC (รอยละ) 

 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 1.44% 

ราคาขายเฉลี่ย Skin 
Pass  

19,497 19,766 20,039 20,316 20,597 20,882 21,172 21,465 

 

3.5.2.3. ตนทุนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนของ GJS ไดแก เศษเหล็กนําเขา เหล็กถลุงนําเขา เศษเหล็กใน

ประเทศและเศษเหล็กในโรงงาน ในป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทมีสัดสวนการใชวัตถุดิบหลักแต

ละประเภทตามรายละเอียดตอไปนี้ 

(หนวย : รอยละ) 

GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

เศษเหล็กนําเขา  40.74 30.36 34.80 31.66 
เหล็กถลุงนําเขา  27.22 25.77 21.98 21.67 

เศษเหล็กในประเทศ  29.96 40.76 39.82 43.09 

เศษเหล็กในโรงงาน  2.08 3.11 3.40 3.58 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ราคาเศษเหล็กนําเขาเฉลี่ย อยูระหวาง 235 - 368 เหรียญสหรัฐตอตัน ราคาเหล็กถลุงอยูระหวาง 254 - 376 

เหรียญสหรัฐตอตัน และราคาเศษเหล็กในประเทศอยูระหวาง 8,194 - 12,758 บาทตอตัน 
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โดยที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงมีความผันผวนของราคาคอนขางมาก 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาวาประมาณการราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุง ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 

เทากับราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงเฉลี่ยในไตรมาส 1 ป 2560 เนื่องจากเปนราคาที่สะทอนมูลคาปจจุบัน และ

ใชอัตราการเติบโตของราคาราคาเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงเทากับรอยละ 1.44 ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ 

Metal Price Index จาก IMF  นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินกําหนดสมมติฐานสัดสวนการใชวัตถุดิบตั้งแตไตรมาส 

2 ป 2560 เทากับสัดสวนการใชวัตถุดิบของไตรมาส 1 ป 2560 ใหสัมพันธกับการกําหนดสมมติฐานกําลังการผลิต 

GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ราคาเศษเหล็กถัวเฉลี่ย (บาทตอตัน) 12,853 11,079 8,565 8,125 

ราคาเหล็กถลุง (บาทตอตัน) 12,983 10,276 8,871 10,404 

ราคาเศษเหล็กในประเทศ (บาทตอตัน) 12,758 8,707 8,194 10,507 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาวัตถุดิบเศษเหล็กและราคาเหล็กถลุงตามรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ราคาเศษเหล็กนําเขาถัว
เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐตอ

ตัน) 

300 305 309 314 318 323 327 332 

ราคาเศษเหล็กนําเขาถัว

เฉลี่ย (บาทตอตัน) 

10,045 10,194 10,346 10,499 10,655 10,813 10,974 11,137 

อัตราการเติบโต (รอยละ)   1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

ราคาเหล็กถลุง (เหรียญ
สหรัฐตอตนั) 

342 346 351 356 362 367 372 377 

ราคาเศษเหล็กในประเทศ 
(บาทตอตัน) 

10,614 10,767 10,922 11,079 11,239 11,400 11,565 11,731 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

อัตราแลกเปลี่ยน1/ (บาท/

เหรียญสหรัฐ) 

34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 34.51 

1/ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในเอกสารฉบับนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกับลูกคาตัง้แต

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้โปรดพิจารณาขอมูลไดจาก

เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 
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3.5.2.4. ตนทุนการผลิตอ่ืน 

ตนทุนการผลิตอื่น ประกอบดวย 1) ตนทุนผันแปร ไดแก คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สารปรุงเหล็กหลอม แทง

เหนี่ยวนําไฟฟา (Electrode) ลูกรีด (Work Roll) และคาสาธารณูปโภค เปนตน 2) ตนทุนคงที่ เชน คาแรง คาดูแล

รักษาเครื่องจักร คาเสื่อมราคา และคาใชจายโรงงานอื่นๆ เปนตน  

ป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทมีตนทุนผันแปรดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ตนทุนผันแปร 3,011.23 2,798.37 2,550.04 626.88 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 20.75 22.82 21.85 17.78 

ตนทุนผันแปร (บาทตอตัน) 4,446 3,890 3,477 3,418 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประมาณการตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 โดยกําหนดสมมติฐานตนทุนผัน

แปรโดยอางอิงจากคาเฉลี่ยยอนหลังในอดีตระหวางป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 โดยกําหนดอัตราการ

เติบโตของตนทุนผันแปรรอยละ 3 ตอป ตามอัตราเงินเฟอเฉลี่ยยอนหลังจากธนาคารแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2522 

ถึงป 2560 ซึ่งมีรายละเอียดประมาณการตนทุนผันแปรดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ตนทนุผันแปร (บาทตอ

ตัน) 

2,674.83 2,755.07 2,837.72 2,922.25 3,010.54 3,100.86 3,193.88 3,289.70 

อัตราการเติบโต (รอยละ)   3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 

ป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทมีตนทุนคงที่ดังนี ้

(หนวย : ลานบาท)  

GJS 2557 2558 2559 ไตรมาส 

1/2560 

ตนทุนคงที ่ 446.05 543.27 559.00 158.14 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 3.07 4.43 4.79 4.48 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการประมาณการตั้งแตไตรมาส 2 ป 2560 โดยกําหนดสมมติฐานตนทุนคงที่

โดยอางอิงจากไตรมาส 1 ป 2560 และกําหนดอัตราการเติบโตของตนทุนคงที่รอยละ 3 ตอป ซึ่งมีรายละเอียด

ประมาณการตนทุนคงที่ดังนี ้

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ตนทนุคงที ่ 632.55 651.53 671.07 691.20 711.94 733.30 755.30 777.96 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

 

3.5.2.5. คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายประกอบดวย คาขนสงสินคา โดยในป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป  2560 คาใชจาย

ในการขายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 ไตรมาส 1/2560 

คาใชจายในการขาย 152.69 160.70 159.81 43.29 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.04 1.31 1.36 1.01 

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกําหนดใหคาใชจายในการขาย

เทากับรอยละ 1.24 ของรายไดจากการขาย ซ่ึงเปนอัตราสวนเฉลี่ยระหวางป 2557 – 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายในการขาย 164.12 165.27 167.65 170.06 172.51 175.00 177.51 180.07 

สัดสวนของรายไดจาก
การขาย (รอยละ) 

 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 

 

3.5.2.6. คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาใชจายบริหารอื่น และคาเสื่อมราคา โดยในป 

2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป  2560 มีรายละเอียดคาใชจายบริหารดังตอไปนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 Q1/2560 

คาใชจายในการบริหาร 731.98 564.38 529.15 119.02 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 5.04 4.60 4.53 3.38 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายพนักงานโดยกําหนดคาใชจายพนักงานตั้งแตไตรมาส 2 

ป 2560 โดยอางอิงจากขอมูลคาใชจายพนักงานของป 2559 และมีอัตราเติบโตของคาใชจายพนักงานรอยละ 3.00 

ตอป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายพนกังาน 207.82 214.05 220.47 227.09 233.90 240.92 248.14 255.59 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

ในการจัดทําประมาณการทางการเงินครั้งนี ้กําหนดใหคาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) ตั้งแตไตร

มาส 2 ป 2560 อางอิงจากขอมูลคาใชจายบริหารอื่นของป 2559 และมีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 3 ตอป 

นอกจากนี้มีคาใชจายในการผลิตที่วางเปลาเดือนละ 4.00 ลานบาท 

(หนวย : ลานบาท) 

 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

คาใชจายบริหารอื่น 333.80 342.37 351.20 360.30 369.67 379.32 389.26 399.49 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

 

3.5.2.7. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของ GJS ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายจาก เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บุคคลที่เกี่ยวของ

กัน และดอกเบี้ยผิดนัดชําระจากเจาหนี้การคาโดยในป 2557 – 2559 GJS มีตนทุนทางการเงินเทากับ 175.30 ลาน

บาท 291.85 ลานบาท 203.46 ลานบาท และ 60.03 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมและดอกเบ้ีย

ผิดนัดชําระ ประมาณรอยละ 4.00 – 12.00 ตอป 

(หนวย : ลานบาท) 

 2557 2558 2559 Q1/2560 

เงินกูยืมระยะสั้น     

หนี้สินระหวางปรับโครงสรางหนี้ - - - 1,269.05 

อัตราดอกเบี้ย - - - 4.00%-7.50% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - 30.00 18.50 18.50 

อัตราดอกเบี้ย - 8.00% 8.00% 8.00% 

เงินกูยืมระยะยาว     

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - - - 1,386.20 

อัตราดอกเบี้ย    12.00% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานตนทุนทางการเงินตามที่ผูบริหารของ GJS ไดพิจารณาสัญญาเงิน

กูยืม การเจรจากับเจาหนี้ ความสามารถในการชําระหนี้ กระแสเงินสด และแหลงเงินทุน ณ ปจจุบันของ GJS 

โดยประมาณการตนทุนทางการเงินคิดเปนอัตรารอยละ 4.00 – 12.00 ของรวมเงินกูยืมและเจาหนี้การคาคางจายที่

มีภาระดอกเบี้ย 
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3.5.2.8. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2560 - 2567 ซึ่ง GJS มี

ขาดทุนสะสมทางภาษีสําหรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานในป 2557 - 2559 สุทธิ 783.48 ลานบาท ซึ่งสามารถ

นําไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดจํานวน 783.48 ลานบาท ไดไมเกินป 2562 อยางไรก็ตาม GJS มีแผนที่การใช

สิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว หากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

3.5.2.9. คาใชจายลงทุน (Capital Expenditure) 

จากการสัมภาษณผูบริหาร GJS ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายลงทุนปละ เทากับ 

19.20 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในสวนของการบํารุงรักษาประจําปสําหรับเครื่องจักรของโรงงานของ GJS และ

คาใชจายลงทุนในป 2561 เทากับ 121.60 ลานบาท โดยเปนการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและทดแทน

ชิ้นสวนที่เสื่อมสภาพ 

3.5.2.10. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 

กําหนดโดยใชคาเฉลี่ยขอมูลในอดีตป 2557 - 2559 และไตรมาส 1 ป 2560 และพิจารณาตามความ

เหมาะสมดังนี ้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 10.14 วัน 

สินคาคงเหลือ   เฉลี่ยประมาณ 44.14 วัน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 99.83 วัน 

สรุปประมาณการทางการเงินของ GJS ป 2560 - 2567 เปนดังตอไปนี ้

(หนวย : ลานบาท) 
GJS 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดจากการขาย 11,669.47 13,235.18 13,328.11 13,519.94 13,714.55 13,911.95 14,112.19 14,315.32 14,521.38 

ตนทุนขาย 10,866.07 12,310.78 12,664.01 12,893.25 13,125.76 13,363.32 13,606.05 13,854.07 14,107.52 

กําไรขั้นตน 803.40 924.41 664.10 626.69 588.78 548.63 506.15 461.25 413.86 

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 6.88% 6.98% 4.98% 4.64% 4.29% 3.94% 3.59% 3.22% 2.85% 

คาใชจายในการขาย 159.81 163.69 165.27 167.65 170.06 172.51 175.00 177.51 180.07 

คาใชจายในการบริหาร 529.15 536.67 558.56 573.98 589.69 604.22 620.63 637.56 655.08 

รวมตนทุนและคาใชจาย 11,759.78  13,304.94 13,709.85 13,957.47 14,208.70 14,463.84 14,726.07 14,994.16 15,268.31 

EBITDA1/ 1,154.79 1,050.60 726.52 674.39 619.61 562.09 501.73 438.43 372.08 

EBIT2/ 133.81 249.88 (26.41) (81.13) (136.68) (193.33) (254.20) (318.04) (384.99) 

กําไรสุทธ ิ (7.03) 726.16 (348.43) (403.73) (459.87) (517.11) (578.59) (643.05) (710.63) 

1/ กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA)  
2/ กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (Earning Before Interest and Tax, EBIT) 

3/ ไตรมาส 1 ป 2560 GJS มีกําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ใหจํานวน 622.31 ลานบาท  

3.5.2.11. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของบริษัทภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คํานวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจากในชวงของการประมาณการ GJS ยังคงประสบปญหาในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและ
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หากสถานการณยังคงเปนอยางนี้ตอไปก็้เปนการยากที่ GJS จะสามารถเติบโตไดแมภายหลังจากพนระยะเวลา

ประมาณการไปแลว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกําหนดใหมีอัตราการขยายตัวหลังจากชวงระยะเวลา

ประมาณการที่รอยละ 0.00 ตอป ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

 

3.5.2.12. อัตราสวนคิดลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : 

WACC) เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุนของ GJS 

ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย โดยคํานวณ WACC จากคาถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนหนี้สิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) ดังนี้  

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T) * D/(D+E) 

โดยที่  

Ke = ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน  

Kd = ตนทุนของหนี้สิน หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูหรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเฉลี่ยของ GJS  

T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

E = สวนของผูถือหุนรวม 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดคา Ke โดยใชหลักการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ซึ่ง

มีสูตรคํานวณหา Ke ดังนี ้

Ke = Rf + � x (Rm – Rf) 

โดยที ่

Rf = อัตราผลตอบแทนไรความเสี่ยง (Risk-free Rate) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจาก 

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 35 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทากับ

รอยละ 3.44 ตอป ที่มีสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง (Going 

Concern Basis) (ที่มา: www.thaibma.or.th) 

Beta (�)  = 0.61 เทา เปนคาสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับ

ดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เนื่องจาก GJS ที่มีการซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย มีปริมาณการซ้ือขายไมสูงมากเมื่อเทียบกับจํานวนหุนทั้งหมดที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งในระหวางวันที่  1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 GJS มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยตอวันเทากับ 9.45 ลานหุน หรือคิดเปน

อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover) เทากับรอยละ 0.09 เมื่อเทียบกับ
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อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยฯ ณ ชวงเวลาเดียวกัน

เทากับรอยละ 0.45  จึงทําใหคา Beta ของ GJS อาจไมสะทอนอัตราตนทุนทางการเงิน

ของสวนของผูถือหุนอยางเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคํานวณคา Beta โดย

เลือกเปรียบเทียบกับคา Beta ของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หมวด

ธุรกิจเหล็ก (STEEL) จํานวน 17 บริษัท (โปรดดูรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่นํามาใช

เปรียบเทียบเพื่อคํานวณคา Beta และวิธีการคํานวณคา Beta ในภาคผนวกที่ 3) ทั้งนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําคา  Unlevered Beta ยอนหลัง 2 ป ถึง ณ วันที่  30 

มิถุนายน 2560 จาก Bloomberg เพื่อคํานวณหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta และ

ปรับปรุงดวยประมาณการอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบ้ียตอทุนของบริษัท ณ สิ้นป 2560 

ซึ่งจากคา Beta ที่ไดจะเห็นวาเปนคา Beta ที่ต่ํากวาคา Beta ของ GSTEL เปนอยาง

มากเนื่องจาก GJS เพิ่งผานกระบวนการปรับโครงสรางเงินทุนทําใหมีสัดสวนเงินทุน

มากกวาหนี้สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนคาที่เหมาะสมกับ GJS (ที่มา : 

Bloomberg และการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยยอนหลัง 35 

ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2525 – เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเทากับรอยละ 15.96 ตอป 

(ที่มา: SETSMART และการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

โดยการคํานวณหา Ke ไดแสดงในตารางดานลางดังนี ้

ตารางการคํานวณตนทุนทางการเงินของสวนของผูถือหุน 

 

ตัวแปรจากสูตรคํานวณ CAPM อัตราสวนที่ใช 

Risk free rate (Rf) 3.44 %  

Risk Premium (Rm – Rf) 15.96 % - 3.44 %  

Beta (�) 0.61 

Cost of Equity (Ke) 11.04 % 

และตารางการคํานวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (WACC) 

ตัวแปรจากสูตรคํานวณ WACC อัตราสวนที่ใช 

D/(D + E) 18.20 % 
31

 

E/(D + E) 81.80 % 

1-T 80 % 

Cost of Debt (Kd) 8.18 % 

Cost of Equity (Ke) 11.04 % 

                                                             
31

 ขอมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
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WACC 10.22 % 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาสถานะเงินกูยืมของ GJS พบวา ปจจุบันบริษัทมีเงินกูยืม โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4 - 12 ตอป ที่ปรึกษาทางการเงินคํานวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ของ GJS ไดดังนี ้

ลํา

ดับ

ที่ 

รายละเอียดวงเงิน ยอดคงคาง ณ  

ไตรมาส 1  ป 2560 

(ลานบาท) 

อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละตอป) 

สัดสวนเงินกูตอ

เงินกูทั้งหมด 

(รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย

ถัวเฉลี่ย 

(รอยละ) 

1 เงินกูยืมจากบุคคล 18.50 8.00 0.64 0.05 

2 เงินกูยืม ACO I 1,260.30 4.00 43.29 1.73 

3 เงินกูยืม Link Capital 1,414.88 12.00 48.60 5.83 

4 หนี้สินภายใตสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ 

217.60 7.50 7.47 0.56 

 รวม 2,911.28  100.00 8.18 
 

เพราะฉะน้ัน จากสมมติฐานที่กําหนดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดคา WACC เทากับ 10.25% 

และคํานวณกระแสเงินสดและประเมินมูลคายุติธรรมของ GJS ไดดังนี ้

(หนวย : ลานบาท) 

GJS 
9 เดือน

2560 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

EBIT (10.48) (26.41) (81.13) (136.68) (193.33) (254.20) (318.04) (384.99) 

+ คาเส่ือมราคา 572.30 752.94 755.53 756.30 755.42 755.93 756.46 757.06 

- คาใชจายลงทุน (14.40) (121.60) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) (19.20) 

+/- การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน (59.36) (10.41) (10.50) (10.70) (10.90) (11.11) (11.32) 25.14 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free 
Cash Flow to the Firm) 

488.06 594.51 644.69 589.72 531.99 471.42 407.91 378.01 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)        3,687.93 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 453.62 501.18 492.96 409.00 334.66 268.99 211.11 1,908.65 

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 4,580.17        

 

GJS (ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 4,580.17 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

หัก   :ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

 

675.62 

(2,872.86) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 2,382.93 

จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน) – ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 10,585.38 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (บาทตอหุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 0.2251 
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3.5.3 การประเมินมูลคาหุนหรือมูลคากิจการของ GSTEL และบริษัทยอย 

เนื่องจาก GSTEL ลงทุนทางตรงในหุนสามัญ GJS คิดเปนรอยละ 19.85 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลว

ทั้งหมดของ GJS และ GSTEL ลงทุนทางออมในหุนสามัญ โดย GSS ลงทุนในหุนสามัญ GJS คิดเปนรอยละ 4.91 

ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของ GJS ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น GSTEL ถือหุนใน GJS 

ทั้งสิ้นรอยละ 24.76 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวทั้งจํานวน ซึ่ง GJS เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและในปจจุบัน GJS มีการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

(Hot-Rolled Coil) ที่ปรึกษาทางการเงินจึงแยกคํานวณหามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS ดวยวิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของกระแสเงินสด และจากขอมูลขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคํานวณมูลคาหุนหรือมูลคากิจการ

ของ GSTEL และบริษัทยอย ไดดังนี ้

 (ลานบาท) (บาทตอหุน) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ GSTEL 373.06 0.0545 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ GJS 2,382.93 0.2251 

สัดสวนการลงทุนใน GJS 24.76%  

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS 590.01  

มูลคายุติธรรมของ GSTEL และบริษัทยอย 963.07 0.1406 

 

จากการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีนี้ จะไดมูลคาหุนของ GSTEL และบริษัทยอย 0.1406 บาทตอหุน หรือ

เทากับ 963.07 ลานบาท 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคาหุน โดย

ปรับคาของอัตราสวนคิดลด (Discount Rate)  หรือ WACC เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนคิดลด หรือ

ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่ประเมินได ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงกําหนดชวงความผันผวนที่เหมาะสม โดยใหเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณรอยละ 5 ของอัตราสวน

ลดขางตนสําหรับทั้ง GSTEL และ GJS  

 

 หนวย Discount Rate (รอยละตอป) 

12.83% 13.50% 14.18% 

มูลคากิจการของ GSTEL ลานบาท 354.41 373.06 391.71 

มูลคาหุนของ GSTEL บาท / หุน 0.0517 0.0545 0.0572 

 

 หนวย Discount Rate (รอยละตอป) 

9.74% 10.25% 10.76% 

มูลคากิจการของ GJS ลานบาท 2,263.79 2,382.93 2,502.08 

มูลคาหุนของ GJS บาท / หุน 0.2139 0.2251 0.2364 
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 หนวย Discount Rate (รอยละตอป) 

13.30% 14.00% 14.70% 

มูลคากิจการของ GSTEL และ บริษัทยอย
32

 ลานบาท 914.92 963.07 1,011.23 

มูลคาหุนของ GSTEL และ บริษัทยอย31 บาท / หุน 0.1336 0.1406 0.1476 

 

ผลจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนลดจะไดมูลคาหุนของ GSTELและบริษัท

ยอย อยูระหวาง 0.1336 - 0.1476 บาทตอหุน หรือมูลคากิจการของ GSTEL และบริษัทยอย อยูระหวาง 914.92 - 

1,011.23 ลานบาท 

การคํานวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไร

ของบริษัทในอนาคต ซ่ึงเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับใน

อนาคต โดยอางอิงจากการดําเนินงานที่ผานมารวมทั้งคํานึงถึงแนวโนมความสามารถในการดําเนินงานในอนาคต 

จึงทําใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา

การประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธมิีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี ้

3.6. สรุปการประเมินมูลคาหุนหรือมูลคากิจการของ GSTEL และบริษัทยอย 

วิธีการประเมนิมลูคา มูลคากิจการ 

(ลานบาท) 

มูลคาหุนตอ

หนวย 

(บาทตอหนวย) 

ราคาแปลง

เสนอแปลง

หนี้เปนทุน 

(บาท) 

สูงกวา (ต่ํากวา) 

ราคาเสนอ

แปลงหนี้เปน

ทุน (บาท) 

สูงกวา (ต่ํากวา) 

ราคาเสนอแปลงหนี้

เปนทุน  

(รอยละ) 

ความเห็นที่

ปรึกษา

ทางการเงิน 

 วิธีมูลคาตามบัญชี  3,392.61 0.4953 0.19613 0.2992 152.54 ไมเหมาะสม 

 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญช ี 7,641.59 1.1155 0.19613 0.9194 468.76 ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาตามราคาตลาด  2,090.25 – 2,306.56 0.3051 – 0.3367 0.19613 0.1090 – 0.1406 55.56 – 71.67 เหมาะสม 

 วิธีมูลคาเปรียบเทียบ       

4.1. วิธีอัตราสวนราคาตอ
มูลคาตามบัญชี  

4,510.30 – 4,917.37 0.6584 – 0.7178 0.19613 0.4623 – 0.5217 235.70 – 266.98 ไมเหมาะสม 

4.2. วิธีอัตราสวนราคาตอ
กําไรตอหุน  

N/A N/A 0.19613 N/A N/A ไมเหมาะสม 

4.3. วิธีอัตราสวนมูลคา
กิจการตอกําไรกอน

ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย  

15,417.75 – 
17,583.71 

2.2507 – 2.5669 0.19613 2.0546 – 2.3708 1,047.56 – 1,208.77 ไมเหมาะสม 

. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสด  

914.92 - 1,011.23  0.1336 - 0.1476  0.19613 (0.0626) -

(0.0485)  

(31.90) – (24.73) เหมาะสม 

 

                                                             
32 ประมาณการมูลคายุติธรรมของเงนิลงทนุใน GJS ตามสัดสวนการลงทนุใน GJS ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คดิเปนรอยละ 24.76 ของทุนจด

ทะเบยีนที่ชําระแลวทั้งหมดของ GJS 
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ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคา

กิจการจากการประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีที่แตกตางกันไปดงนี ้

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคํานวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของบริษัทตามงบการเงิน ณ วันที่ทําการประเมินเพียง

อยางเดียว โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลอง

ทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธีการน้ีไมอาจสะทอนมูลคา

กิจการที่เหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคํานวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาหุนในปจจุบันของบริษัท ซึ่งเปนการแสดงถึง

มูลคาพื้นฐานของบริษัท ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และ

ไมไดแสดงถึงศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม 

3. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach)  

การประเมินโดยมูลคาราคาตลาดเปนการพิจารณาจากราคาหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายซึ่งเปนวิธีที่

สะทอนอุปสงคและอุปทานของหุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยนักลงทุนไดพิจารณารับรูขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของ คาดการณผลกําไรและสถานะของกิจการ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นวา การประเมินมูลคากิจการโดยวิธีมูลคาตามราคาตลาด เปนวิธีที่เหมาะสม 

4. การประเมินราคาดวยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาด (Market Comparable Approach)  

a. วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุนสามัญซึ่งกลุมบริษัทที่นํามา

เปรียบเทียบ ในดานการบริหารจัดการ การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) โครงสรางเงินทุน 

และสภาพคลองการซ้ือขายหุนสามัญแตละบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งโครงสรางเงินทุนของแตละ

บริษัทในอุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การ

ประเมินกิจการโดยวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี เปนวิธีการที่ไมเหมาะสม  

b. วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงกับราคาตลาดของหุนสามัญเปรียบเทียบกับความสามารถในการทํา

กําไรในอดีต ซึ่งเหมาะสําหรับการประเมินราคาหุนในระยะสั้นโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการสราง

ผลตอบแทนในอนาคต ดวยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดย

วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน เปนวิธีการทีไ่มเหมาะสม 

c. วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Enterprise Value to EBITDA 

Ratio: EV/EBITDA Ratio) 

การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  จะ

คํานวณจากการเปรียบเทียบมูลคาบริษัทที่ดําเนินธุรกิจคลายกัน แตก็มีความแตกตางกัน ทั้งดานขนาดกิจการ 

โครงสรางตนทุน และ โครงสรางทางการเงิน ซึ่งวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนถึงศักยภาพในการประกอบธุรกิจอยาง
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ตอเนื่องได ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การประเมินมูลคากิจการโดยวิธีราคาตอกําไรตอหุนเปนวิธีการที่

ไมเหมาะสม 

5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

เปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจาก

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดําเนินงานที่ผานมา

รวมทั้งคํานึงถึงแนวโนมความสามารถในการดําเนินงานในอนาคต จึงทําใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงได

ดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิมีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในคร้ังนี ้

 

ที่ ป รึกษาทางการ เงินอิส ระมี ความเ ห็นว าวิ ธี ที่ เ หมาะสมในก ารนํ ามา ใช ประเมินมูลค า ยุ ต ิ

ธรรมของกิจการและมูลคาหุนของ GSTEL และบริษัทยอย มีทั้งหมด 2 วิธี ไดแกวิธีมูลคาตามราคาตลาด และวิธี

มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจะทําใหมูลคายุติธรรมของกิจการเทากบั 914.92 – 2,306.56 ลานบาท 

หรือเทากับ 0.1336  – 0.3367 บาทตอหุน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน (“ราคาแปลงหนี้เปนทุน”) จํานวน 21,801.00 ลานหุน ที่ราคาแปลงหนี้เปนทุนหุนละ 

0.19613 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา 4,275.83 ลานบาท ซึ่งเปนการไดประโยชน / (เสียประโยชน) จากการจําหนาย

หุนที่สูงกวา (ต่ํากวา) ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนมูลคาไดประโยชน 428.61 ลานบาทจนถึงเสีย

ประโยชน (3,064.91) ลานบาท หรือเทากับไดประโยชนหุนละ 0.0626 บาท คิดเปนรอยละ 31.90 เมื่อเทียบกับ

ราคาแปลงหนี้เปนทุนจนถึงเสียประโยชนหุนละ 0.1406 บาท คิดเปนรอยละ 71.67 เมื่อเทียบกับราคาแปลงหนี้เปน

ทุน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาประเมินมูลคาหุนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับราคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

มูลคาหุนตอ
หนวย 

(บาทตอหนวย) 

ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ 

(บาทตอหนวย) 

สูงกวาหรือ(ตํ่ากวา) ราคาประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

(บาทตอหนวย) 

สูงกวาหรือ(ต่ํากวา) ราคา
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ 
(ลานบาท) 

ราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัด 

0.19613 0.1336 0.3367 0.06253 (0.1406) 1,363.22 (3,064.57) 

ราคาตลาด33 0.4771 0.1336 0.3367 0.3435 0.14040 7,488.64 3,060.86 

ราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัดรวมผลประโยชนที่
ไดรับจากการที่เจาหน้ีลดหน้ี

ให
34

 

0.3840 0.1336 0.3367 0.2504 0.0473 5,458.97 1,030.63 

                                                             
33 ราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 คือระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

ซึ่งจะเทากับ 0.4771 บาท 
34 ผลประโยชนที่ไดรับจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให เทากับ ประโยชนที่บริษัทจะไดรับการยกเลิกภาระดอกเบี้ยไดแกดอกเบี้ยสวนที่หนึ่งจํานวน 

และดอกเบี้ยสวนที่สอง พรอมกับยกเลิกภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย รวมเปนจํานวน 118.67 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 4,095.20 ลาน

บาท 
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อยางไรก็ดี ภายใตขอตกลงระหวางบริษัทและกลุม SSG บริษัทจะไดรับผลประโยชนจากการยกเลิกหนี้สิน 

(Haircut) ประกอบดวยดอกเบ้ียสวนที่หนึ่ง ดอกเบ้ียสวนที่สอง และภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจายรวมเปนจํานวน 

118.63 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 4,093.99 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแลวผลประโยชนที่ไดรับจากการยกเลิก

หนี้สินจากดอกเบ้ียคางชําระจะสูงกวา ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจึงเห็นวาราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปน

ราคาที่ มีความเหมาะสม 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมจัดทําโดยอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก GSTEL ภายใตสภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตางๆ ของ GSTEL 

และ/หรือ GJS หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณที่ไมปกติ อาจทําใหเกิดความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบันของ GSTEL และ GJS หรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัว

แปรที่กําหนดไว อาจทําใหประมาณการที่กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานที่กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญและอาจสงผลกระทบใหมูลคาของ GSTEL และบริษัทยอย ที่ประเมินไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

เชนกัน 

3.7 ความเปนธรรมของเงือ่นไขในการเขาทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงื่อนไขในการเขาทํารายการรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสําหรับการ

เสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I พบวามี

เง่ือนไขการเขาทํารายการทั้งสองดังตอไปนี้ 

สรุปเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ ความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

 เงื่อนไขการเขาทํารายการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

1. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม

นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย สําหรับการเขาทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก

เปนเง่ือนไขปกติ ที่ใหผูถือหุนของบริษัทมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอผูถือหุน 

โครงสรางองคกร และนโยบายของบริษัทได ดังนั้นการที่จะ

ทํารายการขางตน จึงควรใหผูถือหุนไดพิจารณา และมีสวน
ในการตัดสินใจในสําหรับการอนุมัติรายการดังกลาว 

2. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม

นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย สําหรับการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัดในราคาที่มีสวนลด

จากราคาตลาดเกินกวารอยละ 10 โดยไมมีผูถือหุน

จํานวนรวมกันตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คัดคานการเสนอขายหุนในราคาดังกลาว 

2. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก

เปนเง่ือนไขปกติ ที่ใหผูถือหุนของบริษัท มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคล

ในวงจํากัดในราคาที่มีสวนลดจากราคาตลาดเกินกวารอยละ 

10 นั้นอาจสงผลใหผูหุนไดรับผลกระทบจาก ดานการลดลง

ของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ดานการลดลง

ของราคา (Price Dilution) และดานการลดลงของกําไรตอ

หุน (Earnings per Share Dilution) มากกวาปกติ 

3. ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลใน 3. และ 4. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม
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วงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก ACO I  

เนื่องจากเปนเ ง่ือนไขปกติ ซึ่งเปนไปตามกฎเกณฑที่

เกี่ยวของ 

 4. ไดยื่นคําขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุน

สามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 

5.ไดรับหนังสือลาออกจากตําแหนงกรรมการจากกรรมการ

ของบริษัทในปจจุบัน จํานวน 4 ราย 

5. และ 6. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวามีความเสี่ยง 

เนื่องจากการใหกรรมการในปจจุบัน จํานวน 4 ราย ลาออก

จากตําแหนงกรรมการของบริษัท และอนุมัติแตงตั้ ง

กรรมการใหมจํานวน 2 ราย (ซึ่งรวมถึง กรรมการที่ไดรับ

การเสนอชื่อโดย ACO I) และเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจลง
นามของกรรมการ นั้นมีความเสี่ยงที่บริษัทที่จะถูกควบคุม

โดยกลุม SSG ซึ่งอาจสงผลกระทบตอนโยบาย และการทํา

ธรุกิจในอนาคตของบริษัท 

อยางไรก็ตามหลังจากการทํารายการในครั้งนี้ กลุม SSG 

จะเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัท และไดแจงความ

ประสงคจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดย

กลุม SSG ไดแจงกับทางบริษัทในเบ้ืองตนวากลุม SSG ไม

มีแผนในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัท แตการที่กลุม 

SSG จะเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการใน
จํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและจะ

แตงตั้งบุคคลเขาเปนผูบริหารในตําแหนงสําคัญของบริษัท 

รวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของ

บริษัทนั้น ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

องคกรได 

6. ดําเนินการใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ

แตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 2 ราย (ซึ่ งรวมถึง 

กรรมการที่ ได รับการเสนอชื่อโดย ACO I) และ

เปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจลงนามของกรรมการ 

7. ไดรับความยินยอมหรือการผอนผันจากเจาหนี้ของ

บริษัทสําหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้ เปนทุนตามขอ 1.5.1.1. ในกรณีที่การ
ดําเนินการดังกลาวทําใหหรืออาจทําใหบริษัทตกเปน

ฝายผิดสัญญา 

7. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก

เปนเง่ือนไขปกติ และรักษาผลประโยชนของผูเกี่ยวของใน

ที่นี้คือเจาหนี้ของบริษัท รวมถึงเปนการปองกันความ
เสียหายจากการถูกฟองรองจากเจาหนี้ของบริษัท 

8. ดําเนินการชําระหนี้คืนบางสวนใหแก ACO I จํานวน 

7,053,938 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 243,425,913.98 

บาท ตามขอ1.4. ขางตน 

8. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก 

เปนไปตามบันทึกขอตกลงที่ลงนามกับกลุม SSG   

9. ขายหุนของ GJS ที่บริษัทถืออยูเพื่อใหบริษัทถือหุนใน 

GJS ในสัดสวนที่ไมสูงกวารอยละ 25 แตไมต่ํากวารอย

ละ 24.755 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงของ GJS 

9. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวามีความเสี่ยงเนื่องจาก 

บริษัทมีความจําเปนที่มีความตองนําเงินมาชําระหนี้ใหแก

เจาหนี้สถาบันการเงินและเจาหนี้การคาซึ่งถึงกําหนดชําระ

หนี้แตเนื่องจากบริษัทไมมีเงินสดเพียงพอในการชําระหนี้
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สรุปเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ ความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

ดังกลาวจึงมีความจําเปนที่ตองขายหุน GJS และเปนไป

ตามขอตกลงที่บริษัทไดเจรจากับทางกลุม SSG 

 เงื่อนไขการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

1. การโอนหนี้ที่ ACO I ไดเขาซื้อหนี้การคาคางชําระจาก

เจาหนี้การคาเดิมของบริษัทแลวเสร็จ 

1. ที่ปรึกษาการเงินอิสระไมออกความเห็น เนื่องจาก ACO I 

ไดเขาซื้อหนี้จากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัท จํานวน 7 

ราย และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ACO I ไดสงหนังสือ

มายังบริษัทเพื่อยืนยันยอดหนี้ที่ รับโอนจนถึงวันที่  28 

กุมภาพันธ 2560 ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวไดบรรลุแลว 

2. การปรับโครงสรางหนี้ เสร็จสมบูรณภายในเวลา 15 

เดือนนับแตวันที่มีการเบิกใชวงเงินกูสวนที่หนึ่ง 

2. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวามีความเสี่ยงเนื่องจาก

บริษัทจะไดรับเงินกูสวนที่หนึ่งเพียงกอนเดียวหากบริษัทไม
สามารถปรับโครงสรางหนี้ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการ

ทํารายการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัทในครั้งนี้ เ ง่ือนไข

ดังกลาวจะถือวาบรรลุสมบูรณ 

3. Link Capital I ไดดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due 
Diligence) จนเสร็จสิ้น เพื่อยืนยันจํานวนคาใชจายใน
การลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับ
การเพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัท ใหไดจํานวน 
100,000 ตันตอเดือน และพบวาผลการตรวจสอบ
สถานะดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

3. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม เนื่องจาก
เปนเง่ือนไขที่จะทําใหบริษัทและกลุม SSG ทราบถึงจํานวน
เงินที่ตองใชสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัท 
อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเกิดคาใชจายสวนเกิน หรือการใช
เงินผิดวัตถุประสงค นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มอัตราการ
ผลิตสินคาของบริษัทซึ่ งจะสงผลใหบริษัทสามารถใช
เคร่ืองจักรในปจจุบันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยให
เกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) นั้นเอง  

4. Link Capital I พบวาบริษัทไมมีแหลงเงินทุนทางเลือก
อื่นใดเพื่อใชเปนคาใชจายในการลงทุนและเงินทุน

หมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิต

สินคาของบริษัท ใหไดจํานวน 100,000 ตันตอเดือน 

 

4. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นเปน 2 กรณี  

กรณีที่ 1 หากบริษัทมีแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นใดเพื่อใช

เปนคาใชจายในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่

จําเปนสําหรับการเพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัทใหได

จํานวน 100,000 ตันตอเดือน  

กรณี 1.1 มีตนทุนสูงกวา ตนทุนของกลุม SSG ที่

ปรึกษาการเงินอิสระ มีความเห็นวาไมเหมาะสม 

กรณี 1.2 มีตนทุนต่ํากวา  ตนทุนของกลุม SSG ที่

ปรึกษาการเงินอิสระ มีความเห็นวาเหมาะสม 

กรณีที่ 2 หากบริษัทไมมีแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นใด ที่

ปรึกษาการเงินอิสระ มีความเห็นวาเหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากการสัมภาษณ

ผูบริหารของบริษัทแลววา ในปจจุบันบริษัทไดปฏิบัติตาม
อยูระหวางการปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว แมวา

บริษัทรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัยแต
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สรุปเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ ความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

ไมไดรับเงินเพียงพอสําห รับเพิ่มอัตราการผลิตใหได 

100,000 ตันตอเดือนตามเง่ือนไข ดังนั้นบริษัทไมสามารถที่

จะหาแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นใดเพื่อใชเปนคาใชจายใน

การลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการ

เพิ่มอัตราการผลิตสินคาของบริษัทได 

5. บริษัทไดแสดงหลักฐานแก Link Capital I สําหรับ

คาใชจายในการลงทุน และการดําเนินธุรกิจที่จะนํา

วงเงินกูสวนที่สองไปใช และ Link Capital I พบวา

หลักฐานดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

5. และ 6. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจากเปนเงื่อนไข ที่ทําใหบริษัทและกลุม SSG ทราบ

ถึงจํานวนเงินที่ตองใช  อีกทั้ งชวยหลีกเลี่ยงการเกิด

คาใชจายสวนเกิน หรือการใชเงินผิดวัตถุประสงคได 

6. บริษัทไดแสดงเง่ือนไขการชําระหนี้คืนเจาหนี้แก Link 
Capital I สําหรับการชําระหนี้อื่นๆ ที่เกิดจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทที่จะนําวงเงินกูสวนที่สองไปใช และ 

Link Capital I  พบวาเงื่อนไขดังกลาวเปนที่นาพอใจ 

7. บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาจะนํา

วงเงินกูสวนที่สามไปชําระหนี้ที่มีอยูทั้งหมดกับกลุม

มหาชัย 

7. ที่ปรึกษาทางการเงินอิส ระมีความเห็นวา เหมาะสม 

เนื่ อ งจ า ก เป น เ ง่ือ น ไขที่ จ ะขจัด ความ ขั ด แย งท า ง

ผลประโยชนกับกลุมมหาชัย และบริษัทตองดําเนินการตาม

เพื่อเปนการปองกันการเกิดคาใชจายสวนเกิน หรือการใช

เงินผิดวัตถุประสงคได 

8. บริษัทตองแสดงให Link Capital I เปนที่พอใจวาได

ดําเนินการเลิกสัญญาตาง ๆ ที่กอใหเกิดภาระหนี้ใด ๆ 
รวมถึงสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคาที่เกี่ยวของ

กับการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย 

8. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม เนื่องจาก

เปนเง่ือนไขที่บริษัทและกลุม SSG ไดทําการลงนามตกลง
กันตามสัญญาเงินกูที่ไดลงนามในสัญญาเงินกู ณ วันที่ 12 

พฤษภาคม 2560 อีกทั้งยังเปนการทําใหบริษัทและกลุม 

SSG ลดคาใชจายที่ตองจายใหกับกลุมมหาชัยดวย 

9. บริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทสําหรับการเขาทํา

สัญญากูยืมเงิน 

 

9. ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมเนื่องจาก

เปนเง่ือนไขปกติที่คณะกรรมการบริษัทจะตองพิจารณา 

และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอผูถือหุน โครงสราง

องคกร และนโยบายของบริษัทได ในกรณีนี้คือการจายปน

ผลของบริษัทที่จะตองไดรับความยินยอมจาก Link Capital 

I กอนดําเนินการจายปนผล ดังนั้นการที่จะทํารายการ
ขางตน จึงควรใหคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน

ไดพิจารณาและมีสวนในการตัดสินใจในสําหรับการอนุมัติ

รายการดังกลาว 

10.สัญญากูยืมเงินมีเงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของ

ผูถือหุนในการไดรับเงินปนผล เนื่องจากสัญญากูยืมเงิน

กําหนดเง่ือนไขวาบริษัทจะตองไดรับหนังสือยินยอม

ลวงหนาจาก Link Capital I กอนการจายเงินปนผลใด 

10. ที่ปรึกษาการเงินอิสระไมออกความเห็น ตอเงื่อนไขนี้ 

เนื่องจากเปนเง่ือนไขที่มีทั้งขอดี และขอเสีย  

ขอดี เพราะการขอความยินยอมลวงหนาจาก Link Capital I 

กอนการจาย เงินปนผลใด ๆ นั้นชวยใหบริษัทมี เงินทุน
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สรุปเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการ ความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

ๆ หมุนเวียนที่ เพียงพอตอการใชในการปรับปรุง และพัฒนา

บริษัท ซึ่งอาจจะสงผลดีตอบริษัท โดยรวมในระยะยาว 

นอกจากนี้การขอความยินยอมจากเจาหนี้กอนการจายปนผล

ใดๆ เปนเงื่อนไขปกติของเจาหนี้ที่จะตองดําเนินการเพื่อ

ปกปองสิทธิของเจาหนีเ้อง 

ขอเสีย เพราะการขอความยินยอมลวงหนาจาก Link Capital 

I กอนการจายเงินปนผลใด ๆ ซึ่งสงผลเสียตอผูถือหุน

เนื่องจากสูญเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนจากเงินปนผล 
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สวนที่ 4 : ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการลงมติของผูถือหุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันทั้งการเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคและ

ความจําเปนเพื่อใหบริษัทสามารถแกไขปญหาภาระหนีส้ินคางชําระจากเจาหนี้การคาในอดีตที่มีอยูจํานวนมาก แกไขปญหา

การขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด ซึ่งกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท จนทําใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทไมสามารถอยูในระดับที่จะสรางผลกําไรที่ดีได 

สําหรับการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจํานวน 

21,801,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาทใหแก ACO I เพื่อชําระหนี้การคาสุทธิจํานวน 123,899,729 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

4,275,683,281.33 บาท โดยกําหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19613 บาท จะเปนผลดีตอบริษัท และที่ปรึกษา

ทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับคดีและยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาดจากเจาหนี้การคา  

 มีโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการปรับโครงสรางหนี้  

 เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

 การบริหารจากทีมบริหารที่มีประสบการณ 

 ลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินราคากิจการอยูระหวาง 0.1336  – 0.3367 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับราคาแปลง

หนี้เปนทุนที่หุนละ 0.19613 บาทคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,275.83 ลานบาท ดังนั้นราคาแปลงหนี้เปนทุนอยูในชวงราคา

ประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  อยางไรก็ดี หากนําราคาแปลงหนี้เปนทุนรวมกับผลประโยชนจากการยกเลิกหนี้สิน

จากดอกเบ้ียคางชําระ (Haircut) และผลประโยชนจากการไมชําระภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวน 118.63 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ 

4,093.99 ลานบาท คิดเปนมูลคาหุนละ 0.3840 บาท (ตามตารางเปรียบเทียบในสวนที่ 3.6) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแลว

ผลประโยชนที่ไดรับจากการยกเลิกหนี้สินจากดอกเบี้ยคางชําระจะสูงกวาราคาประเมิน  ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็น

วาราคาแปลงหนี้เปนทุนเปนราคาที่เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเร่ืองการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน มี

ขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร สิทธิออกเสียงของผูถือหุน ราคาตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) โดยผลกระทบตอสวนแบง

กําไร (Earning Dilution)จะลดลงรอยละ 76.09 ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) ลดลงรอย

ละ 76.09 ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution) จะทําใหราคาลดลงรอยละ 44.81 

 การมีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จในฐานะผูถือหุนและเจาหนี ้

 โครงสรางการจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขาย

หุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคร้ังนี้  
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ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 กําหนดใหวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 เปนวาระเพื่อพิจารณาการทํา

รายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และเปนวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น 

ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ตามวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะถือเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันโดยหากเร่ืองในวาระใดวาระ

หนึง่ไมไดรับการอนุมัติจะถือวาเรื่องอ่ืนๆ ที่ไดรับอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไปโดย

จะถือวาการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองตางๆ ตามที่ปรากฎรายละเอียดในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ไมไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน 

สําหรับการเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทกลุม 

SSG วงเงินจํานวน 41.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,414.88 ลานบาท โดยมีระยะเวลากูยืมทั้งสิ้น 5 ป ซึ่งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพิจารณา ขอดี ขอดอย ความเหมาะสมของเงื่อนไขการกูยืม แลวมีความเห็นวา ความชวยเหลือทาง

การเงินจากกลุม SSG ดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 ทําใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 

 เพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

 ลดการพึ่งพิงกลุมมหาชัย 

ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน ผลประโยชนที่บุคคลเกี่ยวโยงจะไดรับจากการ

ชวยเหลือทางการเงินพบวามีความเหมาะสม ทั้งนี้การเขาทํารายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการรับความชวยเหลือทางการเงิน

จากกลุม SSG มีขอดอย ดังนี ้

 ภาระดอกเบี้ยและคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 เงื่อนไขของการทําสัญญาเงินกูยืม 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทํารายการเกี่ยวโยงกันเร่ืองการรับความ

ชวยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทกําหนดเปนวาระที่ 6 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสําหรับการทํารายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุน

ควรศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการเขาทํารายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลง

มติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวอยางเหมาะสม 
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บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดทําหนาที่ศึกษา และ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวดวยความรอบคอบ และถูกตองตามจรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และมีความ

เปนอิสระในการใหความเห็นโดยไดใหเหตุผลบนพื้นฐานของขอมูลและการวิเคราะหอยางเที่ยงธรรม และคํานึงถึงประโยชน

ของผูถือหุนรายยอย รวมถึงความเปนธรรมของราคาเปนสําคัญ ทั้งนี้การใหความเห็นดังกลาวอางอิงจากขอมูลและเอกสาร

ตาง ๆ ที่ไดรับจากฝายบริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของ รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน การสัมภาษณผูบริหาร

ของบริษัท การสัมภาษณผูประเมินราคา ขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนขอมูลอุตสาหกรรมที่ไดรับจาก

ภายนอกเปนสําคัญ รวมทั้งเอกสารที่ไดรับจากบริษัท เชน งบการเงิน แผนการดําเนินธุรกิจ บันทึกขอตกลงและเอกสาร

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํารายการ รวมทั้งขอมูลที่เผยแพรแกสาธารณะทั่วไป ขอมูลที่เปดเผยในเว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และขอมูลทางการเงิน

จากเว็บไซตตาง ๆ เปนตน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอสมมติฐานวา ขอมูลดังกลาวขางตนมีความถูกตองและเปน

จริง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดเขาทําการตรวจสอบถึงความถูกตองและครบถวนของขอมูลทั้งหมด ดังนั้นหาก

ขอมูลดังกลาวขางตนไมถูกตองและไมเปนจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต อาจสงผลกระทบตอ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได อีกทั้ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความเห็นตอผูถือหุน ตอการเขาทํารายการดังรายละเอียดขางตนเทานั้น และการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระน้ี มิไดเปนการรับรองผลสําเร็จของการเขาทํารายการตาง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 
 

 

   

  

(นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา) 

ผูควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)  

 

(นายเอกฉัตร ลีลาปญญาเลิศ) 

ผูมีอํานาจลงนาม 

 

(นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ) 

ผูมีอํานาจลงนาม 
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ภาคผนวกท่ี 1: ขอมูลบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน) 

1. ขอมูลบริษัท 

1.1. รายละเอียดบริษัท 

ชื่อยอ : GSTEL 

ทุนจดทะเบียน : 48,775,743,730 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 34,250,904,820.00 บาท 

จํานวนหุน : 6,850,180,964 หุน 

มูลคาที่ตราไว : 5.00 บาทตอหุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนหนา (slab) 

เพื่อนําไปใช เปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอ เนื่องตา งๆ เชน 

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี ทอเหล็ก เหล็ก
รูปพรรณที่ใชในการกอสรา ง ภาชนะบรรจุน้ํ ามันหรือกาซหุงตม 

ชิ้นสวนรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา และเฟอรนิเจอรเหล็ก เปนตน 

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ 

ชื่อ ตําแหนง 

นายยรรยง  คุโรวาท ประธานกรรมการ 

นายริวโซ  โอกิโน ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

น.ส.สุนทรียา  วงศศิริกุล กรรมการ 

นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

นางจุไรรัตน  ปนยารชุน กรรมการ 

นายโกมล  วงศอภัย กรรมการ 

น.ส.เมธิกานต  ชุติพงศสิริ กรรมการ 

นายไพจิตร  โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายธีระพล  ปุสสเด็จ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

นายศรินทร  จินตนเสรี กรรมการอิสระ 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil)  

เปนผลิตภัณฑหลัก ซึ่งรวมถึงบริการตัดแผนหรือตัดซอยเหล็กแผนรีดรอนตามคําสั่งของลูกคาดวย และเหล็กแทงแบน 

(Slab) เปนผลิตภัณฑเสริม โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัทจะถูกนําไปใชโดยตรงในงานกอสราง การชลประทานและ

วิศวกรรมโยธา และใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ มากมาย เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดเย็น

และเหล็กแผนชุบสังกะสีที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผนสําหรับงานกอสราง 
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ไดแก ทอเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน การผลิตชิ้นสวนรถยนต รถโดยสาร 

รถบรรทุกและยานพาหนะอ่ืน ผลิตถังและภาชนะบรรจุน้ํามันหรือกาซหุงตม อุปกรณหรือชิ้นงานสําหรับอุตสาหกรรม

ทั่วไป เปนตน  

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทใชเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยรวมกระบวนการหลอม 

การหลอ และการรีดไวในโรงงานเดียวกันอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Compact Mini Mill ซึ่ง

ประกอบดวย เทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาอารคไฟฟา (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอเหล็กแทง

แบนแบบตอเนื่อง (Continuous Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหล็กแผนรีดรอน (Hot Strip Mill) อยาง

ตอเนื่องทุกกระบวนการดังกลาว 

กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสังเขปเร่ิมจากนําเศษเหล็ก (Ferrous scrap) และเหล็กถลุง (Pig Iron) มาหลอม

รวมกันในเตาอารคไฟฟาจนไดเปนน้ําเหล็กที่อุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แลวนําไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา

เหล็กดวยการเติมสารปรุงแตงตางๆ เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานหรือตามขอกําหนดของลูกคา จากนั้นจึงนําน้ํา

เหล็กที่ไดเขาสูกระบวนการหลอแบบตอเนื่องเปนเหล็กแทงแบน (Slab)  ขนาดกลาง ความหนา 80 -100 มม. และนํา

เหล็กแทงแบนที่ไดมาผานกระบวนการรีดรอนเพื่อรีดลดขนาดใหไดเปนเหล็กแผนรีดรอนขนาดความหนาในชวง 1.0 -

13.0 มม. ตามคําสั่งของลูกคา ซ่ึงโรงงานของบริษัทเปนโรงงานแหงแรกในประเทศไทย และมีเพียงไมกี่โรงงานใน โลก

ที่สามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนที่ระดับความหนาต่ําสุด 1.0 มม. ทั้งนี้กระบวนการผลิตขางตนจะเปนกระบวนการผลิต

แบบตอเนื่อง โดยใชเวลาการผลิตทั้งกระบวนการเพียง 3.5 ชั่วโมง  

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการผลิตไดสูงสุดถึง 3.4 

ลานตัน ซึ่งปจจุบันมีกําลังการผลิตอยูที่ 1.8 ลานตันตอป และมีกําลังการผลิตที่มีผลตามสวนผสมของผลิตภัณฑตาม

ความตองการของตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เทากับ 1.5 ลานตันตอป ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนที่

ผลิตไดมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนี้สามารถผลิตสินคาได

มาตรฐานสากลอยาง มาตรฐานของญ่ีปุน (JIS) สหรัฐอเมริกา ( ASTM  และ SAE)  ยุโรป ( EN, DIN  และ BS) ฯลฯ 

ตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศ และตางประเทศไดอีกดวย 

2.1. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน :    

“เปนผูนําในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 

พันธกิจ  :  

1) มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กที่หลากหลาย 

2) มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกําลังการผลิตและผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํา 

3) ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

4) พัฒนาทรัพยากรบุคลากรอยางตอเนื่อง 

  5) อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 

6)เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ : 

เปนผูนําในดานการผลิตเหล็กแผนรีดรอนครบวงจร เพื่อมุงเนนการผลิตผลิตภัณฑหลักอันไดแก เหล็ก

แผนรีดรอนคุณภาพสูง และมุงขยายสายผลิตภัณฑไปยังเหล็กแผนคุณภาพสูงชนิดอื่นๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ของผลิตภัณฑ 

นโยบายในการดําเนินธุรกิจ : 

1)  บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กที่หลากหลาย ควบคูไปกับการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายกลุมตางๆ ไดอยาง

ครบถวนและรวดเร็ว ทําใหบริษัทสามารถสรางกําไรจากการขายไดมากขึ้น 

2)   บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุม

ตนทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม ดวยการลดความสูญเสียตางๆ ในกระบวนการผลิตใหเหลือนอยที่สุด ใช

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรอยางเต็มที่ หมั่นดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณใหมีสภาพดีพรอมผลิตอยู

เสมอ รวมถึงการนําเศษวัสดุพลอยไดจากกระบวนการผลิตบางรายการกลับมาใชในกระบวนการผลิต

ใหม เปนตน ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัท 

3)   บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยูเสมอ ดังเห็นไดจากในป 

2558 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 และมีนโยบายใน

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยูอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากในป 2558 บริษัทได

รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (CSR-DIW) 

4)   บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของบริษัทใหเปนบุคลากรที่มี

ความรูและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก  

5)   บริษัทมีนโยบายในการเสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดกําหนดนโยบายในการดูแลผูมี

สวนไดสวนเสีย รวมทั้งมาตรการชดเชยผูมีสวนไดสวนเสียกรณีไดรับความเสียจากการละเมิด โดย

บริษัทไดทําการบงช้ีผูมีสวนไดสวนเสียไวจํานวน 10 กลุม ไดแก พนักงานและครอบครัวพนักงาน, ลูกคา 

และเจาหนี้, ผูถือหุน, ชุมชนรอบโรงงาน, หนวยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห 

นักลงทุน และสถาบันการเงิน, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

6)   บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชนของ

สังคมและส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการทํากําไร เพื่อการเติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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3. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมีรายชื่อดังนี้  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. นายนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ 503,059,120.00 7.34 

2. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 395,895,200 5.78 

3. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จํากัด 305,776,000 4.46 

4. นายกฤษนันทร เกวลี 302,418,800 4.41 

5. นายณัฐพล จุฬางกูร 273,551,500 3.99 

6. Whiterock Global Fund, SPC. 178,440,083 2.60 

7. บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 160,567,780 2.34 

8. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-UBS Switzerland AG 122,323,761 1.79 

8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 100,000,000 1.46 

9. นายวิวัฒน โกวิทยโสภณ 93,411,600 1.36 

10. นางเภาลีนา บุญญาภิภัทร 91,000,000 1.33 

 ผูถือหุนอ่ืน ๆ 4,323,737,120 63.12 

 รวม 6,850,180,964 100.00 

 

4. สรุปรายการสําคัญในงบการเงินเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท จี สตีล จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย 

4.1. งบการเงินรวม 

4.1.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หนวย : ลานบาท) 2557 % 2558 % 2559 % Q1/2560 % 

สินทรพัยหมุนเวยีน 
        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 247.87 0.66 159.33 0.48 623.20 1.91 693.35 2.10 
ลูกหนี้การคา 198.83 0.53 241.64 0.72 272.39 0.84 288.30 0.87 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - - - - 
สินคาคงเหลือ 3,331.18 8.89 1,688.08 5.05 1,991.56 6.11 2,641.44 7.99 
ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก - - - - - - - - 

สินทรพัยหมนุเวียนอื่น 649.00 1.73 254.10 0.76 199.99 0.61 340.35 1.03 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,426.88 11.82 2,343.16 7.01 3,087.14 9.47 3,963.44 11.98 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
        

เงินลงทุนในบรษิทัยอย - - - - - - - - 

เงินลวงหนาคาซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ 210.00 0.56 210.00 0.63 210.00 0.64 210.00 0.63 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ 32,183.42 85.90 30,445.90 91.06 28,738.71 88.12 28,302.31 85.56 
สินทรพัยไมมีตัวตน 34.20 0.09 17.41 0.05 15.18 0.05 14.33 0.04 

หลักประกนัเงินสดสําหรบัการใชสาธารณูปโภค 252.00 0.67 - - - - - - 
สินทรพัยไมหมนุเวียนอื่น 360.18 0.96 419.23 1.25 563.64 1.73 589.27 1.78 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 33,039.79 88.18 31,092.55 92.99 29,527.53 90.53 29,115.91 88.02 

รวมสินทรพัย 37,466.68 100.00 33,435.70 100.00 32,614.67 100.00 33,079.35 100.00 
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สินทรัพยรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 37,466.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 177.84  ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.48 เทียบกับปที่ผานมา ในจํานวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 

4,426.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,957.37 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.26 จากปที่ผานมา และสินทรัพยไมหมุนเวียน 

จํานวน 33,039.79 ลานบาท ลดลง 1,779.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.11 เทียบกับปที่ผานมา สินทรัพย

หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือเปนหลัก โดยเพิ่มจาก 1,480.47 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 

3,331.18 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 จากการที ่GSTEL กลับมาดําเนินการผลิต และ GJS ที่สามารถเพิ่มการผลิตจนเกือบเต็ม

กําลังการผลิตในชวง Off-peak 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 33,435.70 ลานบาท ลดลง 4,030.98 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.76 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องมาจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 2,083.72 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 47.07 และสินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลง 1,947.24 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.89 เมื่อเทียบ

กับปที่ผานมา 

สําหรับสินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 2,083.72 ลานบาท จาก 4,426.88 ณ สิ้นป 2557 เหลือ 2,343.16 ลานบาท ณ 

สิ้นป 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 1,643.10 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากสินคาสําเร็จรูป

ลดลง 1,306.00 ลานบาท จากปที่ผานมา เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาณสต็อกของสินคาสําเร็จรูปลดลง

ประกอบกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย จึงสงผลใหมูลคาสินคาสําเร็จรูป ณ สิ้นป 2558 ลดลง 

สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลง 1,947.24 ลานบาท จาก 33,039.79 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 เหลือ 

31,092.55 ลานบาท ณ สิ้นป 2558 สาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 32,614.67 ลานบาท ลดลง 821.03 ลานบาท  

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในจํานวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 

3,087.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 743.98 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.75 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และสินทรัพยไม

หมุนเวียน จํานวน 29,527.53 ลานบาท ลดลง 1,565.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.03 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและสินคาคงเหลือเปนหลัก เนื่องจาก

บริษัทมีสตอกเหล็กแผนรีดรอนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึน้จาก 1,688.08 ลานบาท ในป 2558 เปน 1,991.56 ลานบาท ในป 2559 

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 33,079.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 464.68 หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.42 เทียบกับสิ้นป 2559 ในจํานวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 3,963.44 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 876.30 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.39 และสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 29,115.91 ลานบาท 

ลดลง 411.62 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.39 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 สินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการ

เพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือเปนหลัก เนื่องจาก GSTEL มีสตอกเหล็กแผนรีดรอนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,991.56 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2559 เปน 2,641.44 ลานบาท ณ 31 มีนาคม 2560 
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 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 247.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

31.51 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.56 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิ

จากกิจกรรมจัดหาเงิน 263.88 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 436.00 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้น 

20.38 ลานบาท รวมกับเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 111.81 ลานบาท แตมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 343.21 

ลานบาท  

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 159.33 ลานบาท ลดลง 

88.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.72 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไป

ในกิจกรรมจัดหาเงิน 301.31 ลานบาท จากการชําระตนทุนทางการเงิน ชําระคืนเงินกูยืมและชําระหนี้สินบางสวน เงินสดรับ

สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 157.62 ลานบาท เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 55.41 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดรับจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 48.00 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 623.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

463.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 291.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน 674.88 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 30.95 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดใชไปในการซื้อ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 33.76 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179.07 ลานบาท จากการชําระตนทุนทาง

การเงิน ชําระคืนเงินกูยืมและชําระหนี้สินบางสวน 

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 693.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

70.15 ลานบาท หรือรอยละ 11.26 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 211.42 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 0.87 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

140.20 ลานบาท จากการรับเงินกูยืมระยะส้ัน 

 ลูกหนี้การคา 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 1,279 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1,082 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 197.10 ลานบาท ลดลงสุทธิจํานวน 12.30 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2556 ทั้งนี้

บริษัทมีการติดตามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิด 

สําหรับนโยบายในการตัง้สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จํานวนที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ สิ้นป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,082 

ลานบาท ลดลง 1 ลานบาท จากป 2556 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 1,334 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1,092 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 241.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 42.81 ลานบาท จากป 2557 ทั้งนี้บริษัทมีการ

ติดตามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิด 

สําหรับนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จํานวนที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,092 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 10 ลานบาท จากป 2557 
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ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 1,364 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1,092 ลานบาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 272.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 30.75 ลานบาท จากป 2558 ทั้งนี้ GSTEL มีการ

ติดตามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิด 

สําหรับนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จํานวนที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ สิ้นป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1,092 

ลานบาท 

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจํานวน 1,376 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,088 

ลานบาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 288.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15.91 ลานบาท จากป 2559 ทั้งนี้ GSTEL มีการติดตามหนี้

ที่คางชําระอยางใกลชิด 

สําหรับนโยบายในการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

จํานวนที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 

1,088 ลานบาท 

 สินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 3,331.18 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

8.89 ของสินทรัยพรวม เพิ่มขึ้น 1,850.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 125.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 303.65 และรอยละ 

140.19 ตามลําดับ สําหรับสินคาสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากปริมาณจําหนายที่เพิ่มขึ้นและการรักษาระดับการผลิตให

เหมาะสมเพียงพอตอปริมาณการจําหนาย  

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 1,688.08 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

5.05 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,643.10 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 49.32 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินคาคงเหลือที่

ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึ่งลดลงรอยละ 69.43 และรอยละ 50.86 ตามลําดับ 

สําหรับสินคาสําเร็จรูปที่ลดลงเปนผลมาจากปริมาณจําหนายที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการรักษาระดับการผลิตใหอยูในระดับที่

เหมาะสม ทําใหปริมาณสต็อกสินคาสําเร็จรูป ณ สิ้นป ลดลง รวมไปถึงตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอตันที่ลดลงจึงสงผลใหมูลคา

สินคาสําเร็จรูป ณ สิ้นป 2558 ลดลง สําหรับวัตถุดิบที่ลดลงเปนผลจากทั้งปริมาณที่ลดลงและราคาที่ลดลง  

ณ สิ้นป 2558 บริษัทและบริษัทยอยตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงไวจํานวน 116 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 

- การตั้งสํารองสําหรับสินคาสําเร็จรูป โดยพิจารณาจากผลตางระหวางราคาตนทุนของเหล็กรีดรอนชนิดมวน

สําเร็จรูปกับมูลคาที่คาดวาจะไดจากการขาย (ตั้งสํารองหากตนทุนสูงกวาราคาที่คาดวาจะขายได) 

- การตั้งสํารองสําหรับวัตถุดิบ โดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีอยูและวัตถุดิบที่อยูระหวางทางวาเมื่อนํามาผลิตเปน

เหล็กรีดรอนชนิดมวนแลวจะมีตนทุนเทาไรเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดจากการขาย (ตั้งสํารองหากประมาณการ

ตนทุนผลิตสูงกวาราคาที่คาดวาจะขายได) 

- การตั้งสํารองสําหรับอุปกรณซอมบํารุง โดยพิจารณาจากการใชประโยชนของอุปกรณซอมบํารุง และการตั้ง

สํารองสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ โดยพิจารณาจากราคาตนทุนของสินคาเสื่อมคุณภาพ  
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มูลคาการตั้งสํารองคาเผื่อมูลคาสินคา จาก 225 ลานบาท ในป 2557 เปน 116 ลานบาท ในป 2558 ลดลง 109 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 48.44 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากทั้งผลตางระหวางราคาตนทุน

ของเหล็กรีดรอนชนิดมวนสําเร็จรูปกับมูลคาที่คาดวาจะไดจากการขายทีล่ดลง และปริมาณสินคาสําเร็จรูปคงเหลือที่ลดลง  

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 1,991.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

6.11 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 303.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.98 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินคาคงเหลือที่

เพิ่มขึ้นมีปริมาณที่สอดคลองกับปริมาณที่เหมาะสมสําหรับรองรับการขายในอนาคตและเนื่องจากราคาขายสูงกวาตนทุน

ผลิตสินคาสําเร็จรูป ณ สิ้นป 2559 จึงมีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 69.09 ลานบาท 

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจํานวน 2,641.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

7.99 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 649.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 649.88 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 สินคาคงเหลือ

ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากรองรับการขายที่มีเพิ่มขึ้นและการรักษาระดับการผลิตใหเหมาะสมเพียงพอตอปริมาณการจําหนาย 

(หนวย : ลานบาท) 2557 % 2558 % 2559 % Q1/2560 % 

หนี้สินหมุนเวียน 
        

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 435.94 1.16 365.06 1.09 315.86 0.97 297.26 0.90 
เจาหนี้การคา 8,463.91 22.59 8,043.40 24.06 7,479.04 22.93 1,985.00 6.00 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - - - - - - - 
หนี้สินที่เกิดจากการฟนฟูกิจการ 

 
- 

 
- 

 
- 

  
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 515.63 1.38 486.30 1.45 464.26 1.42 456.13 1.38 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
- 

 
- 

 
- 

  
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 88.00 0.23 106.00 0.32 108.00 0.33 66.00 0.20 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 513.67 1.37 562.38 1.68 558.49 1.71 536.95 1.62 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 30.00 0.08 30.00 0.09 30.00 0.09 30.00 0.09 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 77.16 0.21 119.84 0.36 137.39 0.42 135.43 0.41 
เงินกูยืมจากผูถือหุน 36.35 0.10 3.85 0.01 3.85 0.01 3.85 0.01 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 332.62 0.89 203.59 0.61 204.37 0.63 162.37 0.49 
เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย 2,944.80 7.86 3,176.85 9.50 3,506.16 10.75 6,769.59 20.46 
ดอกเบี้ยคางจาย 1,681.63 4.49 2,336.90 6.99 3,969.00 12.17 4,629.41 13.99 
หนี้สินระหวางการปรับโครงสรางหนี้ - - - - - - 1,269.05 3.84 
ประมาณการหนี้สิน 2,367.77 6.32 2,702.08 8.08 3,156.21 9.68 155.92 0.47 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 338.69 0.90 348.54 1.04 346.31 1.06 349.20 1.06 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 17,826.16 47.58 18,484.80 55.28 20,278.94 62.18 16,846.16 50.93 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
        

หนี้สินที่เกิดจากการฟนฟูกิจการ-สุทธิจาก 
        

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 245.68 0.66 249.77 0.75 245.11 0.75 245.11 0.74 
เจาหนี้การคา 577.71 1.54 518.31 1.55 - - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 312.00 0.83 264.00 0.79 242.00 0.74 248.00 0.75 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 36.00 0.10 - - - - 1,386.20 4.19 
เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย 1,211.11 3.23 1,238.39 3.70 875.19 2.68 1,215.36 3.67 
ดอกเบี้ยคางจาย 312.70 0.83 19.16 0.06 - - 199.03 0.60 

ประมาณการหนี้สิน 657.23 1.75 648.12 1.94 - - - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 73.93 0.20 96.43 0.29 105.19 0.32 108.31 0.33 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,426.37 9.15 3,034.19 9.07 1,467.50 4.50 3,402.02 10.28 

รวมหนี้สิน 21,252.53 56.72 21,518.99 64.36 21,746.44 66.68 20,248.18 61.21 
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หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินทั้งสิ้น 21,252.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,838.56 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.47 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุมาจากเจาหนี้การคา และ เงินกูยืม 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินทั้งสิ้น 21,518.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น 266.46 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 1.25 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากดอกเบ้ียคางจายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่

ออนคาลง 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินทั้งสิ้น 21,746.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 227.45 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 1.06 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากดอกเบ้ียคางจายที่เพิ่มขึ้น และ ประมาณการหนี้สินที่

เพิ่มขึ้น 

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินทั้งสิ้น 20,248.18 ลานบาท ลดลง 1,498.26 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 6.89 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการประมาณการโครงสรางหนี้ เจาหนี้ลด

หนี้ให การชําระหนี้ เงินกูยืมระยะยาว และการขยายเวลาชําระหนี้จากเจาหนี้  

 หนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 17,826.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,032.91 ลาน

บาท หรือเปนสัดสวนรอยละ 20.50 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลัก ๆ มาจาก เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 2,337.69 ลานบาท 

เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย และ ดอกเบ้ียคางจาย เพิ่มขึ้น 416.07 ลานบาท และ 376.44 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 18,484.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 658.64 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.69 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลักๆมาจาก ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 655.27 ลานบาท

สาเหตุหลักมาจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยซึ่งมีหนี้สวนใหญเปนเงิน

เหรียญสหรัฐ มีภาระดอกเบี้ยเมื่อแปลงเปนเงินบาทเพิ่มขึ้น ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 334.31 ลานบาท เปนผลจากภาระ

หนี้สินจากคดีฟองรองในสวนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 70.88 ลานบาทจากการชําระ

คืนเงินกู 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 20,278.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,794.14 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.71 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลักๆมาจาก ดอกเบ้ียคางจายเพิ่มขึ้น 1,632.10 ลานบาท 

เนื่องจากดอกเบี้ยจายเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 454.13 ลานบาท เปนผลจากภาระหนี้สินจากคดีฟองรองในสวนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และมีการ

ปรับปรุงรายการจากหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 49.20 ลานบาท

จากการชําระคืนเงินกู เจาหนี้การคาลดลง 564.36 ลานบาท จากการชําระหนี้ เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 

329.31 ลานบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 16,846.16 ลานบาท ลดลง 3,432.78 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.93 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากไตรมาส 1 ป 2560 มีการรับรูการกลับรายการ

ประมาณการผลแตกตางจากการปรับโครงสรางหนี้รอการรับรู และมีการรับรูกําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให จากการจาย

ชําระหนี้บางสวน 
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 หนี้สินไมหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 3,426.37 ลานบาท ลดลง 1,194.35 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.85 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลัก ๆ มาจากการปรับปรุงรายการไปเปนหนี้สิน

หมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 3,034.19 ลานบาท ลดลง 392.18 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.45 เมื่อเทียบกับปทีผ่านมา หลักๆมาจากการปรับปรุงรายการไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 1,467.50 ลานบาท ลดลง 1,566.69 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.63 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักเนื่องจากการปรับปรุงรายการหนีส้ินไมหมุนเวียน

ไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 3,402.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

1,934.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 131.82 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 จากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืนและการ

ขยายระยะเวลาชําระหนี้จากเจาหนี้อ่ืน 

(หนวย : ลานบาท) 2557 % 2558 % 2559 % Q1/2560 % 

สวนของผูถือหุน 
        

ทุนจดทะเบียน 54,573.63 145.66 48,775.74 145.88 48,775.74 149.55 48,775.74 147.45 
ทุนที่ออกและชําระแลว 34,250.90 91.42 34,250.90 102.44 34,250.90 105.02 34,250.91 103.54 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 14.05 0.04 14.05 0.04 14.05 0.04 14.05 0.04 
สวนเกิน (ตํ่า) กวามูลคาหุน 

        
สวนตํ่ากวามูลคาหุน (10,163.28) (27.13) (10,163.28) (30.40) (10,163.28) (31.16) (10,163.28) (30.72) 
สวนเกินทุนจากการลดทุน 206.31 0.55 206.31 0.62 206.31 0.63 206.31 0.62 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 

        
จัดสรรแลว 

        
ทุนสํารองตามกฎหมาย 763.98 2.04 763.98 2.28 763.98 2.34 763.98 2.31 
ยังไมไดจัดสรร (18,609.31) (49.67) (21,880.35) (65.44) (22,923.62) (70.29) (21,679.35) (65.54) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษทั 6,462.65 17.25 3,191.61 9.55 2,148.35 6.59 3,392.61 10.26 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 9,751.50 26.03 8,725.10 26.10 8,719.88 26.74 9,438.56 28.53 

รวมสวนของผูถอืหุน 16,214.14 43.28 11,916.71 35.64 10,868.23 33.32 12,831.17 38.79 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 37,466.68 100.00 33,435.70 100.00 32,614.67 100.00 33,079.35 100.00 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 16,214.14 ลานบาท ลดลง 1,660.73 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.29 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากสวนของขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จาก

ขาดทุนสุทธิในป 2557 

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 11,916.71 ลานบาท ลดลง 4,297.43 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.50 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากสวนของขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จากขาดทุน

สุทธิในป 2558 
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ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 10,868.23 ลานบาท ลดลง 1,048.48 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.80 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากสวนของขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จากขาดทุนสุทธิ

ประจําป 2559 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 12,831.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,962.94 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.06 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน 
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(หนวย : ลานบาท) 2557 % 2558 % 2559 % Q1/2559 % Q1/2560 % 

รายได 

          รายไดจากการขาย 23,940.85 98.74 22,826.49 99.31 21,683.63 98.92 5,579.85 94.45 6,298.88 75.97 

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 0.98 0.00 - - 6.53 0.03 2.67 0.05 21.67 0.26 

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคําสั่งซื้อ 

               ของวัตถดุบิที่ยังไมไดรับมอบ - - 15.68 0.07 25.96 0.12 25.96 0.44 - - 

กลับรายการประมาณการผลแตกตาง 
               จากการปรับโครงสรางหนี้รอการรับรู - - - - - - - - 764.90 9.23 

กําไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให - - - - - - - - 622.31 7.51 

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่นสทุธ ิ - - - - 35.45 0.16 269.78 4.57 542.97 6.55 

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี ้ 109.68 0.45 27.77 0.12 58.94 0.27 - - - - 

รายไดอื่น 193.65 0.80 114.75 0.50 109.17 0.50 29.23 0.49 40.32 0.49 

รวมรายได 24,245.17 100.00 22,984.70 100.00 21,919.68 100.00 5,907.49 100.00 8,291.05 100.00 

คาใชจาย 

          ตนทนุขาย 
            - ตนทนุผลติสนิคาทีข่าย 23,398.17 96.51 23,573.93 102.56 20,370.58 92.93 5,219.41 88.35 5,668.48 68.37 

  - ตนทนุการผลติที่วางเปลา - - 306.28 1.33 257.30 1.17 50.37 0.85 - - 

  - ขาดทุนจากการลดมลูคาสินคาคงเหลือ(กลับรายการ) 108.23 0.45 (108.68) (0.47) (69.09) (0.32) (66.67) (1.13) 45.59 0.55 

รวมตนทนุขาย 23,506.40 96.95 23,771.52 103.42 20,558.79 93.79 5,203.11 88.08 5,714.07 68.92 

คาใชจายในการขาย 414.72 1.71 486.24 2.12 458.06 2.09 126.15 2.14 122.43 1.48 

คาใชจายในการบริหาร 1,506.57 6.21 950.57 4.14 983.02 4.48 290.66 4.92 179.38 2.16 

ประมาณการผลขาดทนุจากคําส่ังซือ้ของวัตถดุิบ 

               ที่ยังไมไดรับมอบ 41.64 0.17 - - - - - - 67.84 0.82 

หนี้สญูและหนีส้งสัยจะสูญสทุธ ิ - - 8.25 0.04 - - - - - - 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 97.84 0.40 1,096.39 4.77 - - - - - - 
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(หนวย : ลานบาท) 2557 % 2558 % 2559 % Q1/2559 % Q1/2560 % 

คาใชจายอื่น 349.12 1.44 304.65 1.33 270.86 1.24 3.69 0.06 3.36 0.04 

ตนทนุทางการเงิน 474.42 1.96 689.76 3.00 676.02 3.08 218.44 3.70 237.08 2.86 

รวมคาใชจาย 26,390.71 108.85 27,307.39 118.81 22,946.74 104.69 5,842.06 98.89 6,324.15 76.28 

ขาดทนุกอนคาใชจายภาษีเงินได (2,145.54) (8.85) (4,322.69) (18.81) (1,027.07) (4.69) 65.43 1.11 1,966.90 23.72 

คาใชจายภาษีเงินได (20.23) (0.08) (22.74) (0.10) (21.42) (0.10) (7.08) (0.12) (3.96) (0.05) 

ขาดทุนสําหรบัป (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.91) (1,048.49) (4.78) 58.35 0.99 1,962.94 23.68 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - - - - - - - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.91) (1,048.49) (4.78) 58.35 0.99 1,962.94 23.68 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

          สวนที่เปนของบริษทัใหญ (1,870.08) (7.71) (3,223.38) (14.02) (1,043.27) (4.76) (34.49) (0.58) 1,244.27 15.01 

สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (295.69) (1.22) (1,122.05) (4.88) (5.22) (0.02) 92.84 1.57 718.68 8.67 

ขาดทุนสําหรบัป (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.91) (1,048.49) (4.78) 58.35 0.99 1,962.94 23.68 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

          สวนที่เปนของบริษทัใหญ (1,870.08) (7.71) (3,223.38) (14.02) (1,043.27) (4.76) (34.49) (0.58) 1,244.27 15.01 

สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (295.69) (1.22) (1,122.05) (4.88) (5.22) (0.02) 92.84 1.57 718.68 8.67 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (2,165.77) (8.93) (4,345.43) (18.91) (1,048.49) (4.78) 58.35 0.99 1,962.94 23.68 
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ผลการดําเนินงาน 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดโดยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขาย

เปนหลัก อันเนื่องมาจากปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้นของทั้งบริษัทและบริษัทยอย ประกอบกับราคาจําหนายเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวนเฉลี่ยตอตันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ในสวนของตนทุน บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขาย

ตอตันลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 แตอยางไรก็ตามตนทุนขายยังอยูในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย รวมทั้ง

บริษัทไดหยุดผลิตในไตรมาสที่ 1 ป 2557 ทําใหมีคาใชจายในการบริหารที่ถูกปนสวนมาจากคาใชจายการผลิตที่วางเปลา 

สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิสําหรับป 2557 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 สาเหตุหลักมาจากราคาจําหนาย

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเฉลี่ยตอตันลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 ในสวนของตนทุน บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายตอ

ตันลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากตนทุนราคาวัตถุดิบเฉลี่ยตอตันที่ปรับตัวลดลงประกอบกับตนทุนแปลงสภาพ

เฉลี่ยตอตนัที่ลดลงจากประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในป 2558 ทั้งราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและราคาวัตถุดิบ

ตางปรับตัวลดลง แตเนื่องจากราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนปรับตัวลดลงเร็วกวาราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง จึงสงผลให

บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตน ประกอบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับ

เหรียญสหรัฐ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิสําหรับป 2558 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดโดยรวมลดลงจากป 2558 สาเหตุหลักมาจากราคาจําหนายเหล็กแผนรีด

รอนชนิดมวนเฉลี่ยตอตันลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 ในสวนของตนทุน บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายตอตันลดลงเมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากตนทุนราคาวัตถุดิบเฉลี่ยตอตันที่ปรับตัวลดลงประกอบกับตนทุนแปลงสภาพเฉลี่ยตอตันที่

ลดลงจากประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและราคาวัตถุดิบตางปรับตัวลดลง แต

เนื่องจากราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนปรับตัวลดลงนอยกวาราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงรวมทั้งบริษัทและบริษัทยอย

สามารถบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไร

ขั้นตน 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 

เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผนรีดรอนที่เพิ่มขึ้น และบริษัทคงบริหารจัดการการผลิตไดเปนอยางดี 

 รายไดจากการขายและรายไดอื่น ๆ 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 24,245.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,594.61 หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 77.61 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายรอยละ 146.82 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจาก 9,669.66 ลานบาทในป 2556 เปน 23,940.85 ลานบาทในป 2557  โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.74 ของ

รายไดรวม รายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณขายและราคาจําหนายเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวนเฉลี่ยตอตันเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัทไดกลับมาดําเนินการผลิตในชวง

ที่มีความตองการใชไฟฟานอยซึ่งมีอัตราคาไฟฟาต่ํา (Off-Peak) ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2557 เปนตนมา และสามารถเพิ่ม

ปริมาณการผลิตจนเกือบเต็มกําลังการผลิตในชวง Off-Peak ในไตรมาสที่ 4 ป 2557 และจี เจ สตีล ที่สามารถเพิ่มการผลิต
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จนเกือบเต็มกําลังการผลิตในชวง Off-Peak โดยมีอัตราการผลิตรอยละ 81 ของกําลังการผลิตสูงสุดชวง Off-Peak และ

รายไดสวนที่เหลืออีก 304.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.26 ของรายไดรวม เปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และรายไดอื่น 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 22,984.70 ลานบาท ลดลง 1,260.47 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 5.20 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งมีรายได 24,245.17 ลานบาท โดยรายไดที่ลดลงมาจากรายไดจากการขาย

ลดลง 1,114.36 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.65 จาก 23,940.85 ลานบาทในป 2557 เหลือ 22,826.49 ลานบาทในป 2558 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 99.31 ของรายไดรวม รายไดจากการขายที่ลดลงมาจากผลทางดานราคาเปนหลัก จากปญหาอุปทาน

สวนเกินของเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในตลาดโลกทําใหราคาขายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเฉลี่ยตอตันลดลงเมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมา สวนปริมาณขายนั้น ถึงแมอุปสงคในประเทศยังไมมีสัญญาณดีขึ้น แตในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยสามารถ

ขายในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา โดยในป 2558 สามารถขายได 1,343,103 ตัน เพิ่มขึ้น 242,258 ตัน หรือรอยละ 

22.01 จาก 1,100,845 ตนั ในป 2557 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 21,919.68 ลานบาท ลดลง 1,065.02 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 4.63 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งมีรายได 22,984.70 ลานบาท จากการขายรวมสําหรับป 2559 จํานวน 

21,683.63 ลานบาทเปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีรายไดจากการขายรวม 22,826.49 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีรายได

จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ นําไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาเปนผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตนในปนี้ โดยประเด็นสําคัญ

ของกําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตนทุนขายเฉลี่ยลดลงคิดเปนรอยละ 12.50 ในสัดสวนที่มากกวาราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 

คิดเปนรอยละ 3.81 บริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณการขายรวมสําหรับป 2559 จํานวน 1,326,352 ตัน ลดลงจากป 2558 

จํานวน 16,751 ตัน ที่มีปริมาณการขายจํานวน 1,343,103 ตัน คิดเปนปริมาณการขายที่ลดลงรอยละ 1.25 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 8,291.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,383.57 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.35 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายรวมสําหรับไตรมาส 1 ป 

2560 จํานวน 6,298.88 ลานบาท เปรียบเทียบกับงบการเงินไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีรายไดจากการขายรวม 5,579.85 ลาน

บาท และมีกําไรขั้นตนรวม 630.40 ลานบาท บริษัทมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปที่ผานมา และ

บริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาเปนผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตนในไตรมาสนี้ บริษัทมีผลกําไรสุทธิรวม 1,962.94 ลาน

บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินไตรมาส 1 ป 2559 ที่มีผลกําไรสุทธิรวม 58.35 ลานบาท บริษัทมีปริมาณการขายรวม

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 จํานวน 333,147 ตัน ลดลงจากป 2559 จํานวน 28,817 ตัน ที่มีปริมาณการขายจํานวน 

361,964 ตันคิดเปนปริมาณการขายที่ลดลงรอยละ 7.96 
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 กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้การคาและหนี้สินภายใตแผนฟนฟู

กิจการ จํานวน 109.68 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.45 ของรายไดรวม จากการที่บริษัทสามารถเจรจาและชําระ

หนี้ใหกับเจาหนี้ทําใหไดสวนลด (haircut) 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้การคาและหนี้สินภายใตแผนฟนฟู

กิจการ จํานวน 27.77 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.12 ของรายไดรวม จากการที่บริษัทสามารถเจรจาและชําระ

หนี้ใหกับเจาหนี้ทําใหไดสวนลด (haircut) 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้การคาและหนี้สินภายใตแผนฟนฟู

กิจการ จํานวน 58.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.27 ของรายไดรวม จากการที่บริษัทสามารถเจรจาและชําระ

หนี้ใหกับเจาหนี้ทําใหไดสวนลด (haircut) 

 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จํานวน 97.84 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 0.40 ของรายไดรวม เปนผลมาจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จํานวน 1,096.39 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 4.77 ของรายไดรวม เปนผลมาจากคาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จํานวน 35.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 0.16 ของรายไดรวม เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ  

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ เปนจํานวน 542.97 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 6.55 ของรายไดรวม เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

 ตนทุนขาย 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 23,506.40 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13,120.45 ลานบาท จาก 

10,385.95 ลานบาท ในป 2556 โดยตนทุนขายในป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.95 ของรายไดรวม 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 23,771.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 265.12 ลานบาท จาก 23,506.40 

ลานบาท ในป 2557 โดยตนทุนขายในป 2558 คิดเปนสัดสวนรอยละ 103.42 ของรายไดรวม สาเหตุที่ตนทุนขายมีสัดสวน

ที่สูงเมื่อเทียบกับรายไดรวม เนื่องจากราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนลดลงในสัดสวนที่มากกวาและเร็วกวาเมื่อเทียบกับ

ราคาวัตถุดิบที่ลดลง ทําใหสวนตาง (Metal Spread) ระหวางราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนโดยเฉลี่ยกับราคาวัตถุดิบโดย

เฉลี่ยลดลง เมื่อรวมตนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยตอตันกับตนทุนแปลงสภาพเฉลี่ยตอตันที่ถึงแมวาจะลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ก็

ยังคงทําใหตนทุนขายเฉลี่ยตอตันของเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนสูงกวาราคาขายเฉลี่ยตอตัน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 20,558.79 ลานบาท ลดลง 3,212.73 ลานบาท จาก 23,771.52 

ลานบาท ในป 2558 โดยตนทุนขายในป 2559 คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.79 ของรายไดรวม 
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สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 5,714.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 510.96 ลานบาท 

จาก 5,203.11 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 โดยตนทุนขายสําหรับไตรมาส 1 ป 2560 คิดเปนสัดสวนรอยละ 

68.92 ของรายไดรวม 

 คาใชจายในการขาย 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จํานวน 414.72 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.71 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 306.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 283.96 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อันเปนผลจาก

การเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จํานวน 486.24 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.12 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจํานวน 71.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.25 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจาก

ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จํานวน 458.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.09 

ของรายไดรวม ลดลงจํานวน 28.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของปริมาณการขาย 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จํานวน 122.43 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.48 ของรายไดรวม ลดลงจํานวน 3.72 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.95 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 

2559  สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขาย 

 คาใชจายในการบริหาร 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 1,506.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

6.21 ของรายไดรวม ลดลงจํานวน 1,662.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.47 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจาก

คาใชจายที่เกิดจากการปนสวนตนทุนการผลิตที่วางเปลาและคาที่ปรึกษาการดําเนินงานที่ลดลง 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 950.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

4.14 ของรายไดรวม ลดลงจํานวน 556.00 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.91 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องมาจาก

คาใชจายการผลิตที่วางเปลาที่ลดลง (บริษัทเร่ิมกลับมาผลิตในเดือนเมษายน 2557 ทําใหในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2557 

ซึ่งไมมีการผลิตนั้นมีการปนคาใชจายคงที่ในการผลิต เชน คาแรงงานทางตรง คาเสื่อมราคา เปนตน มาเปนคาใชจายใน

การบริหาร) (ซึ่งในทางบัญชีเรียกวาคาใชจายการผลิตที่วางเปลา) 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยคาใชจายในการบริหารจํานวน 983.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.48 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 32.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.41 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากมีคาใชจายใน

การบริหารอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 179.38 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 2.16 ของรายไดรวม ลดลง 111.28 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 38.29 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 

2559 สาเหตุหลักมาจากไตรมาส 1 ป 2559 มีการบันทึกคาใชจายที่เจาหนี้เรียกรองเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทผิดเงื่อนไขตาม

สัญญาบางประการในอดีต 
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 คาใชจายอื่น 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จํานวน 349.12 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.44 ของ

รายไดรวม ลดลงจํานวน 1,408.76 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาสําหรับการปรับโครงสรางหนี ้

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จํานวน 304.65 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.33 ของ

รายไดรวม ลดลง 44.47 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.74 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จํานวน 270.86 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.24 ของ

รายไดรวม ลดลง 33.79 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.09 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากผลขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยลดลงเล็กนอย 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จํานวน 3.36 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

0.04 ของรายไดรวม ลดลง 0.33 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.94 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 

 ตนทุนทางการเงิน 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 474.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.96 

ของรายไดรวม ลดลงจํานวน 66.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักเนื่องมาจาก

บริษัทประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้การคาหลายราย 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จํานวน 689.76 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.00 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 215.34 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.39 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก

คาเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยซึ่งมีหนี้สวนใหญเปนเงินเหรียญสหรัฐ มีภาระ

ดอกเบ้ียเมื่อแปลงเปนเงินบาทเพิ่มขึ้น 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จํานวนเงิน 676.02 ลานบาท ลดลง 13.74 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 1.99 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จํานวนเงิน 237.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.64 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.53 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 เนื่องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น

เปนผลใหตนทุนทางการเงินลดลง 

 กําไร (ขาดทุน) ขั้นตนและสุทธิ 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขั้นตนรวม 434.45 ลานบาท โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทพลิกกลับ

จากขาดทุนขั้นตนเปนมีกําไรขั้นตนเกิดจากในป 2557 บริษัทเร่ิมการผลิตในไตรมาสที่ 2 ป 2557 โดยเพิ่มการผลิตตอเนื่อง

เร่ือยมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน และราคาขายเฉลี่ยตอตันและปริมาณขายสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นในขณะที่ตนทุนขายเฉลี่ย

ตอตันลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยยังมีผลขาดทุนสุทธิ 2,166.77 ลานบาท หรือ

ขาดทุนลดลง 165.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.11 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา จํานวน 2,331.50 ลานบาท มีผล
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ใหขาดทุนสุทธิตอหุน 0.05 บาท ทั้งนี้เนื่องจากกําไรขั้นตนยังไมครอบคลุมคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารและ

ตนทุนทางการเงิน  

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตนรวม 945.03 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีผลกําไร

ขั้นตนรวม 434.45 ลาน เนื่องจากในป 2558 ราคาขายเฉลี่ยของแผนเหล็กรีดรอนชนิดมวนปรับตัวลดลงเร็วกวาการปรับตัว

ลดลงของราคาวัตถุดิบ ปกติตนทุนวัตถุดิบที่นํามาคํานวณจะเปนตนทุนเดิมเมื่อ 2 – 3 เดือนกอนราคาขายปจจุบัน สาเหตุ

จาก Lead Time ของการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตนรวมในป 2558 

เมื่อรวมกับคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตนทุนทางการเงิน และคาใชจายอื่น 

ๆ ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 4,345.43 ลานบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,179.66 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

ผลขาดทุนสุทธิรวมในป 2557 จํานวน 2,165.77 ลานบาท ผลขาดทุนสวนใหญเกิดจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรขั้นตนรวม 1,124.84 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีผลขาดทุน

ขั้นตนรวม 945.03 ลานบาท แตเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดที่เพิ่มขึ้น สงผลให

บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,048.49 ลานบาท  

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอย มีผลกําไรขั้นตนรวม 584.81 ลานบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 

1 ป 2559 ที่มีผลกําไรขั้นตนรวม 376.74 ลานบาท เนื่องจากมีรายไดจากการขาย รายไดจากการกลับรายการเกี่ยวกับการ

ปรับโครงสรางหนี้ และ กําไรจากที่เจาหนี้ลดหนี้ให อีกทั้งคาใชจายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 สงผลใหกําไรสุทธิ

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 เปนจํานวน 1,962.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,904.59 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ป 2559 ที่มี

ผลกําไรจํานวน 58.35 ลานบาท 

(หนวย : ลานบาท) 2557 2558 2559 Q1/2559 Q1/2560 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (343.21) 157.62 674.88 136.94 211.42 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 110.81 55.41 (30.95) (0.52) (0.87) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 263.88 (301.31) (179.07) 45.53 (140.20) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 31.48 (88.28) 464.86 181.96 70.35 

 

กระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 343.21 ลานบาท จากสินคาคงเหลือ 

และเจาหนี้การคา เปนหลัก 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 157.62 ลานบาท จากสินคาคงเหลือ

จํานวน 1,751.79 ลานบาท และเจาหนี้จํานวน 670.90 ลานบาท เปนหลัก 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 674.88 ลานบาท จากการใชไปใน

สินคาคงเหลือ และการไดมาจากเจาหนี้การคา เปนหลัก 
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สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 211.42 ลานบาท จาก

สินคาคงเหลือ และเจาหนี้การคา เปนหลัก 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 110.81 ลานบาท จากการจําหนายเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 108.09 ลานบาท 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 55.41 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดรับจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 48.00 ลานบาท 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 30.95 ลานบาท จากการซื้อสินทรัพยถาวร

จํานวน 35.21 ลานบาท 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 0.87 ลานบาท จากการซื้อ

สินทรัพยถาวรเปนหลัก 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 263.88 ลานบาท จากการรับเงินกูยืม

ระยะยาวจํานวน 436.00 ลานบาท และจากการจายตนทุนทางการเงินจํานวน 174.25 ลานบาท 

ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 301.31 ลานบาท จากการชําระตนทุนทาง

การเงิน ชําระคืนเงินกูยืมและชําระหนี้สินบางสวน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 179.07 ลานบาท จากการชําระตนทุนทาง

การเงิน ชําระคืนเงินกูยืมและชําระหนี้สินบางสวน 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 140.20 ลานบาท จากการ

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น และการชําระหนี้สินระหวางการปรับโครงสรางหนี้เปนหลัก 

อัตราสวนทางการเงิน 2557 2558 2559 Q1/2560 

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (เทา) 0.25 0.13 0.15 0.24 
สัดสวนหนีส้ินตอทนุ (เทา) 1.31 1.81 2.00 1.58 

อัตรากําไรขั้นตนจากการขาย (รอยละ) 2.27 (3.27) 6.06 10.01 

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (รอยละ) (7.71) (13.96) (4.76) 15.01 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนเฉลีย่ (รอยละ) (24.80) (66.78) (39.07) 44.91 
อัตราผลตอบแทนตอสนิทรัพยเฉลี่ย (รอยละ) (5.00) (9.09) (3.16) 3.79 

กําไร(ขาดทุน)สทุธิตอหุน (บาท) (0.27) (0.47) (0.15) 0.18 
มูลคาตามบญัชตีอหุน (บาท) 0.19 0.47 0.31 0.50 

 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

ระหวางป 2557 – ไตรมาส 1 ป 2560 อัตราสวนสภาพคลองมีคา 0.25 เทา 0.13 เทา 0.15 เทา และ 0.24 เทา 

ตามลําดับ ในป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน

เพิ่มขึ้นโดยหลัก ๆ มาจากดอกเบี้ยคางจายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนลดลงโดยหลัก ๆ มาจากสินคาคงเหลือ 
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ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2558 สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและ

บริษัทยอยมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น หลัก ๆ มาจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น และเจาหนี้การคาลดลง 

ระหวางป 2557 – ไตรมาส 1 ป 2560 อัตราสวนหนี้สินตอทุน มีคา 1.31 เทา 1.81 เทา 2.00 เทา และ 1.58 เทา 

ตามลําดับ ในป 2558 เพิ่มขึ้นจาก 1.31 เทาในป 2557 เปน 1.81 เทา ในป 2558 โดยสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยคางจาย

และประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ในป 2559 เพิ่มขึ้นจาก 1.81 เทา เปน 2.00 เทา สาเหตุหลักมาจากคาใชจายคางจายและ

ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 อัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลง จาก 2.00 เทา เปน 1.58 เทา สาเหตุ

หลักมาจากเจาหนี้การคาลดลง 

 ความสามารถในการทํากําไร  

ระหวางป 2557 – ไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีความสามารถในการทํากําไรลดลงเมื่อเทียบกับป 

2557 โดยป 2558 กลุมบริษัทมีอัตราขาดทุนขั้นตนจากการขายรอยละ 3.27 ซึ่งลดลงจากป 2557 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนจาก

การขายรอยละ 2.27 โดยสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในป 2558 ลดลงอยางตอเนื่อง

จากป 2557 ประกอบกับราคาขายที่ลดลงเร็วกวาราคาวัตถุดิบ (โดยปกติตนทุนวัตถุดิบที่นํามาคํานวณจะเปนตนทุนเดิมเมื่อ 

2-3 เดือนกอนราคาขายปจจุบัน สาเหตุจาก lead time ของการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ) ในป 2559 บริษัทและบริษัท

ยอยมีอัตรากําไรขั้นตนจากการขายรอยละ 6.06 เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่มีขาดทุนขั้นตนรอยละ 3.27 แมวารายไดจากการ

ขายลดลง แตลดลงในสัดสวนที่นอยกวาตนทุนขายที่ลดลง สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไร

ขั้นตนรอยละ 10.01 เนื่องจากมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวาตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบชวงเวลา

เดียวกันในป 2559 

จากการที่บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตน เมื่อรวมกับคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตนทุนทางการเงิน และคาใชจายอื่น ๆ ทําใหกลุมบริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิตอรายไดรวม

สําหรับป 2558 รอยละ13.96 ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีอัตราขาดทุนสุทธิตอรายไดรวมอยูที่รอยละ 7.71 สาเหตุ

หลักมาจาก ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และตนทุนการผลิตที่วางเปลา ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราขาดทุน

สุทธิตอรายไดรวมลดลงเปนรอยละ 4.76 สาเหตุหลักมาจากตนทุนขายที่ลดลงในสัดสวนนอยกวารายไดที่ลดลง และขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง สําหรับไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมรอยละ 15.01 

เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันในป 2559 สาเหตุหลักมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นในสัดสวนมากกวาตนทุนขายที่เพิ่มขึ้น และการ

ลดลงของคาใชจายในการบริหาร  

สําหรับอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยป 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุนเฉลี่ยติดลบรอยละ 66.78 ซึ่งติดลบเพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.80 ในป 2557 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นและสวน

ของผูถือหุนที่ลดลงจากขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

เฉลี่ยติดลบรอยละ 39.07 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงมากกวาสวนของผูถือหุนที่ลดลงจากขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น 

 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

เมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย พบวาป 2558 มีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยลดลง จาก

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ยติดลบรอยละ 5.00 ในป 2557 เปนติดลบเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.09 ในป 2558 เนื่องจาก
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ผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นและสินทรัพยที่ลดลงจากสินคาคงเหลือที่ลดลงรวมทั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ลดลงจากคาเสื่อม

ราคา ในป 2559 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ยติดลบลดลงเปนติดลบรอยละ 3.16 เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิลดลง

มากกวาสินทรัพยที่ลดลง ซึ่งสินทรัพยที่ลดลงเกี่ยวกับเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ลดลง 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1. ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโลก 

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงานตัวเลขประมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก 

(Crude Steel Production) ในป 2559 อยู ที่ 1,602 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.73 จากป 2558 ซึ่งประเทศจีนยังคงเปน

ประเทศผูผลิตรายใหญ คิดเปนประมาณรอยละ 50.00 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด โดยประเทศจีนมีปริมาณการ

ผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 808 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 จากป 2558 แมวารัฐบาลจีนมีนโยบาย แกปญหาเหล็กลนตลาดดวย

การลดกําลังการผลิตลงแตสามารถทําไดในระยะสั้นเพียงรอยละ 47 ของกําลังการผลิตทั้งหมด ในไตรมาสที่ 1 และ 2 

เทานั้น ผลผลิตเหล็กดิบของจีนกลับดีดตัวขึ้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4 อันเนื่องมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกฟนตัว  

ทั้งนี้ปริมาณการบริโภคสินคาเหล็กของโลกในป 2559 (Global Apparent Steel Use) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ 

0.20 จากป 2558 ปจจัยหลักยังคงมาจากการชะลอตัวของการลงทุน ทั่วโลก จึงทําใหความตองการใชเหล็กปนี้ฟ  นตัวไดไม

มากนัก อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศเกิดใหม และประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศ

เวียดนาม เปนปจจัยที่ทําใหความตองการใชเหล็กในป 2559 กลับมาเปนบวก  

ดานราคาเหล็กในป 2559 นั้น ราคาเหล็กทุกประเภท สวนใหญปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาสที่ 4 สามารถไต

ระดับ ราคาสูงสุดในรอบป ซึ่งเมึ่อเทียบกับราคาชวงปลายป 2558 พบวา ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 1 เทาตัว โดยราคา

เหล็กแผนรีดรอน ชนิดมวน FOB China ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากระดับ 270 - 360 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตร

มาส 1/2559 มาอยูที่ระดับ 325 - 475, 340 - 473 และ 340 - 560 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 

และไตรมาส 4/2559 ตามลําดับ เชนเดียวกับราคาวัตถุดิบเหล็กแทงแบน CFR East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยางตอ

เนื่องจากระดับ 230 - 325 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2559 มาอยู ที่ระดับ 320 - 430, 330 - 399 และ 368 - 500 

เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 4/2559 ตามลําดับ ปจจัยหลักมาจากวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งถานหิน และสินแรเหล็กมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น โดยราคาสินแรเหล็ก CFR China จากระดับ 40 - 

64 เหรียญสหรัฐตอตัน ในไตรมาส 1/2559 มาอยูที่ระดับ 48 - 70, 55.2 - 61.8 และ 55.86 - 83.58 เหรียญสหรัฐตอตัน ใน

ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 และไตรมาส 4/2559 ตามลําดับ 

5.2.  ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย 

จากขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดรวมปริมาณการผลิตเหล็ก

สําเร็จรูปของไทยตัง้แตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2559 อยูที่ 7.98 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 22.98 เมื่อเทียบกับในป กอน

หนา (2558) หากพิจารณาจําแนกยอดการผลิตตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา เปนการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel 

products) อยูที่ 5.30 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.75 เมื่อเทียบกับในป กอนหนาเปนผลมาจากการผลิตเหล็กเสน

และเหล็กรูปพรรณรีดรอน (Rebar & HR Section) ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 33.02 เมื่อเทียบกับในปกอน อยูที่ 4.77 ลานตัน 
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และการผลิตเหล็กลวด (Wire rod) ก็มีการขยายตัวรอยละ 21.25 เปน 527,643 ตัน ขณะที่ยอดผลิตกลุมเหล็กทรงแบน 

(Flat steel products) อยูที่ 2.68 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 8.65 เมื่อเทียบกับในปกอนหนา โดยผลิตภัณฑที่มีการผลิตมาก

ที่สุด คือ เหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (Hot rolled sheet) ในป  2559 อยูที่ 2.50 ลานตัน ซึ่งมีการขยายตัวรอยละ 8.39 

รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น (Cold rolled sheet) 1.84 ลานตัน ขยายตัวเมื่อเทียบกับในป กอนรอยละ 11.04 และยอด

ผลิตเหล็กแผนเคลือบ(Coated) 1.42 ลานตัน ขยายตัวจากปกอนรอยละ 0.62 

 

ผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป (หนวย : ตัน) ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 6,487,038 7,977,591 22.98 

การนําเขา 11,436,483 12,614,629 10.30 

การสงออก 1,197,808 1,294,821 8.10 

การบริโภค 16,725,714 19,297,398 15.38 

 

ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว (หนวย : ตัน) ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 4,023,769 5,301,246 31.75 

การนําเขา 2,942,717 3,125,418 6.21 

การสงออก 826,864 816,505 -1.25 

การบริโภค 6,139,621 7,610,160 23.95 

 

ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน (หนวย : ตัน) ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 2,463,270 2,676,344 8.65 

การนําเขา 8,493,766 9,489,211 11.72 

การสงออก 370,943 478,317 28.95 

การบริโภค 10,586,093 11,687,239 10.40 
ขอมลู: ศูนยขอมลูเชิงลกึอุตสาหกรรมเหลก็ สถาบันเหลก็และเหลก็กลาแหงประเทศไทย 

สําหรับปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปภายในประเทศของไทย (Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในป 2559 อยูที่ 19.30 ลานตัน ขยายตัวรอยะ 15.38 เมื่อเทียบกับ ในปกอนหนา หากพิจารณาปริมาณ 

การใชตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา ปริมาณการใชเหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 23.95 เมื่อเทียบกับ ในปกอนหนา เปน 7.61 

ลานตัน ขณะที่ปริมาณการใชเหล็กทรงแบนก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.40 เมื่อเทียบ กับ ในปกอนหนา เปน 11.69  

ลานตัน โดยผลิตภัณฑเหล็กที่มีการใชงานมากที่สุด คือ เหล็กแผนรีดรอน 7.64 ลานตัน รองลงมาคือ เหล็กเสนและเหล็ก

รูปพรรณรีดรอน 5.14 ลานตัน และเหล็กแผนเคลือบ 4.02 ลานตัน ตามลําดับ  

การนําเขาผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2559 อยูที่ 12 .61 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.30 เมื่อเทียบกับป

ที่ผานมา โดยผลิตภัณฑที่มีการนําเขามากที่สุดคือ เหล็กแผนรีดรอน 4.98 ลานตันรองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบ 2.72 ลาน
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ตัน และเหล็กลวด 1.69 ลานตัน ตามลําดับ หากพิจารณาสัดสวนการใชเหล็กนําเขาเทียบกับการใชเหล็กผลิตในประเทศ อยู

ที่รอยละ 65.37 ตอ รอยละ 41.34 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาไทยมีการพึ่งพาสินคา เหล็กนําเขา ในปริมาณที่คอนขางสูง อยางไรก็

ดี ประเทศไทยมีมาตรการเยียวยาทางการคา (Trade Remedy Measure) โดยจะเก็บภาษีนําเขาเหล็กเพื่อปกปองผูผลิต

เหล็กในประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน ดังนี ้

สินคา ประเทศตนกําเนิด มาตรการ อัตราอากร สถานะ* ระยะเวลาที่มีผลบังคับ 
เหล็กแผนรีดรอน  

 

  

จีน และมาเลเซยี มาตรการตอบโต 

การทุมตลาด 

(Anti-dumping) 

ระหวางรอยละ 

23.57 ถึง รอย

ละ 42.51 

ตออาย ุระหวาง 

การไตสวน ไม

เกิน 1 ป 

12 ส.ค. 2559 - 22 ม.ิย. 2560 

(ประกาศเปดไตสวน 23 ม.ิย. 

2559 และการไตสวนไดไมเกิน 1 

ป) 

เหล็กแผนรดีรอน 

(เจือโบรอน)  
 

จีน มาตรการตอบโต 

การทุมตลาด 
(Anti-dumping) 

ระหวางรอยละ 

14.28 ถึงรอยละ 
19.47 

มาตรการชั้น

ที่สดุ 

26 ธ.ค. 2555 - 25 ธ.ค. 2560 

เหล็กแผนรดีรอน ญี่ปุน แอฟรกิาใต 

รัสเซีย คาซคัสถาน 

อินเดีย เกาหลีใต  ไต
หวัน เวเนซุเอลา 

อารเจนตนิา ยูเครน 
แอลจีเรีย โรมาเนีย

อินโดนีเซยี และสโลวา

เกีย 

มาตรการตอบโต 

การทุมตลาด 

(Anti-dumping) 

ระหวางรอยละ 0 

ถึงรอยละ 

128.11 

มาตรการชั้น

ที่สดุ 

23 พ.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2563 

เหล็กแผนรดีรอน  บราซิล อิหราน และ
ตุรก ี

มาตรการตอบโต 
การทุมตลาด 

(Anti-dumping) 

ระหวางรอยละ
7.09 ถึงรอยละ

38.52 

มาตรการ 
ชั่วคราว 

16 พ.ย. 2559 - 15 ม.ีค.2560 

เหล็กแผนรดีรอน 

(ลางผิวและเคลือบ
น้ํามัน)  

เกาหลีใต มาตรการตอบโต 

การทุมตลาด 
(Anti-dumping) 

รอยละ 22.11 เปดไตสวน 4 ก.พ. 2559 

เหล็กแผนรีดรอน 
(เจืออัลลอย)  

ทกุประเทศ (ยกเวน
ประเทศ กําลังพัฒนา

ซึ่งจัด โดย

สหประชาชาต ิยกเว

นประเทศตุรก)ี  

มาตรการ
ปกปองจากการ

นําเขาสินคาที่

เพิ่มขึน้ 

(Safeguard) 

รอยละ 41.67 
รอยละ 40.42 

รอยละ 39.21 

มาตรการชั้น
ที่สดุ 

27 ก.พ. 2559 - 26 ก.พ 2560 
27 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2561 

27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2562 

เหล็กแผนรดีรอน 

(ไมเจือ; ความหนา 
0.9 - 50 มม. และ 

ความ   กวาง 600 - 

3,048 มม.)  

ทกุประเทศ (ยกเวน

ประเทศ กําลังพัฒนา
ซึ่งจัด โดย

สหประชาชาต ิยกเวน

ประเทศบราซิล)  

มาตรการปกป

องจากการ
นําเขา  สินคาที่

เพิ่มขึน้ 

(Safeguard) 

รอยละ 21.92 

รอยละ 21.52 
รอยละ 21.13 

มาตรการชั้น

ที่สดุ 

24 ธ.ค. 2557 - 6 ม.ิย. 2558 

7 ม.ิย. 2558 - 6 มิ.ย. 2559 
7 ม.ิย. 2559 - 6 มิ.ย. 2560 

(ประกาศเปดไตสวน เพื่อตออายุ

มาตรการ 3 ต.ค. 2559) 

เหล็กแผนรีดเยน็  จีน เวียดนาม และไต
หวัน  

มาตรการตอบโต
การทุมตลาด 

(Anti-dumping) 

ระหวางรอยละ 
4.22 ถึงรอยละ

20.11 

มาตรการชั้น
ที่สดุ 

6 ก.พ. 2557 - 5 ก.พ. 2562 
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ตามกฎระเบียบในประเทศไทย มาตรการตอบโตการทุมตลาดและมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มข้ึน จะมีลักษณะของมาตรการเปน 2 ระดับ คือ 

มาตรการชั่วคราวและมาตรการชั้นที่สุด โดยหากคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาหากมีหลักฐานที่เชื่อไดว ามีการทุ มตลาด หรือปริมาณการ
นําเขาสินคาในระดับที่จะสรางความสียหายรายแรงใหกับอุตสาหกรรมภายใน อาจจะพิจารณาประกาศใช มาตรการชั่วคราวกอน และเมื่อกระบวนการ

พิจารณาถึงที่สุดและพบวามีความสียหายหรือเสียหายรายแรงเกิดข้ึนจริงจึงมีการประกาศใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด หรือมาตรการปกปองจากการนํา

เขาสินคาที่เพิ่มข้ึนในชั้นที่สุด 
สําหรับยอดปริมาณการสงออกเหล็กสําเร็จรูปของไทยในป 2559 อยูที่ 1. 29 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 8.10 

ผลิตภัณฑเหลก็ที่มีการสงออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ อยูที่ 355,882 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเสน  197,857 

ตัน เมื่อเทียบกับในปกอนหนา     

5.3. ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศ 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยไมมีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นตนที่เริ่มจากการถลุงแรเหล็ก ดังนั้น

โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยจึงเร่ิมจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ดวยการหลอมเศษเหล็กจาก

โรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กดวยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผูผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงสงตอไปยังการ

ผลิตในขั้นปลาย โดยแบงเปนอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold -

drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เปนตน และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, 

HR sheet, CR sheet, Coated, Cold -formed section, Welded pipe เปนตน จากนั้นจึงสงตอไปยังอุตสาหกรรมตอเนื่องที่

ใชเหล็กตอไป สําหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนไทย ขอมูลทางสถิติ ของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศ

ไทย  (ISIT) รายงานยอดการผลติ การนําเขา การสงออก และปริมาณการใช ตั้งแตเดือนมกราคม -ธันวาคม ป 2559 ดังนี้ 

ยอดการผลิตเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศป 2559 อยูที่ 2.68 ลาน

ตัน ขยายตัวรอยละ 8.65 จากปกอน โดยเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูที่ 2.50 ลานตัน เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับ ในปกอนหนารอยละ 8.39 ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดรอนแผนหนา (HR plate) ก็มีการขยายตัวจากปกอน

รอยละ 12.45 เปน 175,016 ตัน 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน (หนวย : ตัน) 

 (ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 2,463,270 2,676,344 8.65 

การนําเขา 4,032,534 4,684,252 16.16 

การสงออก 12,699 16,195 27.53 

การบริโภค 6,483,105 7,344,401 13.29 
 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (หนวย : ตัน) 

 (ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 155,641 175,016 12.45 

การนําเขา 325,665 486,363 49.34 

การสงออก 3,577 3,296 -7.84 

การบริโภค 477,729 658,082 37.75 
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ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (หนวย : ตัน) 

 (ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2558 ป 2559 รอยละการเปลี่ยนแปลง 

การผลิต 2,307,628 2,501,328 8.39 

การนําเขา 3,706,869 4,197,890 13.25 

การสงออก 9,122 12,899 41.40 

การบริโภค 6,005,375 6,686,319 11.34 
ขอมูล: ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สําหรับปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศป 2559  อยูที่  

7.34  ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.29 โดยแยกเปนการใชเหล็กแผน รีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูที่ 6.69 ลานตัน 

ขยายตัวจากปกอนรอยละ 11.34 และเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) อยูที่658,082 ตัน ขยายตัวเมื่อ

เทียบกับปกอนรอยละ 37.75    

สวนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอน ทั้งชนิดเปนมวนและไมเปนมวนของไทยป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 16.16เปน 4.68 

ลานตัน โดยเปนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 4.20 ลานตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปกอนรอยละ 13.25 

และเปนการนําเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR Plate) อยูที่ 486,363 ตันขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอนรอยละ 49.34 และการสงออกเหล็กแผนรีดรอนทั้งชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ของไทยในป 2559 อยูที่ 16,195 ตัน 

สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 27.53 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา  โดยเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 12,899 

ตัน ขยายตัวรอยละ 41.40 จากชวงเวลาเดียวกันกับปกอน และเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) 

3,296 ตัน ลดลงจาก เมื่อปกอนรอยละ 7.84    

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต 

จากป 2559 ตลาดเหล็กทั่วโลกมีความผันผวนอยางมาก ผูผลิตตางไดรับอานิสงสจากราคาผลิตภัณฑเหล็กที่มีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยูในระดับทรงตัวตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (กลางป 2560) ระดับการผลิตเหล็กของโลกยังมีการขยายตัวอยู

ในขณะที่ความตองการใชเหล็กมีแนวโนมลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน  ปญหากําลังการผลิต

สวนเกินและอุปทานสวนเกินของอุตสาหกรรมเหล็กยังคงมีอยู ประเทศผูผลิตรายใหญเชน จีนยังคงมุงสงออกเหล็กไปเจาะ

ตลาดทั่วโลก สงผลใหภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง สภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในป  

2559  ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเหล็กจีนลนตลาดเชนเดียวกัน ซึ่งภาวะดังกลาวไดสรางแรงกดดันและสงผลตอผูผลิต

เหล็กในประเทศตางๆ อยางมาก จนทําใหเกิดการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด Anti-dumping (AD) เพิ่มขึ้นจากหลาย

ประเทศ รวมถึงไทยที่มีการออกและการตออายุมาตรการเยียวยาทางการคาที่เปนมาตรการการตอบโตการทุมตลาด (Anti-

dumping measures) และมาตรการปกปองจากสินคานําเขาที่เพิ่มขึ้น (Safeguard measures) เพื่อชวยใหอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ ไดมีเวลาปรับตัวเพื่อให สามารถแขงขันกับสินคานําเขาได ในขณะที่นโยบาย การปรับลดกําลังการผลิตของ

อุตสาหกรรมเหล็กของจีน ไมสามารถชวยลดกําลังการผลิตสวนเกินไดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งคาดวา ประเทศผูใชเหล็ก

ตางๆ รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแขงขันกับเหล็กนําเขาในอนาคตตอไปอีก 



 

รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

148/187 

สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กโลก โดย World Steel Association (WSA) คาดการณความตองการใช  เหล็ก

สําเร็จรูปของโลกป 2560 มีการขยายตัวรอยละ 0.50 อยูที่  1,509 ลานตัน นับวาเปนระดับคอนขางทรงตัวไมแยลงกวาเดิม 

โดยอุตสาหกรรมเหล็กโลกยังคงตองเผชิญกับความทาทายและความกดดันที่เกิดจากความไมแนนอนทางการเมืองใน

ประเทศตางๆ ทั่วโลก สวนความตองการใชเหล็กมีแนวโนมฟนตัวจากการใชเหล็กของจีนและประเทศในกลุมประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหมซึ่งเปนตัวกระตุนใหยอดการใชเหล็กดิบของโลกกลับมาเปนบวกอีกคร้ังในป 2560 สวนปจจัยเสี่ยง WSA 

คาดวา ปญหาหนี้สูงและสัญญาณเตือนฟองสบูอสังหาริมทรัพย ในจีนยังคงเปนปญหาที่นาจับตามอง  

คาดวาในอนาคตอันใกลประเทศเวียดนามจะเปนผูผลิตเหล็กรายใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตามมา

ดวยประเทศอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบาย เปาหมายและแผนการสนับสนุน อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ

เวียดนามอยางเปนรูปธรรม แตยังขาดแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็กในเวียดนามเอง ทําใหเวียดนามจะ

กลายเปนผูสงออกสินคาเหล็กรายใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายในเวลาอันใกล จึงเปนปจจัยลบหนึ่งที่นาจะ

เกิดอุปสรรค (threat) ดานการแขงขันกับผูประกอบการผลิตเหล็กในประเทศไทยและในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ ฉียง

ใตตอไป สวนปจจัยบวก สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กโลกจะมาจากการขยายตัวของความตองการใชเหล็กในกลุมประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหมทั้งอินเดีย อาเซียน ยกเวนประเทศจีนและบราซิล 

แนวโนมทางเศรษฐกิจของไทย ในป 2560 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติไดประมาณการการขยายตัวของ GDP สําหรับป 2560 ไวที่รอยละ 3.0 ถึงรอยละ 3.40 ตอป โดยมีปจจัยสนับสนุน 

คือ แนวโนมการขยายตัวเรงขึ้นของภาคการเกษตร การลงทุนของภาครัฐยังอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง รวมทั้งรายไดจาก

การทองเที่ยวยังมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ยังคงตองเฝาระวังถึงปจจัยเสี่ยงภายนอกที่สําคัญอันไดแก

การกําหนดทิศทางนโยบายของสหรัฐอเมริกา การเลือกตั้งและนโยบายทางการเมืองของประเทศหลักในสหภาพยุโรปและ

ปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป  

สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ทางสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) ไดประมาณการ

ความตองการใชเหล็กของไทยในป 2560 นาจะมีปริมาณ 19.0 ถึง 19.50 ลานตัน ซึ่งอยูในกรอบหดตัวรอยละ 1.00 ถึง 

ขยายตัวรอยละ 1.10 โดยเปนอัตราที่ชะลอตัวลงจากป 2559 ที่ขยายตัวสูงผิดปกติถึงรอยละ 15.40 จากปกอนหนา ทั้งนี้

เปนผลจากการเรงซื้อสินคาเปนสตอกในชวงปลายป 2559 บริษัทคาดวาในป 2560 เปนตนไปอุตสาหกรรมเหล็กไทยจะ

ไดรับปจจัยหนุนจากการคอยๆ ฟนตัวในภาคการกอสราง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐในการพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เปาหมายสงเสริมการลงทุนและการคา ระบบโลจิสติกสองครวม และมาตรการสงเสริมการ

ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  10  กลุม ซึ่งไมมีอุตสาหกรรมเหล็กอยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย แตในอุตสาหกรรม

เปาหมายสวนใหญก็ลวนมีการใชเหล็กเปนวัตถุดิบหรือวัสดุสวนประกอบในการผลิต สวนปจจัยดานลบนาจะมาจากการ

สงออกเหล็กจากตางประเทศโดยเฉพาะจีนยังคงมีอยูตอไป และในอนาคตอันใกลประเทศเวียดนามก็จะเปนผูสงออกสินคา

เหล็กทุกประเภทรายใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจะสรางผลกระทบตอผูประกอบการผลิตเหล็กในประเทศ

ไทยอยางมากทั้งในลักษณะระบายสตอกสวนเกินและขายตัดราคาหรือกดราคาในประเทศอยางไมเปนธรรม หรือถึงขั้นทุม

ตลาด ความผันผวนของราคาเหล็กและวัตถุดิบในตลาดโลก กอปรกับความผันผวนของคาเงินบาทและอัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงินหลักที่มีผลกระทบตอการนําเขาและสงออกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็ก  
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ภาคผนวกท่ี 2: สรุปรายงานประเมินทรัพยสิน 

1. สรุปรายงานประเมินทรัพยสินของ GSTEL 

สรุปการประเมินมูลคาที่ดิน สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเคร่ืองจักร โดยผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินทรัพยสินในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบัญชี และเพื่อการสาธารณะ โดยบริษัท อเมริกัน         

แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูประเมินอิสระ”) ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Comparison 

Approach) สําหรับการหามูลคายุติธรรมของที่ดิน และใชวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost approach) สําหรับการ

หามูลคายุติธรรมของ สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเคร่ืองจักร ทั้งนี้การหามูลคายุติธรรมจากวิธีตนทุนสําหรับ

อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนอยู คือการใชมูลคาตลาดของที่ดินบวกดวยคากอสรางทดแทนใหมในสวนปรับปรุง

อาคารลบดวยคาเสื่อมตามจํานวนปที่อสังหาริมทรัพยไดถูกใชงานไปแลว โดยสรุปสินทรัพยที่ไดทําการประเมิน 

รวมถึงมูลคา มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

  หนวย : บาท 

รายละเอียด ตนทุนการทดแทนสินทรัพย 
มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

ที่ดิน 406,000,000 406,000,000 

สวนปรับปรุงอาคาร 1,867,900,000 1,287,800,000 
สวนปรับปรุงที่ดิน 90,200,000 37,700,000 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ   

 - Melt Shop 6,663,400,000 2,185,180,000 

 - Continuous Casting Machine (CCM) 2,032,000,000 666,500,000 

 - Hot Strip Mill (HSM) 11,990,000,000 3,932,700,000 

 - Overhead Travelling Crane 1,183,000,000 461,400,000 

 - Roll Shop 514,000,000 200,500,000 

 - ระบบสาธารณูปโภค 1,337,000,000 521,400,000 

 - ระบบจายไฟ 1,945,000,000 638,000,000 
 - Laboratory and Maintenance Equipment 41,000,000 12,300,000 

 - Skin Pass Mill Line 1,160,000,000 658,900,000 

 - Shearing Machine 352,000,000 169,000,000 

 - Slitting Line 398,000,000 216,900,000 

 - Working Rolls, Other Rolls, Roll Chocks 1,161,053,271 624,778,839 

 - อื่นๆ 580,100,000 324,900,000 

 - Pickling and Oil Line 2,594,000,000 1,657,200,000 

 - ทรัพยสินระหวางการกอสราง 1,913,530,000 1,913,530,000 

 รวม 36,228,183,271 15,914,688,839 

 ประมาณ (ปดเศษ) 36,228,000,000 15,915,000,000 
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1.1 รายละเอียดที่ดิน 

ที่ดินของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 55 เอส เอส พี อินดัสทรี พารค หมู 5 ตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย 

จังหวัดระยอง 21120 ซึ่งแบงออกเปน 15 แปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

โฉนด

เลขที ่

แปลง

เลขที ่

หนาสํารวจ

เลขที ่

ขนาดทีด่ิน 
ภาระผูกพนั 

ราคาประเมินราชการ 

(บาท/ไร) ไร งาน ตารางวา 

21276 120 4443 248 1 40.5 ไมม ี 110,000 

21576 2 4405 32 2 95.1 บริษทั มหาชัยศนูยรวมเหลก็ จํากดั 170,000 
24472 200 2164 3 3 98.8 ไมม ี 100,000 

24652 314 1773 7 - 17.0 บริษทั มหาชัยศนูยรวมเหลก็ จํากดั 200,000 

24694 99 4165 9 - 42.0 บริษทั มหาชัยศนูยรวมเหลก็ จํากดั 140,000 

24695 102 4169 8 1 92.0 บริษทั มหาชัยศนูยรวมเหลก็ จํากดั 120,000 
24696 103 4176 6 3 35.0 บริษทั มหาชัยศนูยรวมเหลก็ จํากดั 170,000 

25136 106 5694 12 2 13.4 ไมม ี 140,000 
29453 105 5626 3 3 5.0 ไมม ี 140,000 

33235 190 5848 33 - 3.7 ไมม ี 140,000 

40155 211 6503 26 1 10.3 ไมม ี 140,000 

40156 212 6504 15 1 44.9 ไมม ี 140,000 
40158 213 6505 19 1 74.2 ไมม ี 140,000 

40669 350 7149 2 - 28.0 ไมม ี - 
65006 301 10800 - 2 50.0 ไมม ี 100,000 

รวม 429 2 49.9   

หักสวนถนน 2 - 78.0   

ทีด่นิสทุธิ 427 1 71.9   
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1.1.1 การประเมินมูลคาที่ดิน  

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน ผูประเมินอิสระไดใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale 

Comparison Approach) ซึ่งไดเปรียบเทียบกับที่ดินมีลักษณะใกลเคียงที่พึ่งไดมีการซื้อ-ขาย หรือกําลัง

ประกาศขาย และนําราคามาปรับปรุงขอแตกตางระหวางที่ดินของบริษัท และที่ดินที่นํามาเปรียบเทียบ 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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รายละเอียด ทีด่นิของบริษทั ทีด่นิเปรียบเทยีบ 1 ทีด่นิเปรียบเทยีบ 2 ทีด่นิเปรียบเทยีบ 3  

ลกัษณะอสังหาริมทรัพย ทีด่นิ ทีด่นิจัดสรร ทีด่นิจัดสรร ทีด่นิจัดสรร 

ตําแหนงทีด่ิน 
เอส เอส พี่ อินดัสทรี 

พารค, ทางหลวง 3143 

นคิมอตุสาหกรรมเหมราช 

ระยอง, ทางหลวง 3143 

นคิมอตุสาหกรรมโรจนะ, 

ทางหลวง 3138 

นคิมอสุาหกรรมระยอง, 

ทางหลวง 3191 

ขนาดทีด่ิน (ไร) 427.42975 มากกวา 10 มากกวา 10 มากกวา 6 

คุณภาพทีด่นิ 
ทีด่นิถมแลวหนาตดิ

ถนน 
ทีด่นิถมแลวหนาตดิถนน ทีด่นิถมแลวหนาตดิถนน ทีด่นิถมแลวหนาตดิถนน 

รูปทีด่นิ 
ทีด่นิหลายเหลี่ยม ตดิ

ถนน เอส เอส พี่ 

อินดัสทรี พารค 900 ม. 

- - - 

ถนนเขาถึงทีด่นิ 
ถนนคอนกรตีกวาง 14 

ม. 
ถนนคอนกรตีกวาง 14 ม. ถนนคอนกรตีกวาง 14 ม. ถนนคอนกรีตกวาง 14 ม. 

สิ่งอํานวยความสะดวก ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท 
ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท/ระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท/ระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท/ระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

การแบงเขต ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

การใชปจจุบัน/ 
การใชในอนาคต 

อุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรม 

วาง/อุตสาหกรรม วาง/อุตสาหกรรม วาง/อุตสาหกรรม 

วันทีส่ํารวจ  มิถนุายน 2560 มิถนุายน 2560 มิถนุายน 2560 

ราคาขาย (บาท/ไร)  3,200,000 2,800,000 3,000,000 

การปรับมูลคา รายละเอียด ปรับ รายละเอียด ปรับ รายละเอียด ปรับ 

- ลกัษณะรายการ เสนอขาย -10% เสนอขาย -10% เสนอขาย -10% 

- วันทีข่าย ม.ิย. 2560 0% ม.ิย. 2560 0% ม.ิย. 2560 0% 

    รวม  -10%  -10%  -10% 

มูลคาปรับปรุง (บาท/ไร) 2,880,000 2,520,000 2,700,000 

- ตําแหนง เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- ขนาดทีด่ิน เหนือกวา -35% เหนือกวา -35% เหนือกวา -35% 

- คุณภาพทีด่นิ เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- รูปทีด่นิ เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- ถนนเขาถึงทีด่นิ เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- สิ่งอํานวยความสะดวก เหนือกวา -30% เหนือกวา -30% เหนือกวา -30% 

- การแบงเขต เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- การใชปจจุบัน/ การใชในอนาคต เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

 รวมการปรับปรุง  -65%  -65%  -65% 

มูลคาปรับปรุงสทุธิ (บาท/ไร) 1,008,000 882,000 945,000 

ถวงน้ําหนกั 100% 40% 30% 30% 

ราคายุติธรรม (บาท/

ไร) 
951,300 403,200 264,200 283,500 

ปรับเศษ (บาท/ไร) 950,000    
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1.1.2 สรุปมูลคาที่ดิน 

ผูประเมินอิสระไดประเมินมูลคาที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้   

 มูลคายุติธรรม 

ที่ดินขนาด 427 ไร 1 งาน 71.9 ตารางวา (950,000 บาท/ไร) 406,058,263 

  ปรับเศษ 406,000,000 

 
 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งไดทํา

การวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ดิน เพื่อคํานวณหามูลคาของทรัพยสิน 

เปนวิธีที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังเห็นวาที่ดินตัวอยางที่นํามาเปรียบเทียบ มีลักษณะที่
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ใกลเคียงกับสินทรัยพของบริษัท และอยูในบริเวณใกลเคียงกัน สงผลใหมูลคาของที่ดิน มีความเหมาะสมแลวตาม

สภาวะปจจุบัน 

1.2 สวนปรับปรุงอาคาร และที่ดิน 

1.2.1 สวนปรับปรุงอาคาร 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจสวนปรับปรุงอาคารของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียด 
ปที่

กอสราง 
อายุการ
ใชงาน(ป) 

ขนาดพืน้ที ่
(ตร.ม.) 

ราคา 
(บาท/ตร.ม.) 

ราคากอสราง
ใหม (บาท) 

ราคากอสรางใหม
หักคาเสื่อม (บาท) 

1 AMO Office Building 2554 40 1,600 15,300 24,500,000 21,131,000 

2 SMO Office Building 2542 40 960 15,300 14,700,000 8,269,000 

3 อาคารโรงงานหลกั 

2542 40 45,899 22,500 1,032,700,000 635,529,000 

2552 40 7,671 20,500 157,300,000 127,806,000 

2554 40 14,089 20,500 288,800,000 249,090,000 

4 คลังเก็บอะไหลเคร่ืองจักร 2542 40 5,469 15,300 83,700,000 47,081,000 

5 หองไฟฟา 2550 40 294 12,300 3,600,000 2,745,000 

6 หองปฏิบัติการ 2542 40 450 12,300 5,500,000 3,094,000 

7 GMO Office Building 2542 40 1,000 15,300 15,300,000 8,606,000 

8 คลังสินคา (ใหม) 2552 40 8,166 15,300 125,000,000 101,563,000 

9 อาคารโรงงาน (ใหม) 2552 40 2,777 15,300 42,500,000 34,531,000 

10 คลังเก็บน้ํามัน 2552 30 450 3,600 1,620,000 1,215,000 

11 สถานียอยหลัก (ไฟฟา) 2542 40 1,197 12,300 14,7000,000 8,269,000 

12 โรงอาคารและที่พักพนักงาน 2552 40 2,220 13,300 29,500,000 23,969,000 

13 อาคารพนักงาน รปภ 2552 30 116 - 710,000 533,000 

14 หัองขจัดน้ํา 2542 40 648 10,200 6,600,000 3,713,000 

15 หองควบคุมการบําบัดน้ําเสีย (1) 2542 40 300 8,200 2,460,000 1,384,000 

16 อาคารควบคุมการบําบัดน้ําเสีย (1) 2542 40 300 8,200 2,460,000 1,384,000 

17 อาคารควบคุมการบําบัดน้ําเสีย (2) 2542 40 250 8,000 2,000,000 1,125,000 

18 หองปมน้ํา 2554 40 370 8,400 3,100,000 2,674,000 

19 หองกําจัดของเสียมีพิษ 2552 40 864 5,100 4,400,000 3,575,000 

20 หอง Meltshop 2542 40 420 12,200 5,100,000 2,869,000 

21 หองผลิตไฟฟา (ดีเซล) 2542 30 390 4,000 1,600,000 667,000 

รวม 1,867,850,000 1,287,822,000 

ปรับเศษ 1,867,900,000 1,287,800,000 
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1.2.2 สวนปรับปรุงที่ดิน 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจสวนปรับปรุงที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียด 

ปที่

กอสราง 

อายุการ

ใชงาน(ป) 

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.) 

ราคา 

(บาท/ตร.ม.) 

ราคากอสราง

ใหม (บาท) 

ราคากอสรางใหม

หักคาเสื่อม (บาท) 

1 ถนนและทางระบายน้ํา 2542 20 66,512 1,000 66,500,000 24,938,000 

2 ที่จอดรถ 2554 20 10,292 1,500 15,400,000 9,625,000 

3 รั้ว 
2542 20 805 ม. 2,500 2,000,000 750,000 

2542 20 3,140 ม. 2,000 6,300,000 2,363,000 

รวม 90,200,000 37,676,000 

ปรับเศษ 90,200,000 37,700,000 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีคิดจากตนทุน (Cost Approach) โดยคํานึงถึงราคาวัสดุ 

คาแรงกอสราง หรือการกอสรางในปจจุบันเพื่อใหไดราคา หรือมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New)) แลวหักดวย

คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง เปนวิธีที่เหมาะสมแลว ตามตนทุนคากอสรางปจจุบัน และการหักคาเสื่อม

ราคาตามสภาพอายุสวนปรับปรุงอาคารและสวนปรับปรุงที่ดิน ซึ่งจากการตรวจสอบของที่ปรึกษารเงินอิสระพบวาสิ่งปลูก
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สราง ของบริษัทมีสภาพการใชงานตามปกติ โดยมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 13 ปสําหรับสวนปรับปรุงอาคาร และ

ประมาณ 18 ป สําหรับสวนปรับปรุงที่ดิน 
 

1.2.3 เครื่องจักร และอุปกรณ 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจเคร่ืองจักร และอุปกรณของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.3.1 Melt Shop 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 ระบบดกัจับฝุน 43-314-301-0010 2542 25 

6,660,000,000 2,184,500,000 
2  เตาหลอมเหลก็ 

43-314-301-0013 

ถึง 

43-314-301-0016 

2542 25 

3 รถยกขนาด 7 ตนั 43-314-301-0077 2542 12 3,400,000 680,000 

รวม 6,663,400,000 2,185,180,000 

 

1.2.3.2 Continuous Casting Machine 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Continuous Casting Machine 43-314-301-0019 2542 25 2,032,000,000 666,500,000 

รวม 2,032,000,000 666,500,000 

 

1.2.3.3 Hot Strip Mill 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Tunnel Furnace 43-314-301-0038 2542 25 

11,990,000,000 3,932,700,000 

2 Roughing Mill Unit 43-314-301-0039 2542 25 

3 Coil Box 43-314-301-0040 2542 25 

4 Flying Crop Shear 43-314-301-0041 2542 25 

5 Descaling Spray System 43-314-301-0042 2542 25 

6 Finishing Mill 43-314-301-0043 2542 25 

7 Thickness and Profile Meter 43-314-301-0044 2542 25 

8 Roller Conveyor 43-314-301-0045 2542 25 

9 Down Coiler 43-314-301-0046 2542 25 

10 Coil Scale 43-314-301-0047 2542 25 

11 Coil Inspection Cutter 43-314-301-0048 2542 25 

12 Process Control System 43-314-301-0049 2542 25 

รวม 11,990,000,000 3,932,700,000 
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1.2.3.4 Overhead Travelling Crane 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Overhead Travelling Crane 

43-314-301-0011 2542 20 

1,183,000,000 461,400,000 

43-314-301-0012 2542 20 

43-314-301-0017 2542 20 

43-314-301-0018 2542 20 

43-314-301-0020 2542 20 

43-314-301-0053 

ถึง 
43-314-301-0061 

2542 20 

รวม 1,183,000,000 461,400,000 

 

1.2.3.5 Roll Shop 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Lathe Machine 43-314-301-0050 2542 20 

514,000,000 200,500,000 
2 Grinding Machine 

43-314-301-0051 2542 20 

43-314-301-0052 2542 20 

รวม 514,000,000 200,500,000 

 

1.2.3.6 ระบบสาธารณูปโภค 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 ระบบทําความเย็น 

43-314-301-0021 

ถึง 

43-314-301-0023 

2542 20 

1,337,000,000 521,400,000 
2 อาคารทําความเย็น 43-314-301-0024 2542 20 

3 ระบบบําบัดน้ําเสีย 43-314-301-0025 2542 20 

4 ระบบอัดอากาศ 
43-314-301-0032 

ถึง 

43-314-301-0037 

2542 20 

รวม 1,337,000,000 521,400,000 
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1.2.3.7 ระบบจายไฟฟา 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

43-314-301-0026 

ถึง 
43-314-301-0028 

2542 25 

1,945,000,000 638,000,000 

2 หมอแปลงไฟฟา 

43-314-301-229 

ถึง 

43-314-301-0031 

2542 25 

รวม 1,945,000,000 638,000,000 

 

1.2.3.8 Laboratory and Maintenance Equipment 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Brinell Hardness Tester 43-314-301-0062 2542 15 

41,000,000 12,300,000 

2 Rockwell Hardness Tester 43-314-301-0063 2542 15 

3 Micro Vickers Hardness Tester 43-314-301-0064 2542 15 

4 Universal Microscope 43-314-301-0065 2542 15 

5 Stereo Microscope 43-314-301-0066 2542 15 

6 Polishing M/C 43-314-301-0067 2542 15 

7 Mounting Press 43-314-301-0068 2542 15 

8 Abrasive Cutting Machine 43-314-301-0070 2542 15 

9 Profile Project Machine 43-314-301-0071 2542 15 

10 Impact Test Machine 43-314-301-0072 2542 15 

11 Surface Grinder Machine 43-314-301-0073 2542 15 

12 Milling Machine 43-314-301-0074 2542 15 

13 Shearing Machine 43-314-301-0075 2542 15 

14 Hack Saw 43-314-301-0076 2542 15 

รวม   12,300,000 

 

1.2.3.9 Skin Pass Mill Line  

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Skin Pass Mill 55-314-301-0001 2549 25 1,160,000,000 658,900,000 

รวม 1,160,000,000 658,900,000 
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1.2.3.10 Shearing Machine  

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Shearing Line 55-314-301-0002 2550 20 352,000,000 169,000,000  

รวม 352,000,000 169,000,000  

 

1.2.3.11 Slitting Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Slitting Line 55-314-301-0003 2550 20 398,000,000 216,900,000  

รวม 352,000,000 169,000,000  

 

1.2.3.12 Working Rolls, Other Rolls, Roll Chocks 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 
Working Rolls, Other Rolls, Roll 

Chocks 
- 2542 25 1,161,053,271 624,778,839  

รวม 1,161,053,271 624,778,839  

 

1.2.3.13 อื่นๆ 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการ

ใชงาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Jet Box Chemical Energy System - 2550 20 100,100,000 56,100,000 

2 Overhead Travelling Crane (221) 57-314-301-00010 2550 20 

480,000,000 268,800,000 

3 Overhead Travelling Crane (333) 57-314-301-0001 2550 20 

4 Overhead Travelling Crane (351) 57-314-301-0007 2550 20 

5 Overhead Travelling Crane (501) 57-314-301-00011 2550 20 

6 Overhead Travelling Crane  
57-314-301-00012 

ถึง 

57-314-301-00014 

2550 20 

รวม 580,100,000 324,900,000 

 

1.2.3.14 Pickling and Oil Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Pickling and Oil Line 56-314-301-0001 2551 25 1,948,000,000 1,285,700,000  

2 หมอแปลงไฟฟา - 2551 20 646,000,000 371,500,000 
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ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

3 หมอไอน้ํา - 2551 20 

4 ระบบอัดอากาศ - 2551 20 

5 เคร่ืองสรางกรด - 2551 20 

รวม 2,594,000,000 1,657,200,000 

 

1.2.3.15 ทรัพยสินระหวางการกอสราง 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Cut to Length Line 57-314-301-0002 - - 607,840,000 607,840,000 

2 HSM Quality Improvement 57-314-301-0006 - - 442,750,000 442,750,000 

3 
Coil Box & FM Motor 

Equipment 
57-314-301-0005 - - 318,570,000 318,570,000 

4 Heavy Gauge Shearing Line 57-314-301-0004 - - 544,370,000 544,370,000 

รวม 1,913,530,000 1,913,530,000 

 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีคิดจากตนทุน (Cost Approach) โดยคํานึงถึงมูลคาซื้อ

เคร่ืองจักรพรอมอุปกรณใหมในปจจุบันเพื่อใหไดราคา หรือมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New) แลวหักดวยคา

เสื่อมราคาของเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณ โดยกําหนดใหเครื่องจักรที่มีอายุมากกวาอายุการใชงาน (Useful Life) มีมูลคาไม

นอยกวารอยละ 20 ของตนทุนทดแทนใหม ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา อาจไมเหมาะสม เนื่องจาก จากการตรวจสอบของ

ที่ปรึกษารเงินอิสระพบวาเคร่ืองจักรของ GSTEL จํานวนมากเปนเคร่ืองจักรที่มีอายุมากกวาอายุการใชงานและบางสวนมี

สภาพไมพรอมใชงาน อันเปนเหตุมาจากการขาดเงินทุนสําหรับการดูแลรักษา ดั้งนั้นอาจสงผลใหราคาประเมินมูลคา

เคร่ืองจักรสูงเกินความเปนจริง 

 

2. สรุปรายงานประเมินทรัพยสินของ GJS 

สรุปการประเมินมูลคาที่ดิน สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเคร่ืองจักร โดยผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินทรัพยสินในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบัญชี และเพื่อการสาธารณะ โดยบริษัท อเมริกัน         

แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูประเมินอิสระ”) ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Comparison 

Approach) สําหรับการหามูลคายุติธรรมของที่ดิน และใชวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost approach) สําหรับการ

หามูลคายุติธรรมของ สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเคร่ืองจักร ทั้งนี้การหามูลคายุติธรรมจากวิธีตนทุนสําหรับ

อสังหาริมทรัพยที่ใชประโยชนอยู คือการใชมูลคาตลาดของที่ดินบวกดวยคากอสรางทดแทนใหมในสวนปรับปรุง

อาคารลบดวยคาเสื่อมตามจํานวนปที่อสังหาริมทรัพยไดถูกใชงานไปแลว โดยสรุปสินทรัพยที่ไดทําการประเมิน 

รวมถึงมูลคา มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

หนวย: ลานบาท 
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รายละเอียด ตนทุนการทดแทนสินทรัพย 
มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

ที่ดิน 890,000,000 890,000,000 

สวนปรับปรุงอาคาร 2,810,500,000 1,477,500,000 

สวนปรับปรุงที่ดิน 85,700,000 60,700,000 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ   

 - โรงงานถลุงเหล็กพรุน 1,980,000,000 39,600,000 

 - สายการหลอมและขึ้นรูป 7,764,000,000 3,066,800,000 

 - Hot Strip Mill Line 11,860,000,000 4,684,700,000 

 - Pickle Galvanize Line and Continuous 
 Galvanized Line 

6,144,000,000 2,824,000,000 

- Push Pull Pickling Line 2,076,000,000 1,658,700,000 

- Recoil Temper Mill Line 818,000,000 555,400,000 

- Acid Regeneration Plant 277,000,000 221,300,000 

- Batch Annealing Line 0 0 

- Cold Reduction Mill Line (ZRM) 1,617,000,000 1,125,400,000 

- หองปฏิบัติการเคมี (for Melting Line) 34,000,000 12,400,000 

- หองปฏิบัตการกายภาพ (for Hot Mill Line) 132,000,000 48,200,000 

- Roll Shop 530,000,000 193,000,000 
- Baghouse Section 442,000,000 174,600,000 

- แทนชั่งน้ําหนัก 34,000,000 12,400,000 

- ระบบกระจายไฟฟา 860,000,000 356,900,000 

- ระบบบําบัดน้ํา 900,000,000 450,000,000 

 รวม 39,254,200,000 17,851,600,000 

 ประมาณ (ปดเศษ) 39,254,000,000 17,852,000,000 

 

2.1 รายละเอียดที่ดิน 

ที่ดินของบริษัทตั้งอยูเลขที่  358 หมู 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถ.ทางหลวง 331 ต.บอวิน อ.ศรี

ราชา จ.ชลบุรี 20230 ซึ่งแบงออกเปน 15 แปลงโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

โฉนดเลขที ่ แปลงเลขที ่ หนาสํารวจเลขที ่
ขนาดทีด่ิน ราคาประเมินราชการ 

(บาท/ไร) ไร งาน ตารางวา 

68083 129 1682 82 1 69 2,400,000 

72240 18 1826 52 1 13 - 

72242 15 1825 36 1 31 - 

72243 16 1830 11 2 87 - 

72246 14 1824 26 3 57 2,400,000 



 

รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

162/187 

โฉนดเลขที ่ แปลงเลขที ่ หนาสํารวจเลขที ่
ขนาดทีด่ิน ราคาประเมินราชการ 

(บาท/ไร) ไร งาน ตารางวา 

77402 123 1676 18 4 55 2,400,000 

77403 125 1677 37 - 16 2,400,000 

77404 124 1678 19 1 48 2,400,000 

77405 126 1679 32 - 74 2,400,000 

77406 127 1680 51 1 93 2,400,000 

77407 128 1681 9 2 15 2,400,000 

78239 122 1675 22 - 49 2,400,000 

78240 13 1683 16 2 13 2,400,000 

78241 12 1689 16 2 17 2,400,000 

87915 172 3979 3 1 64 2,400,000 

 

น.ส. 3 ก. แปลงเลขที ่ หนังสือเลมที/่หนาที ่
ขนาดทีด่ิน  

ราคาประเมินราชการ 

(บาท/ไร) 

 ไร งาน ตารางวา    

255 97 3 ก. / 5 46 3 76 - 

125(737) 40 2 ก. (8 ข.) / 33(25) 11 - 90 - 

รวมทีด่ินสทุธ ิ 494 1 67  

 

ทั้งนี้ ที่ดินทั้งหมดของ GJS ยกเวนโฉนดเลขที่ 87915 มีภาระผูกพันกับนิติบุคคลตางๆ ดังนี ้

- Link Capital One (Mauritius) Limited 

- กระทรวงการคลัง 

- ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

 



 

รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
ตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุและการรับความชวยเหลอืทางการเงินของบริษทั  จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“GSTEL”) 

163/187 

 
 

 

2.1.1 การประเมินมูลคาที่ดิน  

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน ผูประเมินอิสระไดใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale 

Comparison Approach) ซึ่งไดเปรียบเทียบกับที่ดินมีลักษณะใกลเคียงที่พึ่งไดมีการซื้อ-ขาย หรือกําลัง

ประกาศขาย และนําราคามาปรับปรุงขอแตกตางระหวางที่ดินของบริษัท และที่ดินที่นํามาเปรียบเทียบ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้



 

รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัรายการเกีย่วโยงสําหรับการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทนุ 
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รายละเอียด ทีด่นิของบริษทั ทีด่นิเปรียบเทยีบ 1 ทีด่นิเปรียบเทยีบ 2 ทีด่นิเปรียบเทยีบ 3  

ลกัษณะอสังหาริมทรัพย ทีด่นิ ทีด่นิจัดสรร ทีด่นิจัดสรร ทีด่นิจัดสรร 

ตําแหนงทีด่นิ 
นคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี 

ถ.ทางหลวง 331  

นคิมอตุสาหกรรมอีส

เทิรนซีบอรด ถ.ทาง
หลวง 331 

นคิมอตุสาหกรรมเหม

ราชอีสเทิรนซีบอรด  
ถ.ทางหลวง 3138 

นคิมอตุสาหกรรม

อมตะซติี ้
ถ.ทางหลวง 331  

ขนาดทีด่ิน (ไร) 494.4175 มากกวา 10 มากกวา 10 มากกวา 10 

คุณภาพทีด่นิ 
ทีด่นิถมแลว 

สูงกวาถนนดานหนา 

ทีด่นิถมแลวเสมอ 

ถนนดานหนา 

ทีด่นิถมแลวเสมอ 

ถนนดานหนา 

ทีด่นิถมแลวเสมอ 

ถนนดานหนา 

รูปทีด่นิ 
ทีด่นิหลายเหลี่ยม  

หนากวาง 195 เมตร 

ทีด่นิสี่เหลี่ม 

หนากวาง 100 เมตร 

ทีด่นิสี่เหลีม่ 

หนากวาง 100 เมตร 

ทีด่นิสี่เหลีม่ 

หนากวาง 100 เมตร 

ถนนเขาถึงทีด่นิ ถนนลาดยางกวาง 8 ม. 
ถนนลาดยางกวาง 8 

ม. 
ถนนลาดยางกวาง 8 

ม. 
ถนนลาดยางกวาง 8 

ม. 
สิ่งอํานวยความสะดวก ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท ไฟฟา/น้ํา/โทรศัพท 

การแบงเขต ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี

การใชปจจุบัน/ 

การใชในอนาคต 
อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม วาง/อุตสาหกรรม วาง/อุตสาหกรรม วาง/อุตสาหกรรม 

วันทีส่ํารวจ  ปลายป 2559 มิถนุายน 2560 มิถนุายน 2560 

ราคาขาย (บาท/ไร)  3,900,000 3,900,000 3,800,000 

การปรับมูลคา รายละเอียด ปรับ รายละเอียด ปรับ รายละเอียด ปรับ 

- ลกัษณะรายการ เสนอขาย -10% เสนอขาย -10% เสนอขาย -10% 

- วันทีข่าย 
ปลายป 
2559 

0% ม.ิย. 2560 0% มิ.ย. 2560 0% 

    รวม  -10%  -10%  -10% 

มูลคาปรับปรุง (บาท/ไร) 3,510,000 3,510,000 3,420,000 

- ตําแหนง แยกวา +5% แยกวา +5% เทียบเคียง 0% 

- ขนาดทีด่ิน เหนือกวา -35% เหนือกวา -35% เหนือกวา -35% 

- คุณภาพทีด่นิ เหนือกวา -5% เหนือกวา -5% เหนือกวา -5% 

- รูปทีด่นิ เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- ถนนเขาถึงทีด่นิ เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- สิ่งอํานวยความสะดวก เหนือกวา -10% เหนือกวา -10% เหนือกวา -10% 

- การแบงเขต เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

- การใชปจจุบัน/ การใชในอนาคต เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% เทียบเคียง 0% 

 รวมการปรับปรุง -45%  -45%  -50% 

มูลคาปรับปรุงสทุธิ (บาท/ไร) 1,930,500 1,930,500 1,710,000 

ถวงน้ําหนกั 100% 30% 30% 40% 

ราคายุติธรรม (บาท/ไร) 1,842,300 842,400 473,850 461,700 

ปรับเศษ (บาท/ไร) 1,800,000    
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2.1.2 สรุปมูลคาที่ดิน 

ผูประเมินอิสระไดประเมินมูลคาที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้   

 มูลคายุติธรรม 

ที่ดินขนาด 494 ไร 1 งาน 67 ตารางวา (1,800,000 บาท/ไร) 889,951,500 

  ปรับเศษ 890,000,000 
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ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งไดทํา

การวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ดิน เพื่อคํานวณหามูลคาของทรัพยสิน 

เปนวิธีที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังเห็นวาที่ดินตัวอยางที่นํามาเปรียบเทียบ มีลักษณะที่

ใกลเคียงกับสินทรัยพของบริษัท และอยูในบริเวณใกลเคียงกัน สงผลใหมูลคาของที่ดิน มีความเหมาะสมแลวตาม

สภาวะปจจุบัน 

 

2.1.3 สวนปรับปรุงอาคาร และที่ดิน 

2.1.3.1 สวนปรับปรุงอาคาร 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจสวนปรับปรุงอาคารของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียด 

ปที่

กอสราง 

อายุการ

ใชงาน(ป) 

ขนาดพืน้ที ่

(ตร.ม.) 

ราคา 

(บาท/ตร.ม.) 

ราคากอสราง

ใหม (บาท) 

ราคากอสรางใหม

หักคาเสื่อม (บาท) 

1 อาคารสํานักงาน 2541 40 1,700 16,300 27,700,000 14,543,000 

2 คลังเก็บสินคา 2544 40 3,600 5,400 19,400,000 11,640,000 

3 โรงอาหารพนักงาน 2548 30 300 5,400 1,620,000 972,000 

4 Finishing Building 2541 40 49,464 18,400 910,100,000 477,803,000 

5 อาคารโรงงาน 2541 40 75,202 22,776 1,712,800,000 899,220,000 

6 อาคารเก็บเศษเหล็ก (1) และ (2) 2541 40 8,664 10,200 88,400,000 46,410,000 

7 อาคารผลิตกรด 2547 40 3,320 8,200 27,200,000 18,360,000 

8 คลังเก็บถานหิน และแรเหล็ก 2541 30 11,085 2,100 23,300,000 8,543,000 

รวม 2,810,520,000 1,477,491,000 

ปรับเศษ 2,810,500,000 1,477,500,000 
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2.1.3.2 สวนปรับปรุงที่ดิน 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจสวนปรับปรุงที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียด 
ปที่

กอสราง 
อายุการ
ใชงาน(ป) 

ขนาดพืน้ที ่
(ตร.ม.) 

ราคา 
(บาท/ตร.ม.) 

ราคากอสราง
ใหม (บาท) 

ราคากอสรางใหม
หักคาเสื่อม (บาท) 

1 ถนนและทางระบายน้ํา 2540 20 42,000 ม. 850 35,700,000 10,700,000 

2 ถมดิน 2540 - - - 50,000,000 50,000,000 

ปรับเศษ 85,700,000 60,700,000 

 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีคิดจากตนทุน (Cost Approach) โดยคํานึงถึงราคาวัสดุ 

คาแรงกอสราง หรือการกอสรางในปจจุบันเพื่อใหไดราคา หรือมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New) แลวหักดวย

คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง เปนวิธีที่เหมาะสมแลว ตามตนทุนคากอสรางปจจุบัน และการหักคาเสื่อม

ราคาตามสภาพอายุสวนปรับปรุงอาคารและสวนปรับปรุงที่ดิน ซึ่งจากการตรวจสอบของที่ปรึกษารเงินอิสระพบวาสิ่งปลูก

สราง ของบริษัทมีสภาพการใชงานตามปกติ โดยมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 17 ปสําหรับสวนปรับปรุงอาคาร และ

ประมาณ 20 ป สําหรับสวนปรับปรุงที่ดิน 
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2.1.4 เคร่ืองจกัร และอุปกรณ 

ผูประเมินอิสระไดทําการสํารวจเคร่ืองจักร และอุปกรณของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.1.4.1 โรงงานถลุงเหล็กพรุน 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 
เคร่ืองจักรถลุงเหลก็พรุน 

(ตดิตั้งไดเพยีงรอยละ 26) 
- 2541 25 1,980,000,000 39,600,000 

รวม 1,980,000,000 39,600,000 

2.1.4.2 สายการหลอมและขึ้นรูปเหล็ก 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 เคร่ืองใหความรอน 41-311-301-0082 2541 25 

7,764,000,000 3,066,800,000 

2 Storage Unit 41-311-301-0076 2541 25 

3 Consteel Process 41-311-301-0075 2541 25 

4 เตาหลอมเหลก็ระบบไฟฟา 41-311-301-0077 2541 25 

5 Ladle Heating Furnaces 
41-311-301-0080 

41-311-301-0081 
2541 25 

6 Vacuum Degassing Furnaces 
41-311-301-0078 
41-311-301-0079 

2541 25 

7 Overhead Travelling Cranes 

41-311-301-0133 
ถึง 

41-311-301-0141 

41-311-301-0149 

2541 25 

8 ระบบขึน้รูปเหลก็แทงแบน 41-311-301-0084 2541 25 

9 Shear Cutting Machine 41-311-301-0085 2541 25 

10 Dryers 
41-311-301-0086 

41-311-301-0087 
2541 25 

11 Boiler 41-311-301-0097 2541 25 

รวม 7,764,000,000 3,066,800,000 

 

2.1.4.3 Hot Strip Mill Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Reheating Furnace 41-311-301-0098 2541 25 

11,860,000,000 4,684,700,000 2 
Emergency Shear Cutting 

Machine 
41-311-301-0102 2541 25 

3 Descalling Machine 41-311-301-0103 2541 25 
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4 Hot Rolling Mill 41-311-301-0104 2541 25 

5 
Run Out Roller & Laminar 
Cooling Unit 

41-311-301-0107 2541 25 

6 Down Coilers 
41-311-301-0108 
41-311-301-0109 

2541 25 

7 Overhead Travelling Cranes 

41-311-301-0142 

41-311-301-0144 

ถึง 
41-311-301-0147 

41-311-301-0150 

2541 25 

รวม 11,860,000,000 4,684,700,000 

 

2.1.4.4 Pickle Galvanized Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Pickle Galvanized Line - 2541 25 6,144,000,000 2,824,000,000 

2 Continuous Galvanized Line - 2541 25   

รวม 6,144,000,000 2,824,000,000 

 

2.1.4.5 Push Pull Pickling Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Single Mandrel Uncoiler 52-311-301-0001 2552 25 

2,076,000,000 1,658,700,000 

2 Tension Leveler 52-311-301-0002 2552 25 

3 Pickling Machine 52-311-301-0003 2552 25 

4 Coating and Recoiling Unit 52-311-301-0004 2552 25 

5 Steam Boiler 52-311-301-0005 2552 25 

6 Overhead Travelling Crane 52-311-301-0006 2552 25 

7 Process Control System 52-311-301-0007 2552 25 

8 Transformer 

52-311-301-0008 

ถึง 
52-311-301-0010 

2552 25 

9 A.C. Generator 52-311-301-0011 2552 25 

รวม 2,076,000,000 1,658,700,000 
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2.1.4.6 Recoil Temper Mill Line 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Coil Preparation and Uncoiler 52-311-301-0012 2549 25 

818,000,000 555,400,000 

2 Mill Tand 52-311-301-0013 2549 25 

3 
Side Trimmer and Slitting 

Machine 
52-311-301-0014 2549 25 

4 Recoiler 52-311-301-0015 2549 25 

5 Hydraulic Pump Unit 52-311-301-0016 2549 25 

6 Transformer  
52-311-301-0017 

52-311-301-0018 
2549 25 

7 Process Control Unit 52-311-301-0019 2549 25 

8 Overhead Travelling Crane 52-311-301-0020 2549 25 

รวม 818,000,000 555,400,000 

 

2.1.4.7 Acid Regenerating Plant 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Reaction Kiln 52-311-301-0021 2552 25 

277,000,000 221,300,000 

2 
Oxide Receiving and Filling 

Unit 
52-311-301-0022 2552 25 

3 
Tank Farm and Transferring 

Unit 
52-311-301-0023 2552 25 

4 Water Demineralize Plant 52-311-301-0024 2552 25 

5 Waste Water Treatment Plant 52-311-301-0025 2552 25 

6 Process Control System 52-311-301-0026 2552 25 

7 Transformer 52-311-301-0027 2552 25 

รวม 277,000,000 221,300,000 

 

2.1.4.8 Batch Annealing Plant 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1       

รวม 0N/A 0N/A 
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2.1.4.9 Cold Reduction Mill Line  

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

 1 
Cold Reduction Mill 

(เคร่ืองจักรยังไมไดตดิตั้ง) 
- 2552 25 1,617,000,000 1,125,400,000 

รวม 1,617,000,000 1,125,400,000 

 

2.1.4.10  หองปฏิบัติการเคมี (for Melting Line) 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Spectro Lab 41-311-301-0088 2541 15 

34,000,000 12,400,000 

2 Spectro Robotic 41-311-301-0089 2541 15 

3 Nitrogen/Oxygen Determinator 41-311-301-0090 2541 15 

4 Hydrogen Determinator 41-311-301-0091 2541 15 

5 Carbon Sulfur Determinator 41-311-301-0092 2541 15 

6 X-Ray Spectrometer 41-311-301-0093 2541 15 

7 2D Measuring Microscope - 2541 15 

8 Moisture Balance  - 2541 15 

9 Multi Cool Bath - 2541 15 

10 Extensometer - 2541 15 

รวม 34,000,000 12,400,000 

 

2.1.4.11 หองปฏิบัตการกายภาพ (for Hot Mill Line) 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Dynamic Testing Machine 41-311-301-0114 2541 15 

132,000,000 48,200,000 

2 Universal Testing Machine 41-311-301-0115 2541 15 

3 
Digital Rockwell Superficial 
Hardness Tester 

41-311-301-0116 2541 15 

4 Vicker Hardness Tester 41-311-301-0117 2541 15 

5 
Inverted Mettallurgical 
Microscope 

41-311-301-0118 2541 15 

6 Polishing Machine 
41-311-301-0119 

41-311-301-0120 
2541 15 

7 Mounting Press 41-311-301-0121 2541 15 

8 Tensilkut Machine 41-311-301-0122 2541 15 

9 Dual belt Grinding Machine 41-311-301-0123 2541 15 

10 Cutting Machine 41-311-301-0124 2541 15 

11 Hydraulic Shear Cutting 41-311-301-0125 2541 15 
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ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

Machine 

รวม 132,000,000 48,200,000 

 

2.1.4.12 Roll Shop 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Roll Grinding Machine 
41-311-301-0105 

41-311-301-0106 
2541 20 

530,000,000 193,000,000 

2 
Work Roll Chock Extractor 

Rack 
41-311-301-0110 2541 20 

3 Chock Tilters 
41-311-301-0111 

41-311-301-0112 
2541 20 

4 Backup Roll Chock Extraction 41-311-301-0113 2541 20 

5 Overhead Travelling Crane 41-311-301-0143 2541 20 

รวม 530,000,000 193,000,000 

 

2.1.4.13 Baghouse Section 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการ

ใชงาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Dust Collecting System 41-311-301-0151 2541 20 442,000,000 174,600,000 

รวม 442,000,000 174,600,000 

 

2.1.4.14 แทนช่ังน้ําหนัก 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Truck Scales - 2541 20 34,000,000 12,400,000 

รวม 34,000,000 12,400,000 

2.1.4.15 ระบบกระจายไฟฟา 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 สถานียอย 41-311-301-0152 2541 25 860,000,000 356,900,000 

รวม 860,000,000 356,900,000 
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2.1.4.16 ระบบบําบัดน้ํา 

ลําดบั

ที ่
รายละเอยีด รหัสทรัพยสิน ปที่ไดมา 

อายุการใช

งาน(ป) 

ราคาซิ้อใหม 

(บาท) 

ราคาซื้อใหม 

หักคาเสือ่ม (บาท) 

1 Cooling Tower 

41-311-301-0126 

41-311-301-0127 
41-311-301-0128 

41-311-301-0130 
41-311-301-0131 

41-311-301-0132 

2541 20 

900,000,000 450,000,000 
2 Water Filter 41-311-301-0129 2541 20 

3 Gantry Travelling Crane 41-311-301-0148 2541 20 

4 Air Compressors 

41-311-301-0099 

ถึง 
41-311-301-0101 

2541 20 

รวม 900,000,000 450,000,000 

 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน: การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีคิดจากตนทุน (Cost Approach) โดยคํานึงถึงมูลคาซื้อ

เคร่ืองจักรพรอมอุปกรณใหมในปจจุบันเพื่อใหไดราคา หรือมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New) แลวหักดวยคา

เสื่อมราคาของเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณ โดยกําหนดใหเครื่องจักรที่มีอายุมากกวาอายุการใชงาน (Useful Life) มีมูลคาไม
นอยกวารอยละ 20 ของตนทุนทดแทนใหม ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา อาจไมเหมาะสม เนื่องจาก จากการตรวจสอบของ

ที่ปรึกษารเงินอิสระพบวาเคร่ืองจักรของ GJS จํานวนมากเปนเครื่องจักรที่มีอายุมากกวาอายุการใชงานและบางสวนมี

สภาพไมพรอมใชงาน อันเปนเหตุมาจากการขาดเงินทุนสําหรับการดูแลรักษา นอกจากนี้ ผูประเมินอิสระ ไดหักคาเสื่อม

สําหรับเคร่ืองจักรของ GJS เพียงรอยละ 50 ของอัตราคาเสื่อมปกติเปนเวลา 5 ป 8 เดือน ในชวงที GJS ไดหยุดดําเนิน

กิจการ ระหวาง ธันวาคม 2541 ถึง ธันวาคม 2546 และ สิงหาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 ซึ่งอาจเปนผลใหการประเมิน

มูลคาเคร่ืองจักรสูงเกินความเปนจริง กับสภาพเคร่ืองจักรในปจจุบัน 
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ภาคผนวกท่ี 3 : ขอมูลหลักทรัพยที่ใชการเปรียบเทียบ 

ขอมูลที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชเปรียบเทียบสามารถไดแกหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการผลิตเหล็ก 

โดยสามารถสรุปขอมูลที่ใชเปรียบเทียบไดดังนี้ 

ชื่อบริษทั ตัวยอ มูลคาตามบญัชี
ตอหุน35 

(บาทตอหุน) 

ราคาตลาด36 
(บาทตอหุน) 

มูลคาหลกัทรัพย
ตามราคาตลาด37 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ38 

บริษทั เอเซยี 

เมทลั จํากัด 
(มหาชน) 

AMC 

 

4.20 3.96 1,901.18 ศูนยบริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจําหนาย

เหล็กมวน (Coiled) ทั้งชนิดรีดรอน (Hot-Rolled) 
และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ 

ไดแก ทอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี ที่ใชใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งรับตัดและจําหนายเหล็ก

แผน (Sheet) และเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) ตาม

ขนาดที่ลูกคากําหนด 

บริษทั บาง
สะพานบารมิล 

จํากัด (มหาชน) 

BSBM 1.75 1.44 1,630.80 ผลิตและจําหนายเหล็กเสนกลมและเหล็กเสนขอออย 

บริษทั ซติี้ สตลี 

จํากัด (มหาชน) 

CITY 4.44 3.06 918.00 ดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ และมี

การลงทุนในบริษัทยอย 4 บริษัท คือ บจก.สยาม ไอ

โซ โปร, บจก. มารค เวิลดไวด, บจก. ซิตี้ สตีล โปร

ดักส, และ CT Universal Company Limited ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย ผลิตภัณฑโลหะ

โครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บ
และลํ าเลียง, ผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะอื่นๆ , 

ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้นสวนโลหะ, และ

จําหนายโลหะและใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร 

รวมถึงจัดจํ าหน าย วัสดุ อุปกรณที่ ใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

บริษทั ซีเอสพี 

สตีลเซน็เตอร 

จํากัด (มหาชน) 

CSP 1.54 2.70 1,339.66 เปนศูนยบริการเหล็ก โดยดําเนินธุรกิจแปรรูปและ

จําหนาย จัดหาเหล็กแผนชนิดมวน และใหบริการ

แปรรูปเหล็ก ทั้งชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) และรีด
รอน (Hot-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจําหนายเหล็ก

แผน (Plate) และเหล็กมวน (Slitting Coil) ตาม
ขนาดที่ลูกคากําหนด รวมทั้งการผลิตและจําหนาย

เหล็กรูปพรรณ ได แก  ทอ เหล็กรีดเย็น ที่ ใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ 

                                                             
35 ขอมลูมลูคาตามบญัชตีอหุน (Book Value per Share: BVPS) จาก Setsmarts ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560 
36 ขอมลูราคาปดจาก Setsmarts ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 
37 ขอมลูมลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาดจาก Setsmart ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2560 
38 ขอมลูจาก Setsmarts 
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ชื่อบริษทั ตัวยอ มูลคาตามบญัชี

ตอหุน35 
(บาทตอหุน) 

ราคาตลาด36 

(บาทตอหุน) 

มูลคาหลกัทรัพย

ตามราคาตลาด37 
(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ38 

บริษทั โพสโค-
ไทยนอคซ จํากัด 

(มหาชน) 

INOX 1.21 2.06 16,059.16 ประกอบกิจการผลิตและจําหนายสเตนเลสรีดเย็นใน
ประเทศและตางประเทศ 

บริษทั โลหะกิจ 

เม็ททอล จํากดั 
(มหาชน) 

LHK 3.70 4.26 1,631.58 ผูใหบริการ จัดหา แปรรูป และจําหนายสเตนเลสรีด

เย็นชนิดมวนและแผน ผลิตและจําหนายทอ  สเตน
เลส ไดแก ทอสเตนเลสสําหรับงานตกแตง ทอสเตน

เลสสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต  แปรรูปแล ะ
จําหนายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสชีนดิ
มวนและแผน ใหบริการดานการตัด เจาะ และขัด

ผิวสเตนเลส ตามความตองการของลูกคา 

บริษทั เอ็ม.ซี.
เอส.สตลี จํากัด 

(มหาชน) 

MCS 5.57 15.40 7,700.00 ผลิ ต แ ล ะ ติ ด ตั้ ง โ ค ร งส ร าง เห ล็ ก ข น าด ใ ห ญ 
(Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสรางเหล็กที่เปน

คาน (Beam) และเสา (Column Box) ที่มีความ

ทนทานตอแรงสั่นสะเทือนไดดี เพื่อใชในการกอสราง
อาคารสูงขนาดใหญ 

บริษทั มลิลคอน 

สตีล จํากดั 

(มหาชน) 

MILL 1.53 1.71 6,604.62 ผลิตและเปนศูนยบริการผลิตภัณฑเหล็กนานาชนิด

ทั้งในและตางประเทศ อาทิ เหล็กเสนกลม (Round 

bar) เหล็กเสนขอออย (Deformed Bars) เหล็กตัวซี 
(Lip Channel Steel) เหล็กลวด (Wire Rod) และ

ผลิตภัณเหล็กอื่นๆ 

บริษทั แปซฟิก

ไพพ จํากัด 

(มหาชน) 

PAP 4.02 5.65 3,729.00 ผลิตและจําหนายทอเหล็กโดยใชระบบผลิตแบบการ

เชื่อมเหล็กแผนโดยใชความตานทานไฟฟา (Electric 

Resistance Welded: ERW)โดยจําแนกเปน 2 

ประเภทหลัก ไดแก ทอเหล็กดํา และทอเหล็กชุบ
สังกะสี ซึ่งทอเหล็กทั้งสองประเภทจะแบงออกเปนทอ

เหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจําหนายภายใตเครื่องหมาย
การคา แปซิฟกไพพ และทอเหล็กแบบคุณภาพทัว่ไป

ซึ่งจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา ทาโมเสะ 

บริษทั เพิ่มสนิ

สตีลเวิคส จํากดั 
(มหาชน) 

PERM 2.12 3.68 1,840.00 แปร รูปและ จําหน าย  เหล็กรีดรอนและรีด เย็น 

เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดวย
ไฟฟา เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง แผนหลังคา

และผนังเหล็กเคลือบส ี

บริษทั สหมติร

เครื่องกล จํากดั 

(มหาชน) 

SMIT 4.10 5.40 2,862.00 ธุรกิจนําเขาและจัด จําหนายสินคาอุตสาหกรรม 

วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยแบงเปนกลุม

เหล็กแข็ง กลุมเค ร่ืองจักรในการทําแมพิมพ และ
เค ร่ืองจักรอุปกรณอื่น ๆ กลุมผลิตภัณฑกระดาษ 

กลุม เค ร่ืองจักรและอุปกรณในอุต สาหกรรมไม 
เฟอรนิ เจอร  และใบมีดอุตสาหกรรม และกลุ ม
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ชื่อบริษทั ตัวยอ มูลคาตามบญัชี

ตอหุน35 
(บาทตอหุน) 

ราคาตลาด36 

(บาทตอหุน) 

มูลคาหลกัทรัพย

ตามราคาตลาด37 
(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ38 

ผลิตภัณฑไฟฟา 

บริษทั 

ศูนยบริการเหลก็

สยาม จํากัด 

(มหาชน) 

SSSC 4.40 4.30 2,751.99 ผลิตชิ้นสวนเหล็กที่ใชในอุตสาหกรรม ไดแก การตัด

เหล็กจําหนายและการรับจางตัดเหล็ก ผลิตชิ้นสวน

วัสดุกอสราง เชนโครงสรางอาคาร และผลิตภัณฑปม

ขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑอื่น ๆ 

บริษทั เดอะ สตลี 

จํากัด (มหาชน) 

THE 1.64 4.34 4,774.04 ประกอบธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก ทั้งใน

รูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิไดแปรรูป และที่แปรรูปแลว 

บริษทั คาเหลก็

ไทย จํากัด 
(มหาชน) 

TMT 7.09 14.60 6,356.53 ผูผลิต ผูจัดหาสินคาเหล็ก  

บริษทั ทาทา 
สตีล (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

TSTH 1.04 0.97 8,168.89 ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิต
และจําหนายสินคาเหล็กเสน เหล็กลวด และเหล็ก

รูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใชในอุตสาหกรรมกอสราง 

บริษทั ไทยไวร
โพรดคัท จํากดั 

(มหาชน) 

TWP 5.84 5.05 1,363.50 ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

บริษทัไทยคนู 

เวิลดไวด กรุป 

(ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

TYCN 8.69 4.30 2,566.02 ผลิตและจําหนาย เหล็กลวด, เหล็กเสนเสริมคอนกรตี 

เหล็กเสนกลม และเหล็กขอออย  

 

สมการการคํานวณคาเบตา (Levered Beta) 

�� = ��	x[1 +	(1 − T��)�
�

�
�] 

�� : Levered Beta 

��	 : Unlevered Beta ที่ 0.52 

Tax : อัตราภาษีที่รอยละ 20.00  

D/E : อัตราสวนหนี้สินตอทุน (ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ป 2560) 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta โดยอางอิงขอมูล Unlevered Beta จาก Bloomberg ระหวาง 1 

กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ชื่อยอ ��	 
ชื่อยอ ��	 

AMC 0.67 PERM 0.45 

BSBM 0.82 SMIT 0.35 

CITY 0.57 SSSC 0.35 

CSP 0.27 THE 0.14 

INOX 0.63 TMT 0.30 

LHK 0.45 TSTH 0.83 

MCS 0.88 TWP 0.78 

MILL 0.30 TYNC 0.44 

PAP 0.54   

 
 

คาเฉลี่ย 0.52 

 

วิธีการคํานวณคา Beta สําหรับ GSTEL 

0.52 x (1 - 0.20)(2.96) = 1.73 เทา 

วิธีการคํานวณคา Beta สําหรับ GJS 

0.52 x (1 - 0.20)(0.22) = 0.61 เทา 

  

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคํานวณคา Beta โดยการหาคาเฉลี่ยของ Unlevered Beta กอนเนื่องจากโครงสราง

ทางการเงินของบริษัทมีความแตกตางจากบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีสาเหตุมาจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่สูง

ถึง 2.96 เทา จึงทําใหคา Beta ของ GSTEL ที่คํานวณไดมีคาสูงถึง 1.73 เทา ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา

วิธีการดังกลาวสามารถสะทอนคา Beta ที่แทจริงของบริษัท ณ สถาณการณปจจุบันได ในขณะที่ GJS คํานวณคาเบตาได

เทากับ 0.61 เทา เนื่องจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูที่ 0.22 เทา 
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ภาคผนวกท่ี 4 : ขอมูลของกองทุน SSG Capital Management 

 

ชื่อ SSG Capital Management 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ Rooms 4202-4204, 42/F, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queens Road Central, 

Central, Hong Kong 

โทรศัพท +852-3909-8888 

โทรสาร +852-3909-8808 

เว็บไซต www.ssgasia.com 

ภาพรวมการ

ประกอบธุรกิจ 

กลุม SSGประกอบกิจการหลักในดานการบริหารสินทรัพยลงทุนทางเลือก มุงเนนการลงทุนใน

สินเชื่อและการลงทุนในสภาวะเงื่อนไขพิเศษ มีพื้นที่ดําเนินงานโดยหลกัในเขตภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก 

 

ประวัติความเปนมา 

กลุมSSGประกอบธุรกิจหลักในดานการบริหารสินทรัพยลงทุนทางเลือกโดยมุงเนนการลงทุนในสินเชื่อ(Credit) 

และการลงทุนในทรัพยสินที่อยูภายใตสภาวะเง่ือนไขพิเศษ(Special Situation Assets) โดยกลุมSSG มีความชํานาญและ
เนนการลงทุนในบริษัทที่ประสบปญหาดานการเงินและมีหนี้สินจํานวนมาก (Distressed Assets) เนื่องจากคณะผูบริหาร

ของกลุมSSG มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการหนี้และการปรับปรุงกิจการใหสามารถกลับมาดาํเนิน

ธุรกิจไดตามปกติ (Business Turnaround) มาเปนเวลานานกวา20 ป 

กลุมSSG ดําเนินธุรกิจหลักอยูในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟก(ไดแกประเทศไทยอินโดนีเซียอินเดียจีนออสเตรเลีย

และอื่นๆ) โดยในปจจุบันกลุมSSG มีการลงทุนและกํากับดูแลสินทรัพยตางๆมูลคารวมกวา3,500ลานเหรียญสหรัฐฯผาน

สํานักงานและบริษัทในเครือของกลุมSSG ที่ตั้งอยูในเมืองตางๆอาทิเชนฮองกงสิงคโปรมุมไบมอริเชียสจาการตาเซี่ยงไฮนิ

วเดลีและกรุงเทพฯและมีบุคคลากรรวมกันจํานวน65 คน 

โดยในปจจุบันSSG IIIมีการลงทุนและกํากับดูแลสินทรัพยตางๆมูลคารวมกวา800ลานเหรียญสหรัฐฯในชวงหลาย

ปที่ผานมาSSG III ไดมีการลงทุนในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟกรวมไปถึงการเขามาลงทุนในประเทศไทยดวย 

สรุปผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของSSG III ณ สิ้นป 2559 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ ป2559 

สินทรัพยรวม 888.24 

หนี้สินรวม 38.48 

สวนของผูถือหุน39 
849.76 

                                                             
39สินทรัพยสทุธิสวนที่เปนของหุนสวน(Net assets attributable to the partners) = สินทรัพยรวม – หนี้สนิรวม 
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หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ ป2559 

รายไดรวม40 106.15 

คาใชจายรวม 26.53 

กําไรจากการดําเนินงาน 79.62 

นอกจากนี้ผลงานความสําเร็จของSSG CH ยังเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางดังที่ไดรับการรับรองจากรางวัล

ประกาศเกียรติคุณตางๆในชวงหลายปที่ผานมาเชนรางวัล “ที่ปรึกษาการลงทุนภายใตภาวะเศรษฐกิจถดถอย/พิเศษแหงป

ของเอเชีย” ประจําป2559ป2558และป2557จากนิตยสาร “Private Equity International” รางวัล “นักลงทุนในตราสารหนี้
ภายใตภาวะเศรษฐกิจถดถอยแหงปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก” และรางวัล “ธุรกรรมระดมทุนแหงปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก” 

ประจําป 2559 ป 2558และป 2557 จากนิตยสาร “Private Debt Investor” และยังไดรับรางวัล “ผูใหกูแหงปภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟก” ประจําป 2559 และป 2558 รวมถึงรางวัล “ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้ในกิจการอสังหาริมทรัพยภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟก” ประจําป 2558 ทั้งยงัเคยไดรับรางวัลผลการดําเนินงานดานการลงทุนยอดเยี่ยมจากนิตยสาร “Asian Investor” ใน

ป2556 ป 2555และ ป 2554อีกดวย 

  

                                                             
40รายไดของSSG III ประกอบดวยกําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายตุิธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดอกเบีย้ธนาคาร

และรายไดอืน่ 
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แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG  

 
หมายเหตุ 1. มี Ching Him Wong (รอยละ 62.75 ของสทิธิออกเสียงทั้งหมด), Shyam Maheshwari (รอยละ 18.625 ของสทิธิออกเสียง
ทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (รอยละ 18.625 ของสทิธิออกเสยีงทั้งหมด) รวมกันถือหุนทั้งหมดรอยละ 100 ใน SSG CH ทั้งนี้ 

SSG CH เปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) ซึ่งมีฐานะเปนหุนสวนผูจัดการ (General 
Partner) ของ SSG Capital Partner III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มี คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment 

Committee) และกรรมการอิสระซึ่งมีอํานาจควบคุมการดําเนนิงานของ SSG III   

 2. SSG III มีสถานะเปนหางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) ในหมูเกาะเคยแมนและดําเนินธุรกิจเปนกองทุนสําหรับการลงทุน 

โดยระดมทนุจากผลูงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเปนหุนสวนจํากัดความรับผดิ (Limited Partners) (รอยละ 98.36) และจาก SSG GP (รอยละ 
1.64) ทั้งนี้ SSG GP มีสถานะเปนหุนสวนผูจัดการ (General Partner) ซึ่งมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของ SSG III โดยหุนสวนจํากัดความ

รับผดิมีสถานะเปนเพียงผูลงทนุของกองทุน (Financial Investors) ใน SSG III ซึ่งไมมีสวนรวมในการบริหารงานของ SSG III และไมมี

ความสัมพนัธใด ๆ กบับริษทั ที่จะทําใหหุนสวนจํากดัความรับผดิมีสถานะเปนบคุคลที่เกีย่วโยงกันของบริษทั ทั้งนี้ ณ วันทีข่องสารสนเทศฉบับ
นี้ หนสุวนจํากดัความรับผดิประกอบไปดวยผูลงทุนประเภทตาง ๆ ไดแก กองทนุบําเหน็จบํานาญ (Pension Funds) กองทนุความมั่งคั่ง

แหงชาติ (Sovereign Wealth Funds) บริษทัผูรับบริหารการลงทนุ และทรสัตใหกับครอบครัว (Family Offices) บริษัทประกนัภัย (Insurance 
Companies) กองทนุซึ่งจดัตั้งโดยองคกรซึ่งไมแสวงหากําไร (Endowment Funds) และเงินลงทนุของกองทนุตาง ๆ (Fund of Funds) อนึ่ง 

รายละเอียดของหนุสวนจํากัดความรับผิดเปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดเนื่องจากเปนขอมลูที่อยูภายใตสญัญาไมเปดเผยความลับ 

(Confidentiality Agreement)  

 3.  Link Capital I และ ACO I มีสถานะเปนบรษิทัจํากัดในรูปแบบของนิตบิคุคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อใชในการลงทุนของ
กลุม SSG ทั้งนีก้ลุม SSG กําหนดให Link Capital I ลงทนุในฐานะเจาหนี้มีประกนัและ ACO I ลงทุนในฐานะเจาหนี้ไมมีประกนัเพื่อความ

สะดวกในการบริหารจัดการและการจําแนกประเภทการลงทนุ นอกจากนีก้ารลงทนุของกลุม SSG ไมมกีารลงทนุในลกัษณะที่มคีวามขดัแยงทาง
ผลประโยชนกับ GSTEL  
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ภาคผนวกท่ี 5 : ขอมูลบริษัท Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

ชื่อบริษัท  Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

บริษัทอื่นๆในเครือ 1. Synergy Capital Corp. LLP 

2. Synergy CapCorp India Private Limited 

สํานักงานใหญ  1. Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

เลขที่หอง : 3006 

DMCC Business Centre 

ชั้นที่ 1 

ตึกอัญมณีและเพชรพลอย 3 

เมืองดูไบ  

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

2. Synergy Capital Corp. LLP 

เลขที่ 25 ถนน Moorgate 

เมืองลองดอน EC2R 6AY 

ประเทศอังกฤษ 

3. Synergy CapCorp India Private Limited 

เลขที่ 433A, ตึก Ansal Chamber – II, 6,  

ยาน Bhikaji Cama Place 

นิวเดลี รหัสไปรษณีย  110066 

ประเทศอินเดีย 

จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศ 

 

1. Synergy Strategic Solutions Management DMCC 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

2. Synergy Capital Corp. LLP 

ประเทศอังกฤษและเวลส 

3. Synergy CapCorp India Private Limited 

ประเทศอินเดีย 

ทุนจดทะเบียน  1. Synergy Strategic Solutions Management 

สวนของผูถือหุนในปจจุบัน : AED 50,000 / USD 13,613 

      มูลคาที่ตราไวตอหุน : AED 1,000 

สวนของผูถือหุนในปจจุบัน : GBP 1,000,000 / USD 1,313,700 

มูลคาที่ตราไวตอหุน: GBP 1 

 

2. Synergy CapCorp India Private Limited 
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สวนของผูถือหุนในปจจุบัน : INR 10,800,000 / USD 127,727 

มูลคาที่ตราไวตอหุน: INR 100 

โครงสรางการถือหุน 

 

Synergy Strategic Solutions Management DMCC ถือหุนโดยนาย Sudhir 

Maheshwari ในสัดสวนรอยละ 100 

รายชื่อกรรมการ 1. นาย Sudhir Maheshwari กรรมการผูจัดการ (Managing Director)  

 

คณะผูบริหารอ่ืน :  
1.   นาย AP Choudhary 

2. นาย Davinder Chugh 

3. นาย Om Mandhana 

4. นาย Manoj Kumar 

5. นาย Piyush Kumar Rathi  

 

โดยรายละเอียด CV ของแตละทานอยูในภาคผนวกที่ 5(ก.)ดานลาง 

โครงการที่สําเร็จในอดีต รายละเอียดในภาคผนวกที่ 5(ข.) 
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ภาคผนวกที่ 5 (ก.)  – ประวัติการทํางานของผูบริหาร (CV) 

นาย Sudhir Maheshwari คุณ Sudhir มีประสบการณทํางานมากกวา 27 ป (ตั้งแตป 2532 – 2558) ที่บริษัท 

ArcelorMittal ในฐานะผูบริหารของกลุมบริษัท โดยมีความรับผิดชอบในสวนงานการเงิน 

การซื้อขายกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการบริหารธุรกิจในประเทศอินเดียและ

ประเทศจีน นอกจากนี้คุณ Sudhir ยังเคยดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการการเงินและ

ภาษีเงิน (Alternate Chairman of Corporate Finance and Tax Committee) ไดและ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุมบริษัท 

Arcelor Mittal ระหวางการทํางานเขาไดทําธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินทุนซึ่งเปน

รายการที่ไดรับรางวัลเกี่ยวกับรายการที่มีขนาดมากกวา 100 พันลานเหรียญสหรัฐ และยัง

เปนบุคคลสําคัญในการทํารายการซ้ือขายกิจการรวมในฐานะ Split Rock and War Room 

รวมถึงการควบรวมกิจการของกลุมบริษัท Arcelor Mittal ซึ่งมีมูลคารวมกันมากถึง 34 

พันลานเหรียญสหรัฐ  

คุณ Sudhir ยังเคยดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของ Mittal Investment 

ระหวางป 2551 – 2558 ซึ่งเขาไดลงทุนในสินทรัพยมูลคา 1.5 พันลานเหรียญภายใตการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติปูนซีเมนตและโครงสรางพื้นฐานมูลคา 8 พันลานเหรียญ

สหรัฐ เขาเปนผูนําและบริหารการผลิตโรงกลั่นของ HPCL Mittal มูลคา 5 พันลานเหรียญ

ใน Bathinda 

คุณ Sudhir เปนสมาชิกของสถาบันนักบัญชีชารเตอรดของอินเดียและสถาบัน

เลขานุการของบริษัทในประเทศอินเดียและยจบการศึกษาในระดับบัณฑิตเกียรตินิยมดาน

บัญชีและพาณิชยศาสตรจากมหาลัย St. Xavier's College, Kolkata 

นาย AP Choudhary คุณ AP Choudhary เปนผูบริหารที่มีประสบการณยาวนานกวา 38 ปทั้งในดาน

การดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรมเหล็ก ในระหวางที่เขาทํางาน

เปนเวลานานในบริษัทเหล็กของในประเทศอินเดียและบริษัทเหล็กในตางประเทศเขามี

หนาที่รับผิดชอบในหลายดานรวมถึงการดําเนินงานในกระบวนการผลิตเหล็กทั้งหมด 

โครงการลงทุนการปรับโครงสรางโรงงาน การตลาดการเงิน การบริหารเชิงพาณิชยและ

ยุทธศาสตรตลอดจนการพัฒนานโยบายใหแกบริษัทนั้นๆ 

คุณ AP Choudhary เกษียณในป 2556 จากตําแหนงประธานกรรมการและ

ประธานเจาหนาที่บริหารของ Rashtriya Ispat Nigam ซึ่งเปนบริษัทในกลุม Navratna ที่

ผลิตเหล็กเกือบ 7 ลานตัน ระหวางการทํางานที่ Rashtriya Ispa Nigam เขาเปนกําลัง

สําคัญในการขยายกําลังการผลิตที่สําคัญของบริษัท 

กอนการทํางานที่บริษัท Rashhtriya Ispat คุณ AP Choudhary เปน

กรรมการบริหารที่รับผิดชอบดานการบริหารจัดการพอรตการลงทุนที่สําคัญของบริษัท 
Steel Authority of India Limited ของ Maharatna (SAIL) ซึ่ง SAILเปนผูผลิตเหล็กราย

ใหญที่สุดในอินเดียโดยมีโรงงานผลิตเหล็กและแรเหล็กรวม 5 แหงทั่วประเทศ เขามีสวน
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เกี่ยวของอยางมากกับแผนการปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตของ SAIL ซึ่งสงผลให

กําลังการผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว 

หลังจากเกษียณคุณ AP Choudhary เปนที่ปรึกษาหลักของ National Mineral 
Development Corporation ในเมือง Hyderabad ซึ่งเปนบริษัทในกลุมNavratnaซึ่งเปน

ผูผลิตแรเหล็กรายอื่นที่ผลิตแรเหล็กเกินกวา 30 ลานตัน 

คุณ AP Choudhary จบการศึกษาระดับปริญญาโทดานวิศวกรรมเคร่ืองกล ในการ

ออกแบบและวิเคราะหเคร่ือง จากมหาลัย Regional Engineering 

คุณ Davinder Chugh คุณ Davinder มีประสบการณทํางานมากกวา 21 ปกับบริษัท ArcelorMittal และ 

19 ปกับบรัท SAIL เขาเกษียณจากบริษัท ArcelorMittal ในป 2560 ในฐานะสมาชิกของ

คณะกรรมการบริหารของกลุมในประเทศแอฟริกาและ CIS Operation 

เขาเปนผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการที่ใชรวมกันการจัดซื้อจัดจาง การตลาด การ

จัดจําหนายโครงสรางพื้นฐาน ดานไอทีซัพพลายเชนและการบริหารจัดการ เขามี

ประสบการณในการประเมินขอจํากัดดานเงินทุนการประเมินการเติบโตอยางยั่งยืนใน

อนาคตของการพัฒนาผลิตภัณฑและการดูแลแคมเปญทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่ง

จะกลายเปนธุรกิจใหม ๆ 

คุณ Davinder มีประสบการณการทําธุรกรรม M & A อยางมีนัยสําคัญโดยคํานึงถึง

ความขยันเนื่องจากการเจรจาตอรองและการทํางานรวมกับทีมงานคุณภาพ เขาประสบ

ความสําเร็จในการทํา M & A ในประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศโปแลนด 

สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียและดวยประสบการณที่ไม

เหมือนใครในแอฟริกาใตซึ่งเขาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเหล็กที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศแอฟริกา 

คุณ Davinder จากการศึกษาดวยปริญญาจากคณะศิลปศาสตรบัณฑิต; ปริญญาตรี

สาขานิติศาสตรเกียรตินิยมปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

คุณ Om Mandhana คุณ OM เปนที่ปรึกษาเชิงพาณิชยอาวุโสที่มีประสบการณ 30 ปในอุตสาหกรรม

เหล็กซึ่งสวนใหญอยูในตําแหนงที่ตางๆกันกับบริษัท Arcelor Mittal  

คุณ OM ไดทําหนาที่เชิงพาณิชยหลายอยางที่บริษัท Inland Steel (VP 

Procurement); Productora Mexicana เดอ Tuberia (ประธานเจาหนาที่บริหารและ

ผูอํานวยการทั่วไป); Servicios Siderurgicos Integrados (ประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการทั่วไป); และ Ispat Mexicana (ผูจัดการทั่วไป); และรองประธานฝายการพาณิชย

ที่ Caribbean Ispat  

ในชวงหลายปที่ผานมาประสบการณของคุณ Om Mnadhana มีโอกาศได

บริหารงานในประเทศตางๆ เชนประเทศอาเซอรไบจาน ประเทศจีน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก ประเทศเยอรมนี ประเทศอินเดีย ประเทศโคโซโว ประเทศ

มาซิโดเนียประเทศนอรเวย ประเทศสวีเดน ประเทศตุรกี ประเทศแซมเบียและประเทศ
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ซิมบับเว เปนตน  

คุณ Om Mandhana จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการพาณิชยและยังเปน

สมาชิกของ American Institute of Certified Public Accountants และเปนสมาชิกของ 
Institute of Chartered Accountants of India 

คุณ Manoj Kumar คุณ Manoj เปนผูนําดานการบริหารงานในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกวา 23 ป

รวมทั้งการทํางานในบริษัท ArcelorMittal, บริษัท Tata Steel, บริษัท Monnet Ispat และ 
บริษัท Bhushan Steel 

คุณ Manoj มีประสบการณในการบริหาร Chain Management การทางการตลาด 

การเพิ่มประสิทธิภาพตนทุน การคาระหวางประเทศ การรวมกิจการและการควบรวม

กิจการ ฯลฯ โดยมีประสบการณในการทํางานอยูหลายประเทศ เชน ประเทศสิงคโปร 

ประเทศลักเซมเบิรกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ประเทศตูนีเซีย ประเทศ

จีน สาธารณรัฐเช็กและประเทศคาซัคสถาน เปนตน 

คุณ Manoj จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการพาณิชยและยังไดประกาศนียบัตร

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสาขาการตลาดและการเงิน เขายังเปนสมาชิกของ 

Institute of Cost & Works นักบัญชีของอินเดีย 

คุณ Piyush Kumar Rathi 

 

คุณ Piyus มีประสบการณดานวิชาชีพมากกวา 8 ป ในดานการใหคําปรึกษาใน
สาขาตางๆ เขาเปนผูที่มีประสบการณดานการใหคําปรึกษาดาน M & A ในดานการซื้อ

และการขายในประเทศและตางประเทศการจัดโครงสรางหนี้และการใหคําปรึกษาดานตรา

สารทุนสําหรับลูกคาที่มีกลยุทธและองคกร เขามีประสบการณจากหลากหลาย

อุตสาหกรรม 

คุณ Piyus จบการศึกษาระดับปริญญาโทดานการเงินและเปนผูถือใบอนุญาต CFA 

(US) 

ที่มา  : ทีป่รึกษาทางการเงินของกลุม SSG 
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ภาคผนวกที่ 5(ข.) – โครงการที่สําเร็จในอดีต 

นับตั้งแตกอตั้งเมื่อปลายป 2558 Synergy Capital ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานคําแนะนําในการลงทุนและ

การจัดการสินทรัพย บางตัวอยางที่สําคัญมีดังนี้  

- แนะนําผูผลิตเหล็กชั้นนําของตะวันออกกลางเพื่อทบทวนและใหคําแนะนําแกพวกเขาเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธและ

ยุทธศาสตรในอนาคต  

- ใหคําแนะนําแกกองทุนช้ันนําของอินเดียในเรื่องโอกาสในการลงทุนในการซ้ือและหันมาผลิตเหล็กกลาชั้นนํา  

- แนะนํากองทุน PE ทั่วโลกและสํานักงานครอบครัวของ HNI ในอินเดียเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในกรณีเครียด

และสถานการณพิเศษ (stressed cases and special situations) 

- แนะนํากองทุนการซื้อหุนเพื่อกระชับโอกาสในการลงทุนในภมูิภาคเอเชียแปซิฟก  

- แนะนํากองทุนซื้อเพื่อลงทุนในสองโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แนะนําสํานักงานครอบครัวของ HNI เพื่อ

ลงทุนในการทําเหมืองแรเหล็กในละตินอเมริกา 

กอนป 2558 สมาชิกในกลุม Synergy ไดใชเวลาหลายสิบปในการเปลี่ยนโรงงานเหล็กกลาทั่วโลกใหกับมาดําเนินงาน

ไดเปนปกติ บริษัทเปนสวนหนึ่งของการซื้อกิจการของ ArcelorMittal ตัวอยางที่สําคัญมีดังตอไปนี้  

- ผูผลิต DRI และผูผลิตเหล็กรายใหญของตรินิแดดและโตเบโก 

- โรงงานผลิตเหล็กกลาที่มีความยาวไมมากในประเทศเยอรมนีซึ่งกอนหนานี้เปนของรัฐบาลของรัฐบาลฮัมบูรกและ 

Thyssen Krupp 

- โรงงานเหล็กกลาแหงหนึ่งในประเทศฝร่ังเศสหลายแหงซึ่งเคยเปนของ Usinor 

- ผูผลิตเหล็กเสนชั้นนําและจดทะเบียนในแอฟริกาใต 

- โรงงานเหล็กชั้นนําในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกในโรมาเนียสาธารณรัฐเช็กและโปแลนด 

- หนึ่งในผูผลิตเหล็กชั้นนําของจีน 

- ผูผลิตเหล็กยาวชั้นนําในยูเครน 

นอกจากนี้สมาชิกของบริษัท Synergy ยังมีสวนรวมในการจัดตั้งการดําเนินงานของ Greenfield Steel ในหลายสวน

ของโลกโดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศจีน ประเทศแอฟริกาใต เปนตน สมาชิกในกลุม Synergy ยังมีสวนรวม

ในการจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามันรายใหญแหงหนึ่งในประเทศอินเดีย ในการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานปูนซีเมนตในส

หราชอาณาจักรและการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซตางๆในประเทศคาซัคสถานแอฟริกา ฯลฯ 
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ภาคผนวกท่ี 6 : รายละเอียดเจาหนี้ 7 รายที่ ACO I เขาเจรจาซื้อหนีก้ารคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิม 

รายละเอียดเจาหนี้ 7 รายที่ ACO I เขาเจรจาซื้อหนี้การคาคางชําระจากเจาหนี้การคาเดิมของบริษัท ณ วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2560 

ลําดับ

ที ่

รายชื่อเจาหนี้การคาคาง

ชําระเดิม 

วันที่เริ่มผิด

นัดชําระหนี ้

ยอดหนี้คางชําระ 

(เหรียญสหรัฐ) 

ดอกเบี้ยคางชําระ 

(เหรียญสหรัฐ) 

ยอดหนีก้ารคา

คางชําระท้ังหมด 

(เหรียญสหรัฐ) 

 1.  เจาหนี้รายที่ 1 31 ม.ีค. 2557 18,983,348 10,247,358 29,230,706 

 2. เจาหนี้รายที่ 2 1 ม.ค. 2555 2,409,165 1,595,431 4,004,597 

 3.  เจาหนี้รายที่ 3 1 ม.ค. 2555 3,500,000 940,625 4,440,625 

 4.  เจาหนี้รายที่ 4 1 ม.ค. 2555 1,000,000 268,750 1,268,750 

 5.  เจาหนี้รายที่ 5 31 ม.ค. 2559 7,275,265 22,216,593 29,491,859 

 6.  เจาหนี้รายที่ 6 31 ม.ค. 2555 17,582,617 9,511,431 27,094,048 

 7.  เจาหนี้รายที่ 7 31 ม.ค. 2555 77,135,060 53,666,003 130,801,063 

  ยอดรวมหนี้การคาคางชําระ 226,331,648 

 

 

 

 

 

 

 

 


