
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่8 และ 9) 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

10 เมษายน 2562 

จากการที่ในช่วงปี 2557 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด และ นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ (“กลุ่มมหาชัย”) (นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด) (“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557”) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.21 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2559 จากนายนิรัมดร์ฯ (“กลุ่มมหาชัย”) 
(“รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559”) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ 
NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งบริษัทฯ ต้องด าเนินการ
เช่นเดียวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2557 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

ซึ่งในการเข้าท ารายการทั้ง 2 รายการข้างต้น บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ ดังนี้  

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) ขออนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ด าเนินการอนุมัติและเข้าท ารายการโดยที่ยังมิได้
เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมิได้ด าเนินการตามหน้าที่ตามที่ก าหนดประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น
เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการค านวนมูลค่ารายการท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาปี 2557 และ
ในปี 2559 ดังกล่าวได้รับข้อมูลเพียงว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดังกล่าวเข้าข่ายการด าเนินการ
เพียงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการตามที่ก าหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะน ารายการดังกล่าวเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าความเห็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการเข้าท ารายการดังกล่าวด้วย 

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดังกล่าวข้างต้น ตามที่
ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้ 

1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงท ารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2557 

1.1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงท ารายการ 

บริษัทฯ ได้เข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยไปแล้วในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
รายละเอียดของรายการต่างๆ ปรากฏตามข้อ 3 

1.2)  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้กู้ : บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ : บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด และ นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : (1) บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 
ได้แก่ นายนิรัมดร์ฯ นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ์ และนางสาว
ลัดดา จิ ระพงษ์ตระกูล ถื อหุ้นในบริษัทฯ รวมจ านวน 
3,323,867,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

(2) นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหล็ก จ ากัด 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ส านักงานใหญ ่ 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทร 74000 

จดทะเบยีนจัดต้ังภายใต้กฎหมาย ไทย 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รายชือ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 
จ ากัด มีดังนี ้
1. นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ์ /1 ถือหุ้น ร้อยละ 45 
2. นายนริุตต์ งามช านัญฤทธิ ์/2  ถือหุ้น ร้อยละ 35 
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3. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์ ถือหุ้น ร้อยละ 10 
4. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล /3 ถือหุ้น ร้อยละ 10 
หมายเหตุ :  
/1 นางสาวนิดา งามช านญัฤทธ์ิ เป็นบุตรสาวนายนิรมัดรฯ์ 
/2 นายนิรตุต์ งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรชายนายนริัมดร์ฯ 

/3 นางสาวลดัดา จริะพงษ์ตระกูล เป็นคู่สมรสนายนิรมัดรฯ์ 

กรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อกรรมการของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 
จ ากัด มีดังนี ้
1. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์
2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกลู 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในปี 2559 

ผู้กู้ : บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ : นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นายนิรัมดร์ฯ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มมหาชัย 
(บริษัทในอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน) ถือหุ้น
ในบริษัทจ านวน 789,304,760 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ11.51 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ 

อาย ุ : 63 ปี 

ที่อยู่ : 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

หมายเลขบัตรประชาชน : 3101500381938 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด  

ส านักงานใหญ ่ 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทร 74000 

จดทะเบียนจัดต้ังภายใต้กฎหมาย ไทย 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รายชือ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 
จ ากัด มีดังนี ้
1. นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ์ /1 ถือหุ้น ร้อยละ 45 
2. นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ ์/2  ถือหุ้น ร้อยละ 35 
3. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์ ถือหุ้น ร้อยละ 10 
4. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล /3 ถือหุ้น ร้อยละ 10 
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หมายเหตุ :  
/1 นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรสาวนายนิรมัดรฯ์ 
/2 นายนิรตุต์ งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรชายนายนริัมดร์ฯ 

/3 นางสาวลดัดา จริะพงษ์ตระกูล เป็นคู่สมรสนายนิรมัดรฯ์ 

กรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อกรรมการของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก 
จ ากัด มีดังนี ้
1. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์
2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกลู 

2) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดของรายการ 

2.1) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย มีดังนี้ 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 

บริษัทฯ ได้ เข้าท าสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที่   17 กุมภาพันธ์  2557 จ านวนไม่ เกิน 
4,210,000,000 บาท กับบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน และสัญญากู้ยืมเงิน 
ฉบับลงวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวนไม่เกิน 400,000,000 บาท กับนายนิรัมดร์ฯ ในฐานะผู้ให้กู้  (รวมเรียก 
“สัญญากู้ยืมเงิน”) โดยในการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/2557 และได้แจ้งการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ทั้งนี้ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นรายการที่เข้าท ากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 กลุ่มมหาชัยถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ จ านวน 3,323,867,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.02 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด) (ณ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้สรุปดอกเบี้ยและผลประโยชน์ที่กลุ่มมหาชัยได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทฯ 
ตามสัญญากู้ยืมเงินข้างต้น ดังน้ี  

(ก) สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้รับการ
สนับสนุน และบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน 

(1) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้า จ านวน 4,000,000,000 บาท 

ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกลุ่มมหาชัย เนื่องจากเป็นรายการที่กลุ่มมหาชัยให้บริษัทฯ ยืมใช้วงเงิน
สินเช่ือหมุนเวียนทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์ โดยในการช าระหนี้หรือดอกเบี้ยนั้น บริษัทฯ จะจ่าย
ให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยที่กลุ่มมหาชัยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนทางการค้าดังกล่าว 

(2) วงเงินหนังสือค้ าประกัน จ านวน 210,000,000 บาท 

1. ค่าบริการการใช้วงเงิน Bank Guarantee ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของวงเงิน Bank Guarantee 
ซึ่งผู้รับการสนับสนุนใช้ประโยชน์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 73,500,000 บาท 
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2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ซึ่งผู้รับการสนับสนุนตกลงรับผิดชอบช าระแทนผู้ให้การสนับสนุนเต็ม
จ านวนส าหรับการใช้วงเงิน Bank Guarantee รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 742,424.24 บาท 

หลักประกันของทั้ง 2 วงเงิน 

1. การจ าน าหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“GJS”) ที่ถือโดยบริษัทฯ จ านวน 
10,000,000,000 หุ้น ราคาปิดก่อนวันท าสัญญาหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
400,000,000 บาท (ณ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.69 บาท) 

2. การจ านองเครื่องจักร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 544,370,000 บาท 

เง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน - กรณีที่มีการใช้วงเงินสินเช่ือในการจัดซื้อ วัตถุดิบประเภทเศษ
เหล็ก (Steel Scrap) และ/หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) และมีการเบิกใช้เพื่อน าไปผลิต จะต้องน าสินค้า
ประเภทแผ่นเหล็กรีดร้อนท่ีได้จากการผลิตในปริมาณเท่ากับร้อยละ 85 ที่ผลิตได้ในแต่ละครั้ง มาจ าน ากับ
กลุ่มมหาชัย 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่มีการลงนามในสัญญา (ก) ดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญารับการสนับสนุนทางการเงินจ านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียดการแก้ไขท่ีส าคัญดังนี้ 

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 

1. บริษัทไม่สามารถน า และ /หรือ จัดหาหุ้นของ
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ 
จัดหาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ  ที่กลุ่มมหาชัย
ยอมรับท่ีบริษัท และ/หรือ ผู้อื่นถือกรรมสิทธ์ิอยู่ 
มาจ าน าเป็นประกันเพิ่มเติมในกรณีที่หุ้นตั้งต้น
ที่จ าน ามีมูลค่าลดลง 

1. บริษัทไม่สามารถน า และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัท 
จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ที่บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ 
โฮลดิ้ง จ ากัด ถือกรรมสิทธิ์อยู่มาจ าน าให้แก่กลุ่ม
มหาชัยตามที่ก าหนด และ/หรือ บริษัทไม่สามารถน า 
และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด 
(มหาชน) ที่บริษัท และ/หรือผู้อื่นถือกรรมสิทธิ์อยู่ 
หรือไม่สามารถน า และ/หรือ จัดหาหุ้นของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นๆ ที่
กลุ่มมหาชัยยอมรับ ที่บริษัท และ/หรือ ผู้อื่นถือ
กรรมสิทธิ์อยู่ มาจ าน าเป็นประกันเพิ่มเติมในกรณีที่
หุ้นตั้งต้นท่ีจ าน ามีมูลค่าลดลง 

2. จ าน าหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด
(มหาชน)  (“GJS”) ที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) หุ้น 

2. จ าน าหุ้ นสามัญของบริ ษัท  จี  เ จ  สตี ล  จ ากั ด  
(มหาชน) (“GJS”) ที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์จ านวนไม่น้อย
กว่า 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) หุ้น และหุ้นสามัญ
ของ GJS ที่บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด ถือ
กรรมสิทธิ์จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000,000,000 (สอง
พันล้าน) หุ้น 

2. ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2557 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน
ของบริษัทจากเดิม 1 บัญชี เพิ่มเป็น 2 บัญช ี
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(ข) สัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และนายนิรัมดร์ฯ  
ในฐานะผู้ให้กู้ วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท 

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 147,582,246.62 บาท 

2. อากรแสตมป์ท่ีเกิดจากการเข้าท าสัญญากู้ฯ ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
10,000 บาท 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้กึ่งหนึ่ง รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,021,962.94 บาท  

4. หลักประกัน: 

4.1 การจ าน าหุ้นสามัญของ  GJS จ านวนรวม  12,000,000,000 หุ้น ราคาปิดก่อนวันท าสัญญา
หุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480,000,000 บาท (ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.69 บาท) 

4.2 การจ านองเครื่องจักร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 544,370,000 บาท 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่มีการลงนามในสัญญา (ข) ดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญากู้ยืมเงินจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2557 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินของ
บริษัทจากเดิม 1 บัญชี เพิ่มเป็น 2 บัญช ี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาดังกล่าว บริษัทไม่สามารถช าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนด 
โดยมีการจ่ายช าระต้นเงินกู้เพียง 5 งวด ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้เงินกู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
ถึงเดือนมกราคม 2558) และได้ขอเจรจากับกลุ่มมหาชัยเพื่อปรับเง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ท้ังหมด 3 ครั้ง ดังนี ้

คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระดังนี้ 

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้ 
นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนี้
เงินกู้ 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ตามข้อ 1. 
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 48 งวด และแต่ละงวดจะต้องช าระคืนเงินกู้ไม่
น้อยกว่า 8,000,000 บาท 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้ 
นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนี้
เงินกู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ตามข้อ 1. 
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 5 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 
8,000,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) 

3.  นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้
เงินกู้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 

4. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการปลอดช าระหนี้ตามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็น
งวดๆ รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อย
กว่า 8,000,000 บาท 
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คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระดังนี้ 

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้ 
นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนี้
เ งินกู้  ( เดือนกุมภาพันธ์  2557 ถึงเดือนมกราคม 
2558) 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ตามข้อ 1. 
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 5 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 
8,000,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้
เงินกู้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2558 

4. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการปลอดช าระหนี้ตามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็น
งวดๆ รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อย
กว่า 8,000,000 บาท 

1.  ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้ 
นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนี้
เ งินกู้  ( เดือนกุมภาพันธ์  2557 ถึงเดือนมกราคม 
2558) 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ตามข้อ 1.
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 5 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 
8,000,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้
เงินกู้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

4. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการปลอดช าระหนี้ตามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็น
งวดๆ รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อย
กว่า 8,000,000 บาท 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเง่ือนไขการช าระเงินครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 
บริษัทมีการจ่ายช าระต้นเงินเพิ่มเติมจ านวน 2 งวด ได้แก่เดือนเมษายน 2559 และเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้ภาระหนี้
ของเงินกู้คงเหลือจ านวน 344,000,000 บาท 

คร้ังท่ี 3  เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระดังนี้ 

ฉบับแรก ฉบับแก้ไข 

1. ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ของสัญญาฉบับนี้ 
นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดการช าระหนี้
เงินกู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558) 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ตามข้อ 1. 
บริษัทจะช าระคืนเงินกู้ให้แก่นายนิรัมดร์ฯ เป็นงวดๆ 
รวม 5 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อยกว่า 
8,000,000 บาท (เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) 

3. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้
เงินกู้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

4. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการปลอดช าระหนี้ตามข้อ 3. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็น
งวดๆ รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อย
กว่า 8,000,000 บาท 

1. นายนิรัมดร์ฯ ตกลงให้มีระยะเวลาปลอดช าระหนี้
เงินกู้ในเดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 

2. นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการปลอดช าระหนี้ตามข้อ 1. 
บริษัทตกลงจะช าระคืนเงินกู้ให้นายนิรัมดร์ฯ เป็น
งวดๆ รวม 43 งวด แต่ละงวดจะต้องช าระคืนไม่น้อย
กว่า 8,000,000 บาท 
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(ค) สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้าฉบับลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต และ
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ในฐานะตัวแทนจ าหน่าย 

1. ค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทั้งหมดในแต่ละเดือน เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมตัวแทนเป็นจ านวน 1,524,328,040.33 บาท 

เหตุการณ์ภายหลังจากการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

ภายหลังจากการลงนามในสัญญากับกลุ่มมหาชัยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีการจดหลักประกันเพิ่มเติม
ให้กับกลุ่มมหาชัยเพื่อทดแทนการลดลงของมูลค่าหุ้น GJS จ านวน 22,000,000,000 หุ้นท่ีจ าน าไว้ ดังนี ้

1. จดจ านองห้องชุดในอาคารชุด ดิ แฮบิแทท ที่ตั้งอยู่ที่ 91/67 ช้ันที่ 27 อาคารเลขที่ 1 อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ
มูลค่าตามสัญญาจ านอง 28,000,000 บาท 

2. จดจ านองที่ดิน จ านวน 2 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขท่ี 20170 เนื้อท่ี 30 ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 44540 เนื้อที่ 6 
ไร่ มูลค่าตามสัญญาจ านอง 23,000,000 บาท 

3. จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านวน 1 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 241981 เนื้อที่ 60 ตารางวา มูลค่าตาม
สัญญาจ านอง 37,000,000 บาท 

4. จดจ านองที่ดินจ านวน 5 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 21576 เนื้อที่ 32 ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 24652 เนื้อที่ 7 
ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 24694 เนื้อที่ 9 ไร่ และที่ดินโฉนดเลขที่ 24695 เนื้อที่ 8 ไร่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 24696 
เนื้อท่ี 6 ไร่ รวมมูลค่าตามสัญญาจ านอง 64,000,000 บาท 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 

ต่อมา ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 30,000,000 บาทกับ
นายนิรัมดร์ฯ ในฐานะผู้ให้กู้ โดยในการเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ ด าเนินการเพียงให้ฝ่ายจัดการเข้าอนุมัติ
การเข้าท ารายการ ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท และได้รับการพิจารณารับทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นรายการที่เข้าท ากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มมหาชัยถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ จ านวน 789,304,760 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.51 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด) (ณ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)  

รายละเอียดรายการกู้ยืมมีดังนี้ 

(ก) สัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และนายนิรัมดร์ฯ  
ในฐานะผู้ให้กู้ 

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,925,917.77 บาท 

2. อากรแสตมป์ท่ีเกิดจากการเข้าท าสัญญากู้ฯ ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
15,000 บาท 

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,398,691.37 บาท 

4. หลักประกัน: 
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4.1 การจ าน าทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ มูลค่า 45,000,000 บาท 

2.2) การค านวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 19.21 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดังกล่าว ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการเข้าท ารายการแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทหยุดการผลิต 
ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 19.21 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3.00 ของ NTA 
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน น าเสนอรายการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้ด าเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้
จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการเข้าท ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 
จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสยีงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ปรากฏดังนี้  

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ จ านวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 38,265.68 

หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (41.39) 

หัก : หนี้สินรวม (19,694.61) 

หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (9,372.67) 

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 9,157.01 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยปี 2559 จัดเป็นประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว มีหลักประกันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการบริษัท
และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.92 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเข้าข่าย
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี กรรมการรายดังกล่าว ไม่มี
การคิดค่าตอบแทนใดๆ จากการน าหลักทรัพย์ส่วนตัวมาค้ าประกันการกู้ยืมนี้ จึงไม่ได้มีการค านวนมูลค่าสิ่งตอบแทน และเมื่อ
นับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอ่ืนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดังกลา่วของบริษัทฯ ผลรวมขนาดรายการจะ
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เท่ากับร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน น าเสนอรายการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้ด าเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นและให้สัตยาบันในการเข้าท ารายการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ในการนี้ บริษัทฯ 
ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกลา่วต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ด้วย 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏดังนี ้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ จ านวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 33,435.70 

หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (17.41) 

หัก : หนี้สินรวม (21,518.99) 

หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (8,725.10) 

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 3,174.20 

3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การช าระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ กลุ่มมหาชัยได้รับดอกเบี้ยและ/หรือประโยชน์ตอบแทน ดังนี้ 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 

ก. สัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้รับการ
สนับสนุน และ บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

(1) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้า จ านวน 4,000,000,000 บาท 

ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกลุ่มมหาชัย เนื่องจากเป็นรายการที่กลุ่มมหาชัยให้บริษัทฯ ยืมใช้
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์ โดยในการช าระหนี้หรือดอกเบี้ยนั้น บริษัทฯ 
จะจ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยที่กลุ่มมหาชัยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากวงเงินสินเช่ือ
หมุนเวียนทางการค้าดังกล่าว 

(2) วงเงินหนังสือค้ าประกัน จ านวน 210,000,000 บาท 

1. ค่าบริการการใช้วงเงิน Bank Guarantee ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปีของวงเงิน Bank 
Guarantee ซึ่งผู้รับการสนับสนุนใช้ประโยชน์ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 73,500,000 บาท  
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2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับการสนับสนุนตกลงรับผิดชอบช าระแทนผู้ให้การสนับสนุนเต็ม
จ านวนส าหรับการใช้วงเงิน Bank Guarantee รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 742,424.24 บาท 

หลักประกันของทั้ง 2 วงเงิน 

1. การจ าน าหุ้นสามัญของ GJS ที่ถือโดยบริษัทฯ จ านวน 10,000,000,000 หุ้น ราคาปิดก่อนวันท า
สัญญาหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 400,000,000 บาท (ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.69 บาท)  

2. การจ านองเครื่องจักร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 544,370,000 บาท 

เง่ือนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน - กรณีที่มีการใช้วงเงินสินเช่ือในการจัดซื้อ วัตถุดิบประเภทเศษ
เหล็ก (Steel Scrap) และ/หรือ เหล็กดิบ (Pig Iron) และมีการเบิกใช้เพื่อน าไปผลิต จะต้องน าสินค้า
ประเภทแผ่นเหล็กรีดร้อนท่ีได้จากการผลิตในปริมาณเท่ากับร้อยละ 85 ที่ผลิตได้ในแต่ละครั้ง มาจ าน ากับ
กลุ่มมหาชัย 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่มีการลงนามในสัญญา (ก) ดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญารับการสนับสนุนทางการเงินจ านวน 2 ครั้ง (รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น)  

ข. สัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และนายนิรัมดร์ฯ  
ในฐานะผู้ให้กู้ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) วงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท 

1.  ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 147,582,246.62 บาท 

2. อากรแสตมป์ท่ีเกิดจากการเข้าท าสัญญากู้ฯ ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
10,000 บาท 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้กึ่งหนึ่ง รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,021,962.94 บาท 

4. หลักประกัน: 

4.1 การจ าน าหุ้นสามัญของ  GJS จ านวนรวม  12,000,000,000 หุ้น ราคาปิดก่อนวันท าสัญญา
หุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480,000,000 บาท (ณ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.69 บาท) 

4.2 การจ านองเครื่องจักร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 544,370,000 บาท 

ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่มีการลงนามในสัญญา (ข) ดังกล่าว บริษัทมีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญากู้ยืมเงินจ านวน 1 ครั้ง (รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น)  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญาดังกล่าว บริษัทไม่สามารถช าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนด 
โดยมีการจ่ายช าระต้นเงินกู้เพียง 5 งวด ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระหนี้เงินกู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
ถึงเดือนมกราคม 2558) และได้ขอเจรจากับกลุ่มมหาชัยเพื่อปรับเง่ือนไขการช าระคืนเงินกู้ทั้งหมด 3 ครั้ง (รายละเอียดตามที่
กล่าวข้างต้น) 
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ค. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้าฉบับลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต และ
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ในฐานะตัวแทนจ าหน่าย 

1. ค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายทั้งหมดในแต่ละเดือน เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมตัวแทนตามสัญญา รวมเป็นจ านวน 1,524,328,040.33 บาท 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 

ก. สัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่าง บริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ และนายนิรัมดร์ฯ  
ในฐานะผู้ให้กู้ 

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,925,917.77 บาท 

2. อากรแสตมป์ท่ีเกิดจากการเข้าท าสัญญากู้ฯ ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
15,000 บาท 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้กู้ตกลงช าระแทนผู้ให้กู้ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,398,691.37 บาท  

4. หลักประกัน: 

4.1 การจ าน าทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ มูลค่า 45,000,000 บาท  

4) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์ 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 

ผู้กู้ : บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ : บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด และ นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : (1) บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 
ได้แก่ นายนิรัมดร์ฯ นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ์ และนางสาว
ลัดดา จิ ระพงษ์ตระกูล ถื อหุ้นในบริษัทฯ รวมจ านวน 
3,323,867,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

(2) นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหล็ก จ ากัด 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด 

ส านักงานใหญ ่ 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทร 74000  

จดทะเบียนจัดต้ังภายใต้กฎหมาย ไทย 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
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มูลค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รายชือ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหล็ก จ ากัด มีดังนี ้
1. นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ์ /1 ถือหุ้น ร้อยละ 45 
2. นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ ์/2  ถือหุ้น ร้อยละ 35 
3. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์  ถือหุ้น ร้อยละ 10 
4. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล /3 ถือหุ้น ร้อยละ 10 
 
หมายเหตุ :  
/1 นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรสาวนายนิรมัดรฯ์ 
/2 นายนิรตุต์ งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรชายนายนริัมดร์ฯ 

/3 นางสาวลดัดา จริะพงษ์ตระกูล เป็นคู่สมรสนายนิรมัดรฯ์ 

กรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อกรรมการของบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหล็ก จ ากัด มีดังนี ้
1. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์
2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกลู 

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2559 

ผู้กู้ : บริษัทฯ 

ผู้ให้กู้ : นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : นายนิรัมดร์ฯ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มมหาชัย 
(บริษัทในอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ มานาน) ถือหุ้น
ในบริษัทจ านวน  789,304,760 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ11.51 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ข้อมูลของนายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ 

อาย ุ : 63 ปี 

ที่อยู่ : 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

หมายเลขบัตรประชาชน : 3101500381938 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด  

ส านักงานใหญ ่ 99/5 หมู่ที่ 1 ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทร 74000  

จดทะเบียนจัดต้ังภายใต้กฎหมาย ไทย 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท 
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มูลค่าที่ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รายชือ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชัยศูนย์รวม
เหล็ก จ ากัด มีดังนี ้
1. นางสาว นิดา งามช านัญฤทธิ์ /1 ถือหุ้น ร้อยละ 45 
2. นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ ์/2  ถือหุ้น ร้อยละ 35 
3. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์  ถือหุ้น ร้อยละ 10 
4. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล /3 ถือหุ้น ร้อยละ 10 
หมายเหตุ :   
/1 นางสาว นดิา งามช านัญฤทธิ ์เป็น เป็นบุตรสาวนายนริัมดร์ฯ 
/2 นายนิรตุต์ งามช านัญฤทธิ ์เป็นบุตรชายนายนริัมดร์ฯ 

/3 นางสาวลดัดา จริะพงษ์ตระกูล เป็นคู่สมรสนายนิรมัดรฯ์ 

กรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อกรรมการของบริษัท มหาชัยศูนย์
รวมเหล็ก จ ากัด มดีังนี้ 
3. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์
4. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกลู 

5) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

5.1) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมี
มติอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 

5.2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

กลุ่มมหาชัยเป็นผู้ถือหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนั้น กลุ่มมหาชัยซึ่งถือหุ้น
ของบริษัทฯ จ านวน 444,682,579 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.492 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็น
ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มมหาชัย ประกอบด้วย 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ์ 444,682,520 6.492 

2.  นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล 40 0.00000058 

3.  นายนิรุตต์ งามช านัญฤทธิ ์ 0 0.00 

3. บริษัท เดอะ สตีล จ ากัด (มหาชน) 19 0.00000028 

รวม 444,682,579 6.492 
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6) เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

1. เนื่องจากการรับความช่วยเหลือทางการเงินปี 2557 เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 19.21 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน น าเสนอรายการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

2. การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยปี 2559 จัดเป็นประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อนับรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าท ารายการดังกล่าวของ
บริษัทฯ ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 3.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.00 
ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน น าเสนอรายการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ความเห็นและให้สัตยาบัน
ในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ 

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า 
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยไม่ว่าจะเป็นในปี 2557 และปี 2559 เป็นผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากกว่า
การหยุดการผลิตต่อไป เนื่องจาก บริษัทฯ ได้หยุดการผลิตมาแล้วเกือบ 2 ปี ในช่วงปี 2555 และ 2556 เพราะบริษัทฯ ขาดเงิน
หมุนเวียนในการด าเนินการผลิตจากปัญหาหนี้สะสมที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน จนกระทั่ง กลุ่มมหาชัย ซึ่ง ณ ขณะนั้นเป็นลูกค้า
รายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางเงินแก่บริษัทฯ โดยความช่วยเหลือทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในปี 
2557 และปี 2559 ได้แก ่

 เงินให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกันจ านวน 400,000,000 บาทเป็นเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี
และต้องช าระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ให้กู้กึ่งหนึ่ง 

 การให้ใช้วงเงินสินเช่ือจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มมหาชัยรวมวงเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาทโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกัน ทั้งนี้ 
นอกจากการช าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วงเงินให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเช่ือโดยตรงแล้ว บริษัทฯ มีภาระ
ต้องรับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุ่มมหาชัย 

 วงเงินค้ าประกันจากธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มมหาชัยรวมวงเงินไม่เกิน 210,000,000 บาท 
เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยมีสินทรัพย์ค้ าประกัน บริษัท ฯ มีภาระต้องรับผิดชอบค่า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเต็มจ านวนแทนกลุ่มมหาชัย 

 การแต่งตั้งกลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าโดยมีค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขาย 
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 เงินให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ค้ าประกันจ านวน 30,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี และต้องช าระค่า
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ให้กู้เต็มจ านวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว เห็นว่า ในการกู้ยืมเงินและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 12 ประกอบกับการรับผิดชอบภาระภาษีค่าใช้จ่ายข้างต้น แม้จะเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR แต่เนื่องจาก
บริษัทฯ มีหนี้สินจ านวนมากจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ บริษัทฯ อยู่ในสภาวะ
เสี่ยงที่เจ้าหนี้การค้าทั้งหลายจะฟ้องร้องด าเนินคดี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 12 จึงเป็นอัตราที่ยอมรับได้เมื่อพิจารณา
จากสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ 

ส าหรับค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายนั้น เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมใน
อุตสาหกรรมเหล็กท่ีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 3.00 นอกจากนี้ การแต่งตั้งกลุ่มมหาชัยเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า
ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นกังวลกับการขายเพราะทราบแน่นอนว่าผลิตออกมาแล้วจะสามารถขายได้ 

เมื่อพิจารณาข้อดีของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย ณ ช่วงเวลา และสถาณการณ์ของบริษัทฯ 
ที่ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างมากและไม่สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ได้เปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจะท าให้บริษัทฯ สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการ
เริ่มการผลิตอีกครั้งได้ ซึ่งมีผลดีหลายประการ ได้แก ่

 บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการผลิตและวงเงินสินเชื่อธนาคารเป็นวงเงินท่ีเพียงพอส าหรับใช้ในการผลิต
อย่างต่อเนื่อง 

 การกลับมาผลิตอีกครั้ง แม้จะสามารถผลิตเพียงช่วงเวลา off-peak ก็เป็นการรักษาสภาพเครื่องจักรต่อเนื่อง 
เพราะหากเครื่องจักรไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานกว่านี้ อาจเกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจนอาจต้องใช้เงินทุน
จ านวนมากขึ้นในการซ่อมแซมให้กลับมาผลิตได้อีกครั้ง 

 ในปี 2557 พนักงานบริษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานในโรงงานไม่ต้องถูกเลิกจ้างงาน ทั้งนี้ ในปี 2557 จ านวน
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ มีจ านวน 432 คน เป็นพนักงานในโรงงานจ านวน 378 คน 

 การกลับมาผลิตได้อีกครั้งยังเป็นการรักษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของประเทศไทยที่มีเพียง 3 
แห่ง สามารถช่วยประเทศไทยลดการน าเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศท่ีปัจจุบันยังต้องน าเข้าเหล็กแผ่น
รีดร้อนประมาณร้อยละ 54.85 ของความต้องการใช้ในประเทศ 

 บริษัทฯ ยังคงมีโอกาสและเวลาเพิ่มเติมในการหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และยกระดับการผลิตใน
อนาคต ทั้งนี้ เมื่อวันที ่17 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับการติดต่อจากกลุ่ม SSG ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเงิน
รายใหม่ในการเข้าซื้อภาระหนี้ของกลุ่มมหาชัยที่มีกับบริษัท ดังนั้น ภาระหนี้สินคงค้างต่างๆ และหลักประกัน
ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินกับกลุ่มมหาชัยจึงได้มีการโอนไปให้แก่กลุ่ม SSG ต่อมา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ 
ได้ผู้สนับสนุนกลุ่มใหม่คือกลุ่ม SSG ที่ได้มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จ โดยกลุ่ม SSG ได้ให้
วงเงินกู้แก่บริษัท จ านวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นวงเงินกู้ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงิน Stand-by 
Letter of Credit (“SBLC”) จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ีกลุ่ม SSG ยังหาผู้เชี่ยวชาญคือ Synergy 
Strategic Solutions Management DMCC มาช่วยในการยกระดับการผลิตของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่ม SSG 
ไม่ได้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก 
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 บริษัทฯ มีโอกาสด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ท าให้หุ้นสามัญและใบส าคัญแสดง
สิทธิสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า หาก ณ ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ไม่รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย บริษัทฯ ก็จะไม่มีแหล่งเงินทุนในการด าเนินการผลิตและไม่สามารถรักษาสถานการณ์ของบริษัทฯ ให้
อยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบัน  

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 


