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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวนไม่ เกิน 110,392,922,340 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 48,775,743,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 159,168,666,070 บาท โดยการออก 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ได้แก่  (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม  พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสิน ชัยสตีล  จ ากัด  (“ ดีสินชัย”)  
(3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 
จ ากัด (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ซูพีเรียร์”) และ (8) Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จ ีสตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

โดยสรุป บริษัทฯ มีแผนการในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนี้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น ให้แก่  

(1) จ านวน 4,571,096,822 หุ้ น  ซึ่ งคิด เป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่  เอ็ม  พาวเวอร์  
เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา จ านว น 
868,508,396.18 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(2) จ านวน 566,056,684 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ดีสินชัย เพื่อช าระหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความจ านวน 107,550,769.96 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(3) จ านวน 52,631,578 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางวนิดา เพื่อช าระหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา จ านวน 9,999,999.82 บาท  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(4) จ านวน 78,947,368 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางเบญจมาศ เพื่อช าระหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา จ านวน 14,999,999.92 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(5) จ านวน 567,312,699 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  
เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ านวน 107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(6) จ านวน 31,578,947 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายธนูชัย เพื่อช าระหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา จ านวน 5,999,999.93 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

(7) จ านวน 1,749,470,897 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ซูพีเรียร์ เพื่อช าระหนี้ตามค า
พิพากษาบางส่วนจ านวน 332,399,470.43 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ 

(8) จ านวน 14,461,489,473 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACO I เพื่อช าระหนี้การค้า
สุทธิจ านวน 2,747,682,999.87 บาท 

(รวมเรียกว่า “เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน”) 
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จ านวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หน้ีของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 
หนี้ของนายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนี้ของ ACO I ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) คิดเป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จ านวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะช าระหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทนุ 
จ านวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมเรียกว่า “การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน”) 

ส าหรับการก าหนดราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ขึ้น
เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายช่ัวคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 
ช่ัวคราวในระหว่างวันท่ี 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ 
โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย ) จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในบัญชี 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ด้วยวิธี 
คิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Discounted Cash Flow, DCF) ได้เท่ากับ 0.07 บาท  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่ราคา
หุ้นละ 0.19 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณ ร้อยละ 171 จึงไม่เข้าข่าย 
การเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ า ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ า โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมตามประกาศ ทจ. 72/2558  

ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อีกด้วย 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ 
เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5_iGiObUAhUMro8KHY8OBfQQFghDMAY&url=http%3A%2F%2Flaw.longdo.com%2Flaw%2F357%2F&usg=AFQjCNHq7XjdFX1xPI8S_8txkCGZ7qRlAQ
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การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว มีรายการที่เข้าข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ดังนี ้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก ่ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น
ไม่เกิน 332,399,470.43 บาท เพื่อช าระหนี้เงินต้นของซูพีเรียร์ สุทธิจ านวน 332,399,470.43 บาท และภายหลังการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ซูพีเรียร์จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้นในจ านวนร้อยละ 6.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว
ของบริษัทฯ) และเมื่อรวมกับจ านวนหุ้นสามัญที่กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลถืออยู่ในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 8.27  
จะท าให้ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนในคราวนี้   
กลุ่มคุณหญิงปัทมาฯ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจ านวนร้อยละ 8.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์เป็นการ
ท ารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปัทมา”) 
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์ 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ซูพีเรียร์  ของสารสนเทศฉบับนี้) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
จดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
ไม่เกิน 2,747,682,999.87 บาท เพื่อช าระหนี้ เงินต้นของ ACO I สุทธิจ านวน 2,747,682,999.87 บาท และภายหลัง 
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจ านวนร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการ 
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) และมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยจะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญใน
อุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วม
บริหารงานของบริษัทฯ ท าให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว 
เป็นการท ารายการกับผู้ที่จะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนด
ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I ACO I จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล
เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน  
2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการ 
ถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งก าไรหุ้นในระยะสั้น อน่ึง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562) แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงท าให้ ACO I มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น 

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ 
และ ACO I ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) ขออนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ 
ACO I จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และ 

(ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ ACO I และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท า
หน้าท่ีดังกล่าว 

ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ เจ้าหนี้ตาม
โครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

การถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการจัดสรรหุ้น 
(ข้อมูล ณ วันที ่23 สิงหาคม 
ค านวณจากทุนช าระแล้ว) 

หลังการจัดสรรหุ้น 
(ข้อมูลประมาณการ ณ วันทีม่ีจดทะเบียน

เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากัดตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน) 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์ 444,682,520 6.49 444,682,520 1.54 

2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 6.31 432,208,900 1.49 

3. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 5.88 402,878,400 1.39 

4. นายกฤษนันทร์ เกวล ี 276,463,000 4.04 276,463,000 0.96 

5. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

275,776,000 4.03 2,025,246,897 7.00 

6. คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 273,095,200 3.99 273,095,200 0.94 

7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 178,440,083 2.60 178,440,083 0.62 

8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 

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

9. นายเฉลมิชัย มหากิจศริ ิ 146,467,412 2.14 146,467,412 0.51 

10. นางสาวอ าพร ศรีโพธ์ิทอง 129,305,800 1.89 129,305,800 0.45 

11. M-Power TT Limited 0 0.00 4,571,096,822  15.80 

12. บริษัท ดีสินชัยสตีล จ ากดั 0 0.00 566,056,684 1.96 

13. นางวนิดา ยมจินดา 0 0.00 52,631,578 0.18 

14. นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม 0 0.00 78,947,368 0.27 

15. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จ ากดั 0 0.00 567,312,699 1.96 

16. นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ 0 0.00 31,578,947 0 .1 1 

17. Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited  

0 0.00 14,461,489,473  49.99 
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ถึงแม้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส่งผลให้เจ้าหนี้ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ใหเ้จ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนรายอื่นๆ ยกเว้น ซูพีเรียร์ และ ACO I ก็มิใช่เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนรายอื่นๆ ยกเว้น ซูพีเรียร์ และ ACO I มิได้
เข้าไปเป็นผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี้ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ 
ACO I ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดในประกาศรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้ 

1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซู
พีเรียร์ และ ACO I ซึ่ง ซูพีเรียร์ และ ACO I ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด โดยต้องจัดท ารายงานและเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงท ารายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

1.1) วัน/ เดือน/ ปี ที่มีการตกลงท ารายการ 

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นคนละรายการซึ่ง ซูพีเรียร์ และ ACO I ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด ภายหลังจากที่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และเง่ือนไขต่างๆ ที่ส าคัญตามที่ได้
ระบุในข้อ 7) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ ของสารสนเทศฉบับนี ้ส าเร็จครบถ้วนแล้ว 

1.2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ซูพีเรียร์ 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ 

ผู้รับจดัสรรหุ้น : ซูพีเรียร ์

ความสัมพันธ์กับบริษัท 
จดทะเบียน 

: ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซูพีเรียร์มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่
คุณหญิงปัทมา เป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยคุณหญิงปัทมา และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทถือหุ้นในซูพีเรียร์จ านวนทั้งสิ้น 
52,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของซูพีเรียร์ จึงเป็นการท ารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นกรรมการในบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ทั้งนี้ ข้อมูลของ ซูพีเรียร์ มีดังน้ี 
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(1) ซูพีเรียร์ 

ช่ือบริษัท บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ภายใต้กฎหมาย 

ประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียน 520,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้น 1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกลู ถือหุ้น 15,300,000 หุ้น  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.42 

2. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศส์ิริ ถือหุน้ 10,299,999 หุ้น  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.81 

3. บริษัท มาร์โคเวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากัด ถือหุ้น 13,200,001 หุ้น  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.38 

4.  นายมานิตย์ เจียจวบศลิป์ ถือหุ้น 8,000,000 หุ้น  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.38  

5. นางปทุม เจียจวบศิลป์ ถือหุ้น 5,200,000 หุ้น  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.00  

กรรมการ 1. นายเมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ์ 

2. นางสาวนิภาพร จวบสมัย 

(2) บริษัท มาร์โคเวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากัด 

ช่ือบริษัท บริษัท มาร์โคเวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากัด 

ส านักงานใหญ่ 8 ถนนโรบินสัน สิงคโปร์ 0485544 

จดทะเบียนจัดตั้ง 
ภายใต้กฎหมาย 

ประเทศสิงคโปร์ 

ทุนจดทะเบียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

โครงสร้างการถือหุ้น นายนิทัศน์ วัฒนกุล ถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

กรรมการ นายนิทัศน์ วัฒนกุล 
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1.2.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ ACO I 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ 

ผู้รับจดัสรรหุ้น : ACO I 

ความสัมพันธ์กับ 
บริษัทจดทะเบยีน 

: ปัจจุบัน ACO I ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ ACO I แต่ภายหลังการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ACO I จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการ 
ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) และ 
มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยจะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน 
และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 
2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จงึเป็นการท ารายการกับ
ผู้ที่จะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

อนึ่ง ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 5 ท่าน สามารถ
สรุปได้ในตารางตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง 
ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จ ีสตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 4) และมีรายละเอียดปรากฏข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 
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แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG  

 

หมายเหตุ 

1. มี Ching Him Wong ถือหุ้นร้อยละ 62.748 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด Shyam Maheshwari 
ถือหุ้นร้อยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  และ  Andreas Rizal Vourloumis ถือหุ้น
ร้อยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดร่วมกันถือหุ้นทั้งหมดใน  SSG Capital Holdings 
Limited ทั้งนี้ SSG Capital Holdings Limited เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน SSG Capital Partner III 
GPGP, Ltd. (“SSG III”) และ SSG Capital Partners IV GP. Ltd. (“SSG IV”) ซึ่งท าหน้าที่
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) และ มีอ านาจควบคุมการลงทุนและด าเนินงานของ 
SSG III และ SSG IV 

2. SSG Capital Holdings Limited ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดใน SSG 
Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG Capital Management”) โ ด ย  SSG 
Capital Management เป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและเป็นผู้จัดการการลงทุนใน
โครงการจัดการลงทุนต่างๆ ทั้งนี้ SSG Capital Management ถูกควบคุมโดยหน่วยงานราชการ
ที่ก ากับดูแลทางด้านการเงิน ของสาธารณรัฐมอริเชียส 

3. SSG III มีสถานะเป็น Partnership ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและด าเนินธุรกิจเป็น
กองทุนปิดส าหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากัด
ความรับผิด (Limited Parteners) (ร้อยละ 98.36) และจากหุ้นส่วนผู้จัดการ (General 
Partner) (ร้อยละ 1.64) ทั้งนี้ หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) มีสถานะเป็นเพียง
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ผู้ลงทุน (Financial Investors) ซึ่ งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกองทุนและไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ที่จะท าให้หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) มี
สถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด 
(Limited Parteners) ประกอบไปด้วยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเป็น Corporate Pension Funds, 
Sovereign Wealth Funds, Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ 
Fund of Funds โดยหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) ดังกล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ  41.12 ยุโรป ร้อยละ  26.63 ตะวันออกกลาง ร้อยละ 

16.94 และเอเชีย ร้อยละ 15.31 ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited 
Parteners) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาไม่เปิดเผย
ความลับ (Confidentiality Agreement) 

4. SSG IV มีสถานะเป็น Partnership  ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและด าเนินธุรกิจเป็น
กองทุนปิดส าหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากัด
ความรับผิด (Limited Parteners) (ร้อยละ 98.31) และจากหุ้นส่วนผู้จัดการ (General 
Partner) (ร้อยละ 1.69) ทั้งนี้ หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) มีสถานะเป็นเพียง 
ผู้ลงทุน (Financial Investors) ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกองทุน และไม่มีความสัมพันธ์
ใดๆ กับบริษัทฯ ที่จะท าให้หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) มีสถานะเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited 
Parteners) ประกอบไปด้วยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเป็น Corporate Pension Funds,  Sovereign Wealth 
Funds, Family Offices, Insurance Companies,  Endowment Funds และ Fund of Funds โดย
หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) ดังกล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 35.45 ยุโรป ร้อยละ 23.36 ตะวันออกกลาง ร้อยละ  4.23 และ เอเชีย ร้อยละ 
36.96 ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Parteners) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้สัญญาไม่เปิดเผยความลับ (Confidentiality Agreement) 

5. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง SSG III และ SSG IV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างไรก็ดี SSG III และ SSG IV จะร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ 
Kendrick Global Limited (“Kendrick”) 

6. Kendrick เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding  Company) ซึ่งถือ
หุ้นโดย SSG III และ SSG IV โดย Kendrick เป็นผู้ถือหุ้นของ Link Capital I (Mauritius) 
Limited (“Link Capital I”) และ ACO I 

7. Kendrick ถือหุ้นทั้งหมดของ Link Capital I และ ACO I โดย Link Capital I ลงทุนในฐานะ
เจ้าหนี้มีประกันผ่านการให้กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้น าเงิน
กู้ยืมดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน (ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปใน 
ข้อ 2.1.2)) และ ACO I ลงทุนในหนี้การค้าไม่มีหลักประกันและถือหุ้นในประเทศไทย นิติบุคคล
เฉพาะกิจทั้งสองถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งแยกตามประเภทกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านการด าเนินกิจการของกองทุน 
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ทั้งนี้ ข้อมูลเพ่ิมเติมของบริษัทในกลุ่ม SSG มีรายละเอียดดังนี้  

1. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

ช่ือบริษัท Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

ส านักงานใหญ ่ Globefin Management Service Ltd, Mezzanine Floor, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

วันท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 22 เมษายน 2559 

ทุนจดทะเบียน 2,822,575 ดอลลารส์หรัฐ 
มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

โครงสร้างการถือหุ้น Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 1001 
กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 
3. Ranjan Lath 
4. Jin Qiushi (กรรมการส ารอง (Alternate Director) ของ Ranjan Lath) 
5. Jacob Samuel 

2. Link Capital I (Mauritius) Limited 

ช่ือบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited 

ส านักงานใหญ ่ Globefin Management Service Ltd, Mezzanine Floor, Rogers 
House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

วันท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 29 มิถุนายน 2559 

ทุนจดทะเบียน 26,427,342 ดอลลารส์หรัฐ 
มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลารส์หรัฐ 
โครงสร้างการถือหุ้น Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 1002 
กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 
3. Ranjan Lath 
4. Jin Qiushi (กรรมการส ารอง (Alternate Director) ของ Ranjan Lath) 
5. Jacob Samuel 

                                                 
1 โปรดพิจารณาแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG 
2 โปรดพิจารณาเชิงอรรถที่ 1 
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3. Kendrick Global Limited 

ช่ือบริษัท Kendrick Global Limited 

ส านักงานใหญ ่ Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 
Tortola, VG1110, British Virgin Islands 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้
กฎหมาย 

หมู่เกาะบริติชเวอรจ์ิน  

วันท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 28 มิถุนายน 2559 

ทุนจดทะเบียน 100 ดอลลารส์หรัฐ 

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลารส์หรัฐ 

โครงสร้างการถือหุ้น SSG III และ SSG IV ถือหุ้นทางตรงรวมทั้งสิ้นร้อยละ 1003 

กรรมการ Embree Capital Limited (Corporate Director)  

หมายเหต ุ:  กรรมการของ Embree Capital Limited ประกอบด้วย Christopher Cains Ranjan 
Lath และ Nursimloo Vishwanand 

2) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการและขนาดของรายการ  

2.1) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

2.1.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 332,399,470.43 บาท เพื่อช าระหนี้ของซูพเีรียร์ สุทธิจ านวน 332,399,470.43 บาท และภายหลัง
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ซูพีเรียร์จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจ านวนร้อยละ 6.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ)  

นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์
เป็นการท ารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์ ซึ่ง เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณา
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงิน
ล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถค านวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้ 

                                                 
3 โปรดพิจารณาเชิงอรรถที่ 1 
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บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของซูพีเรียร์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท า
รายการนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

2.1.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

บริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้น  มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I เพื่อช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 2,747,682,999.87  บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,747,682,999.87  บาท 
โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ACO I จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) และมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยจะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน 
เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการท ารายการกับผู้ที่จะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และถือได้ว่าเป็นการเข้าลงทุนของ ACO I ที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งก าไรหุ้นในระยะสั้น  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเข้าข่ายเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท 
ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถค านวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ 
NTA) ของบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ ACO I ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้า
ท ารายการนี ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเข้าท ารายการกับ Link Capital I SSG Capital Management และ บริษัท สยาม
เพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“SIPCO”)  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG ดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่  22 
กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I โดยมีจ านวนวงเงินกู้รวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จ านวน 
30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ B จ านวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C จ านวน 14,100,000 ดอลลาร์
สหรัฐ และ 

2. บริษัทฯ ได้ เข้ าท าสัญญาการให้ ค าปรึ กษาทางการเ งิน (Financial Advisory Services 
Agreement) กับ SSG Capital Management ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อว่าจ้าง SSG Capital Management เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา และตรวจสอบนโยบายการบริหารทางด้านการเงินแก่บริษัทฯ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้มีศักยภาพ และมีผล
ประกอบการด้านการเงินสูงสุด (เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I) 
โดย SSG Capital จะได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ เป็นมูลค่าร้อยละ 1.5 ของรายได้จากยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ
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บริษัทฯ ในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ณ วันที ่23 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ SSG Capital Management เป็น
จ านวน 3 เดือน โดยเริ่มช าระเดือนพฤษภาคม  2562  เป็นเงิน 9,899,660.73 บาท เดือนมิถุนายน  2562 เป็นเงิน 9,060,719.91 
บาท และเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 10,511,093.72 บาท รวมเป็นจ านวน 29,471,474.36 บาท 

3.  บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาบริการด้านพลังงานกับ SIPCO ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ซึ่ง
ใช้แทนสัญญาลงวันท่ี 19 สงิหาคม 2551) และหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันท่ี 16 กันยายน 2559 

โดย Kendrick ถือหุ้นใน Link Capital I ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ SSG Capital Holdings Limited 
ถือหุ้นใน SSG Capital Management ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด Link Capital I และ SSG 
Capital Management ตามล าดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่  ACO I ของสารสนเทศฉบับนี้ ) ทั้งนี้ Link Capital I SSG Capital 
Management และ SIPCO ไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ แต่ประการใด  

สรุปสาระส าคัญของสัญญาปรากฏตาม ข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลง
หนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ 
ACO I ไม่ใช่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 
แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงท าให้ ACO I  
มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส่งผลให้ ACO I เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ในจ านวนร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ) ท าให้ ACO I มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากการถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะ  
ที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”) เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญประเภทเดียวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว 
(GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไม่เคยได้มาหรือจะได้มาซึ่ง GSTEEL-W3 โดยมีค่าตอบแทนใน
ระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในข้อ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 

อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่ประสงค์ที่จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะ
ขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ดังนั้น  
หาก ACO I ได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากส านักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีมติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ ACO I และยินยอมให้ ACO I มีมติให้ ACO I ไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของ ACO I (ถ้ามี)) และได้ปฏิบัติอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปฯ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการ ทุกประการ ACO I ก็จะได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 

3) การค านวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

3.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ซูพีเรียร์ 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ซูพีเรียร์ 
จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยรายการของซูพีเรียร์ มีขนาด
รายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น
งบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถค านวณรายการจากสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ซูพีเรียร์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ซูพีเรียร์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ซูพีเรียร์และจัดสง่
ความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ 
ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ปรากฏดังนี ้ 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ จ านวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 29,683  

หัก : สินทรัพย์ที่ไมม่ีตัวตน (11)  

หัก : หนี้สินรวม (19,179)  

หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (10,937)  

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (444)  
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3.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จัดเป็น
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยรายการของ ACO I มีขนาดรายการ
เกินกว่า 20 ล้านบาท ท้ังนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจาก
งบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงิน
ล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถค านวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จากการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I และจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ 
ส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ปรากฏตามตารางในข้อ 3.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้แก ่ซูพีเรียร์ ข้างต้น 

4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การช าระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

4.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะช าระหนี้ตามค าพิพากษาบางส่วนจ านวน 332,399,470.43 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดส าหรับการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวนไม่เกิน 1,749,470,897 หุ้น ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 
0.19 บาท จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 332,399,470.43 บาท 

4.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 2,747,682,999.87 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้น ในราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท จะมีมูลค่ารวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,747,682,999.87 บาท 

5) รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลกัษณะความสมัพันธ์ 

5.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์เป็น
การท ารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ของบริษัทฯ โดยคุณหญิงปัทมา และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทถือหุ้นในซูพีเรียร์จ านวนทั้งสิ้น 52,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซูพีเรียร์ จึงเป็นการท ารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นกรรมการในบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ซูพีเรียร์ ของสารสนเทศฉบับนี ้

5.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I 
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)  
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  ACO I จะมี
สถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ)  และมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  โดยจะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก
ซึ่งเปน็ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน  
2 ท่าน จึงเป็นการท ารายการกับผู้ที่จะมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โปรดพิจารณารายละเอียด
ปรากฏตาม ข้อ 1.2.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ ACO I ของ
สารสนเทศฉบับนี ้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาตารางแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในหน้า 5 ของสารสนเทศฉบับนี้ 

6) ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย 

6.1) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

คุณหญิงปัทมา ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซูพีเรียร์ โดยคุณหญิงปัทมา 
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมาถือหุ้นในซูพีเรียร์จ านวนทั้งสิ้น 52,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซูพีเรียร์ และถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 566,531,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
8.27 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อนุมัติ
รายการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

นอกเหนือจากนี้ ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน  
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6.2) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  แก่ซูพีเรียร์  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 11 ตุลาคม2562 เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติ
สนิทกับซูพีเรียร์และคุณหญิงปัทมา รวมการถือหุ้นในกลุ่มนี้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 8.09 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) ประกอบด้วย 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น) 
ร้อยละของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี์ (ประเทศไทย) จ ากัด 275,776,000 4.03 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 273,095,200 3.99 

น.ส. สุธิดารัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู 5,000,000 0.07 

น.ส. สรุัติพร ลีสวสัดิ์ตระกลู 5,000,000 0.07 

นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 1,580,000 0.02 

นายมานิตย์ เจียจวบศลิป ์ 80,000 0.00 

6.3) กรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  แก่ 
ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ไม่ม ี

7) เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

นอกจากการด าเนินการต่างๆ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ก าหนดข้างต้นแล้ว การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ ACO I ยังต้องด าเนินการ ต่างๆ ตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ในเรื่องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

(2) ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ส าหรับการเข้าท ารายการ  
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กล่าวคือการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ 
ซูพีเรียร์ และ ACO I 
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(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอช่ือโดย ACO I จ านวน 5 ท่าน (จากสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดจ านวน 2 ท่าน) เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 

(4) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)) การผ่อนผันการท า 
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ ACO I 

(5) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/25584 และ 

(6) ได้ยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ข้อ (3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น (โปรดพิจารณา
สมมติฐานการและการค านวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)) เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรม
ประมาณร้อยละ 171 จึงเป็นราคาที่มีความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยาก 
ที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น โดยเจ้าหนี้ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนรายอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ ซูพีเรียร์ และ ACO I ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ก็จะได้รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคา 0.19 บาทต่อหุ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นราคาที่เป็นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่ประการใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงผลกระทบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการลดลงของสัดส่วนการถือ
หุ้นและการลดลงของก าไรต่อหุ้นและความเหมาะสมของราคาเสนอขาย รวมถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ 
จะได้รับแล้วเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แกซู่พีเรียร์ จะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระ
หนี้สินเป็นเงินต้นจ านวน 332,339,470.43 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเลิกรวมจ านวน 289,461,142.25 บาท รวมทั้งสิ้น 
621,860,612.68 บาท ทั้งจ านวนในคราวเดียว 

ส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนจะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินเป็นเงินต้นจ านวน 2,747,682,999.87 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเลิกรวมจ านวน 
3,731,940,954.81 บาท และภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องจ านวน 658,577,815.55 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ตกเป็น
ผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ ACO I ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้า
ต่างประเทศเดิม ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I) รวมทั้งสิ้น 7,138,201,770.23 บาท ท้ังจ านวนใน
คราวเดียว และจะท าให้บริษัทฯ มี ACO I ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ลงทุนที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา 
รวมถึงมีศักยภาพและมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  
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นอกจากนี้ กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ  
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดย
กลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย  

รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ส าหรับแผนการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินการงานของกิจการและแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการ
สนับสนุนด้านการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการด าเนินการ
ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่
ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7) ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มี
กรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว  

2. ข้อมูลของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

1) ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  

ช่ือบริษัท บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ (02) 634-2222 โทรสาร (02) 634-4114 

ที่ตั้งโรงงาน 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเอส เอส พี ต าบลหนองละลอก 

อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 

โทรศัพท์ 0-3886-9323 โทรสาร 0-3886-9333 

เว็บไซต ์ http://www.gsteel.com 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรดีร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (Slab) 

ทุนจดทะเบียน จ านวน 48,775,743,730 บาท 

ทุนช าระแล้ว จ านวน 34,250,904,820 บาท 

ชนิดและจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วท้ังหมด: 

หุ้นสามญัจ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5.00 บาท 

http://www.gsteel.com/
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2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coil) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ และเพื่อทดแทนการน าเข้า 
โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
แผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กท่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณท่ีใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรดีรอ้นชนิดม้วนของบริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจรที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ภายใต้
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รวมกระบวนการหลอม การหล่อ และการรีดไว้ในโรงงาน
เดียวกันอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือท่ีเรียกว่า Compact Mini Mill มีก าลังการผลิตสูงสุดถึง 3.4 ล้านตันต่อปี 
โดยเฟสแรกที่เปิดด าเนินการผลิตอยู่ในขณะนี้มีก าลังการผลิต 1.8 ล้านตัน ซึ่งสามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนตาม
ขนาดความต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันได้สูงถึง 1.5 ล้านตันต่อป ี

3) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 
การถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

จ านวนหุ้น 
)หุ้น(  

สัดส่วนการถือหุ้น 
)ร้อยละ(  

1. นายนิรัมดร์ งามช านัญฤทธิ ์ 444,682,520 6.49 

2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 6.31 

3. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 5.88 

4. นายกฤษนันทร์ เกวล ี 276,463,000 4.04 

5. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซสี์ 
)ประเทศไทย (  จ ากัด 

275,776,000 4.03 

6. คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู 273,095,200 3.99 

7. UOB KAY HIAN PRIVATE 
LIMITED 

178,440,083 2.60 

8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด )มหาชน(  

160,567,780 2.34 

9. นายเฉลมิชัย มหากิจศริ ิ 146,467,412 2.14 

10. นางสาวอ าพร ศรีโพธ์ิทอง 129,305,800 1.89 
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4) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ  

2.  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

3.  ศ. ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ  

5.  นายริวโซ โอกิโน กรรมการ 

6.  นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

7.  นางสาวสุนทรียา วงศิริกุล กรรมการ  

8.  นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

9.  นางจุไรรัตน์  ปันยารชุน กรรมการ  

10.  นายโกมล วงศ์อภัย กรรมการ 

11.  นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ กรรมการ 

12.  ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

5) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. คุณหญิงปัทมา  ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. นายอัมเรนดรา  พราสาด ชาวดรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสิทธิศักดิ ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู Deputy Chief Executive Officer - Production 

and Commercial 

4. นางสาวสุนทรียา  วงศ์ศิริกุล Deputy Chief Executive Officer - Strategy 

and Business Planning 

5. นายสมชัย  ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการสื่อสารราชการ 

6. นายทูสซา  คานธี ซาฮ ู ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการค้า 

7. นางสาวเมธิกานต ์ ชุติพงศ์สิร ิ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการจัดการ 

8. นายวราวุธ สุวรรณศร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 

9. นายราจีฟ  ชวาเวิ๊ด ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านบญัชีและการเงิน 
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6) รายการระหว่างกันในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

   (ล้านบาท) 

เงินมัดจ า-กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัท สุขุมวิท อินเตอร ์      

ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด   2  2 

บริษัท เอส เอส พ ีเพลส จ ากัด   1  1 

รวม   3  3 

เจ้าหนี้การค้า      

บริษัทย่อย      

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี เจ สตีล”)   11  - 

รวม   11  - 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด   196  200 

รวม   207  200 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

ที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี      

บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 
Limited 

  314  314 

      เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า      

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“เอเซีย 
เมทัล”) 

  1  1 

บริษัท ลิเบอร์ต้ี สตีล สยาม จ ากัด   10  - 

รวม   11  1 

      เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

นายวีระชัย สุธีรชัย   -  78 

บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด   3  3 

บริษัท เกรทสยาม สตีลเวิร์คส จ ากัด   1  1 

บริษัท เอส เอส พี เพลส จ ากัด   19  21 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด   39  38 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

   (ล้านบาท) 

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(“ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์”) 

  479  479 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

Synergy Strategic Solutions  

4,116 

36  

4,334 

- 

Link Capital I  21  - 

รวม   4,714  4,954 

      

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการ
ประนีประนอมยอมความที่ถงึก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงป ี

     

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

นายวีระชัย สุธีรชัย   32  - 

      

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัทย่อย      

จี เจ สตีล   -  - 

บริษัท จีเอส ซีเคียวริต้ี โฮลดิ้ง จ ากัด  
(“จีเอส ซีเคียวริต้ี”) 

  92  92 

รวม   92  92 

    

ดอกเบี้ยค้างจ่าย      

บริษัทย่อย      

จี เจ สตีล   -  19 

จีเอส ซีเคียวริต้ี     297  273 

      

บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      

นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ   16  13 

นายวีระชัย สุธีรชัย   9  6 

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จ ากัด   73  51 

ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส ์   289  260 

Link Capital I   32  - 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited  4,530  4,558 

รวม   5,246  5,180 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
แต่สอบทานแลว้) 

 (ตรวจสอบแลว้) 

   (ล้านบาท) 

      

เจ้าหนี้เครื่องจักรและงานก่อสร้าง      

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

เอเซีย เมทัล   2  2 

      

     

เงินกู้ยืมระยะสั้น     

บริษัทย่อย     

จี เจ สตีล    -  94 

จีเอส ซีเคียวริต้ี  1,027  1,027 

  1,027  1,121 

บุคคลอ่ืนหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

นางแน่งน้อย ไตรวุฒิ  -  30 

Link Capital I  -  - 

รวม  1,027  1,151 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

จีเอส ซีเคียวริต้ี   1,086  1,086 

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

Link Capital I  900  - 

รวม  1,986  1,086 

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น     

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายที ่1  4  4 

     

หนี้สินจากการยกเลิกฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอม
ความ 

 
   

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

นายวีระชยั สธุีรชัย  32  - 

นางแน่งน้อย ไตรวุฒ ิ  30  - 

รวม  62  - 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

26 

7) ตารางสรุปงบการเงินงวดรวมปี 2559 ถึง 2561 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 2560 2561 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

7.1) งบแสดงฐานะของงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

หน่วย: พันบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  623,204   590,830   258,184  621,869  

เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อค้า  -   12,237   11,496  6,445  

ลูกหนี้การค้า  272,386   48,131   13,805  73,044  

สินค้าคงเหลือ  1,991,563   4,110,176   4,611,491   3,840,366  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  199,985   575,422   565,994   583,688  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  3,087,139   5,336,796   5,460,969   5,125,412  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

      

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  210,000   210,000   210,000   210,000  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   28,738,713   26,004,879   24,384,466   23,564,293  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  15,175   11,866   11,540   11,194  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  563,640   608,511   565,467   771,982  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  29,527,529   26,835,256   25,171,473   24,557,469  

รวมสินทรัพย ์  32,614,668   32,172,052   30,632,442  29,682,881 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน 
 

      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  315,857   212,503   212,503   212,503  

เจ้าหนี้การค้า  7,479,044   1,326,191   2,339,819  1,647,996 

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟกูิจการ ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ป ี

 464,261   535,320   659,013  531,482 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

 108,000   138,000   314,000   314,000  

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี  558,485   509,539   505,934   479,569  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  30,000   1,506,201   1,269,364   123,661  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการอื่น  137,394   107,479   107,424   -  

เงินกู้ยืมจากผู้ถอืหุ้น  3,850   3,850   3,850   3,850  

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  204,365   203,320   42,666   69,563  
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หน่วย: พันบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 30 มิ.ย. 62 

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  3,506,161   7,147,117   7,440,181   7,057,786  

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  3,969,003   4,936,688   5,473,957   5,514,111  

ประมาณการหนี้สิน  3,156,212   269,778   434,458   426,120  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  346,309   364,141   348,859   323,933  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  20,278,942   17,260,128   19,152,028  16,704,574 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 

      

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟกูิจการ – สุทธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งป ี

 245,113   148,040   -   334,264  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน  242,000   1,655,358   1,117,518   1,961,634  

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  875,195   545,273   117,928   -  

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -   16,048   -   -  

ประมาณการหนี้สิน  -   24,237   -   -  

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน  105,192   130,348   143,059   177,681  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  -   1,805   1,389   1,172  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,467,499   2,521,108   1,379,894   2,474,751  

รวมหนี้สิน  21,746,442   19,781,236   20,531,922  19,179,325 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         

    ทุนจดทะเบียน  48,775,744   48,775,744   48,775,744   48,775,744  

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว  34,250,905   34,250,905   34,250,905   34,250,905  

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ  14,050   14,050   14,050   14,050  

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น        

    ส่วนต่ ากวา่มูลค่าหุ้น (10,163,276) (10,163,276) (10,163,276)  (10,163,276) 

    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน  206,307   206,307   206,307   206,307  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม          

    จัดสรรแล้ว         

         ทุนส ารองตามกฎหมาย  763,977   763,977   763,977   763,977  

    ยังไม่ได้จัดสรร  (22,923,616) (23,098,904) (24,899,545)  (25,504,986) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  2,148,347   1,973,059   172,418   (433,023) 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  8,719,880   10,417,757   9,928,102   10,936,579  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกนิทุน)  10,868,226   12,390,816   10,100,520   10,503,556  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  32,614,668   32,172,052   30,632,442  29,682,881 
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สินทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,615 ล้านบาท ลดลง 821 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 3,087 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 
744 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.75 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 29,528 ล้านบาท 
ลดลง 1,565 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินค้าคงเหลือเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีสต๊อกเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 
โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,688 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,992 ล้านบาท ในป ี2559 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 32,172 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.36 เมื่อเทียบกับ 
สิ้นปี 2559 โดยสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 5,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.87 และสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน จ านวน 26,835 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลัก ส าหรับเฉพาะบริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลง 289 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,632 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ 
สิ้นป ี2560 ในจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 5,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน จ านวน 25,171 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลัก ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก 

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 29,683 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์ทั้งหมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 5,125 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 24,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก
การลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยซึ่งลดลง 1,680 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,018 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง
มาจากค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 623 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 464 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 291.14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับ
สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 675 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 315 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดใช้ไปในการซื้อที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 34 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179 ล้านบาท จากการช าระต้นทุนทางการเงิน ช าระ
คืนเงินกู้ยืมและช าระหนี้สินบางส่วน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 591 ล้านบาท 
ลดลง 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 160 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 132 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ช่ัวคราว 82 ล้านบาท จากการที่บริษัทน าหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับจากการช าระหนี้ทางการค้าออกขายบางส่วนเพื่อน าไป
ช าระหนี้สถาบันการเงิน และเงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 60 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน 324 ล้านบาท จากการช าระต้นทุนทางการเงิน ช าระคืนหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ และช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมเป็นเงิน 1,820 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันจ านวน 1,496 ล้านบาท 
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 258 ล้านบาท ลดลง 
333 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 848 
ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 48 ล้านบาท ซึ่งมาจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 116 ล้านบาท และมีเงินสดรับ
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 68 ล้านบาท ส าหรับบริษัท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 35 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบจากการยกเลิกสัญญากับบริษัทผู้ให้บริการจัดการวัตถุดิบ 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,133 ล้านบาท จากการช าระต้นทุนทางการเงิน 534 ล้านบาท 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 591 ล้านบาท 
ส าหรับบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช าระต้นทุนทางการเงิน 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดจ านวน 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364 ล้านบาท หรือร้อยละ 141 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับเงิน
สดรับสุทธิจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น (Right Offering) ในไตรมาส 2 ปี 2562 

 ลูกหนี้การค้า 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,364 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 1,092 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 30 ล้านบาท จากปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทมีการ
ติดตามหนี้ที่ค้างช าระอย่างใกล้ชิด ส าหรับนโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาตั้ง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจ านวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้  โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งส ารองค่าเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญจ านวน 1,092 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,076 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
1,028 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 48 ล้านบาท ท าให้ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2559 จ านวน 224 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเนื่องจากบริษัทย่อยได้ท าบันทึกข้อตกลงช าระหนี้และหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้รายหนึ่งจ านวน 172 ล้านบาท ส าหรับ
นโยบายในการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจ านวนที่คาดว่าจะ
เก็บไม่ได้ โดย ณ สิ้นป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1,028 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,041 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 1,027 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 14 ล้านบาท ลดลงจากป ี2560 จ านวน 34 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ านวน 1,043 
ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 970 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้าสุทธิ 73 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท จากปี 2561  

 สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 1,992 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.11 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.98 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินค้า
คงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นมีปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณที่เหมาะสมส าหรับรองรับการขายในอนาคตและเนื่องจากราคาขายสูงกว่า
ต้นทุนผลิตสินค้าส าเร็จรูป ณ สิ้นป ี2559 จึงมีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 69 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 4,110 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.78 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 2,119 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า
ส าเร็จรูปและอื่นๆ ของบริษัทย่อยเป็นหลัก ส าหรับเฉพาะบริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลง 289 ล้านบาท โดยสินค้าส าเร็จรูปลดลง 
303 ล้านบาท ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อวัตถุดิบสูญหาย จ านวน 92 ล้านบาท ส าหรับวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายที่
อาจเกิดจากถูกยักยอก ฉ้อโกงหรือลักทรัพย์  
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 4,611 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 501 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบเป็นหลัก บริษัทมีการ
ตั้งค่าเผื่อวัตถุดิบสูญหาย จ านวน 92 ล้านบาท ส าหรับวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายที่เกิดจากถูกยักยอก ฉ้อโกงหรือลักทรัพย์ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ านวน 3,840 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลง 771 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยจ านวน 1,703 ล้านบาท ซึ่งมาจากสินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุและอุปกรณ์ลดลง 
ในขณะที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,024 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ กลับมาผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเอง หลังจากที่
รับจ้างผลิตให้กับ จี เจ สตีล ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 

หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 21,746.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น และ ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19,781 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.04 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559  
ซึ่งเป็นผลของหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง 3,019 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 มีการรับรู้การกลับรายการประมาณการผลแตกต่าง
จากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ และมีการรับรู้ก าไรจากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ จากการจ่ายช าระหนี้บางส่วน หนี้สิน 
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,054 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินท้ังสิ้น 20,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 751 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,892 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 1,141 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 19,179 ล้านบาท ลดลง 
1,353 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป ี2561 ซึ่งเป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง 2,447 ล้านบาท โดยเกิด
จากการลดลงของหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้การค้าที่ลดลงรวม 1,838 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,095 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือระยะยาวและได้มีการใช้เบิกเงินกู้ในไตรมาส 2  
ปี 2562 รวมทั้งความส าเร็จในการเจรจาประนอมหนี้ของบริษัทฯ ท าให้หนี้สินระยะสั้นปรับมาเป็นหนี้สินระยะยาว 

 หนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 20,279 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,794 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1,632 ล้านบาท 
เนื่อง จากดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไม่หมุนเวียนไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน  
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 454 ล้านบาท เป็นผลจากภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้องในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และมีการ
ปรับปรุงราย การจากหนี้สินไม่หมุนเวียนไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 49 ล้านบาทจาก
การช าระคืนเงินกู ้เจ้าหนี้การค้าลดลง 564 ล้านบาท จากการช าระหนี้ เจ้าหนี้อ่ืนและค้าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไม่หมุนเวียนไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 3,019 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 
เจ้าหนี้การค้าลดลง 6,153 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่บริษัทค้างช าระแก่
เจ้าหนี้ต่างประเทศ 7 ราย รวมถึงภาระหนี้สินที่พึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิม ให้แก่บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง และบริษัทได้จัด
ประเภทเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวไปเป็นเจ้าหนี้อื่น นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินลดลง 2,886 ล้านบาท 
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เนื่องจากมีการโอนออกประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 2,231 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการโอน
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ท่ีบริษัทค้างช าระแก่เจ้าหนี้ต่างประเทศรายหนึ่ง รวมถึงภาระหนี้สินที่พึงมีทั้งหมดตามสัญญาเดิมให้แก่
บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง และกลับรายการประมาณผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ 765 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,892 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้น 1,014 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 537 ล้านบาท และเจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 2,447 
ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1,146 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช าระคืนหนี้สินของบริษัทย่อย
เป็นหลัก เจ้าหนี้การค้าลดลง 692 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อย โดยเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยลดลง 1,333 ล้านบาท 
ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ กลับมาผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเองอีกครั้ง เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายลดลง 382 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง 107 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ เข้าท า
สัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย จึงท าให้หนี้สินหมุนเวียนถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 1,468 ล้านบาท ลดลง 1,557 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเนื่องจากการปรับปรุงรายการหนี้สินไม่
หมุนเวียนไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,054 ล้านบาท สาเหตุหลักมา
จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  จ านวน 1,413 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท
ต่างประเทศของบริษัทย่อยจ านวน 1,479 ล้านบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 1,141 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง จ านวน 538 ล้านบาท เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 427 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
1,095 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 844 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่  
2 เมษายน 2562 บริษัทฯ เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited จ านวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวจ านวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน Standby 
Letter of credit จ านวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันในการสั่งซื้อเศษเหลก็น าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากน้ี 
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ เข้าท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย และได้รับการขยายระยะเวลาช าระหนี้ ท าให้หนี้สินท่ีเกิดจากการฟื้นฟูกิจการและ
การประนีประนอมยอมความที่เป็นหนี้ระยะสั้น ถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,868 ล้านบาท ลดลง 1,048 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากส่วนของขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จากขาดทุนสุทธิ 
ประจ าปี 2559 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.01 จากสิ้น
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,101 ล้านบาท ลดลง 2,290 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 18 จากสิ้นปี 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,504 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 403 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2561 ทั้งนี้ หากไม่นับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท 
มีส่วนทุนติดลบ 433 ล้านบาท 

7.2) งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ 

หน่วย: พันบาท 

รายการ 2559 2560 2561 30 มิ.ย. 62 

รายได ้         

รายได้จากการขาย  21,683,626  25,704,985  29,965,744  8,589,605 

รายได้จากการให้บริการ - รับจ้างผลิต  -     -     -     -    

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  6,534   146,897   -    11,691 

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ  25,956   -     -    29,252 

กลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้  -     764,902   -     -    

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นสุทธ ิ  35,452   1,244,855   197,031  720,994 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้  58,937   749,429   -     -    

ก าไรจากการประนีประนอมยอมความ -  - -  84,615  

รายได้อื่น  109,173   127,551   178,556   52,856  

รวมรายได ้  21,919,676  28,738,620  30,341,330   9,489,013  

ค่าใช้จ่าย         

ต้นทุนขาย         

     - ต้นทุนผลิตสินค้าที่ขาย  20,370,578  24,775,710  29,635,851   8,790,767  

     - ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า  257,303   195,526   400,183   556,485  

     - ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)  (69,091)  5,298   159,314   (28,195) 

รวมต้นทุนขาย  20,558,791  24,976,534  30,195,349   9,319,057  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  458,056   482,757   365,224   109,554  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  983,017   868,464   843,319   460,437  

ประมาณการผลขาดทุนจากค าสั่งซ้ือของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ  -     -     40,565   -    

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  -     -     9,586   -    

ค่าใช้จ่ายอื่น  13,865   1,039,640   144,047   49,856  

ต้นทุนทางการเงิน  933,016   994,833   1,101,535   576,231  

รวมค่าใช้จา่ย  22,946,744  28,362,228  32,699,626  10,515,135  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,027,068)  376,392  (2,358,296) (1,026,122) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  21,424   10,852   -    -  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี (1,048,492)  365,539  (2,358,296) (1,026,122) 
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ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้โดยรวมลดลงจากปี 2558 สาเหตุหลักมาจากราคาจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนเฉลี่ยต่อตันลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ในส่วนของต้นทุน บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายต่อตันลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบเฉลี่ยต่อตันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับต้นทุนแปลงสภาพเฉลี่ยต่อตันที่ลดลงจาก
ประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและราคาวัตถุดิบต่างปรับตัวลดลง แต่เนื่องจากราคา
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรขั้นต้น 1,125 ล้านบาท 

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 366 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 ที่มีผลขาดทุน
สุทธิรวม 1,048 ล้านบาท โดยราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้นในปี 2560 ประมาณร้อยละ 18.54 จากปีที่แล้ว
และด้วยบริษัทยังคงบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดีเป็นผลให้บริษัทมีก าไรขั้นต้น 728 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 2,358 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2560 ที่มีผลก าไร
สุทธิรวม 366 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ส าหรับต้นทุนขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามปริมาณขาย 
ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพ ซึ่งราคา Graphite Electrode ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนแปรสภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,026 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิรวม 906 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สาเหตุหลักจากบริษัทฯ หยุดการผลิตช่ัวคราวเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วง 
เดือนกุมภาพันธ ์ถึงเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน และรวมทั้งการปิดเพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรประจ าปี 
และในส่วนของบริษัทย่อย จี เจ สตีล ก็มีการหยุดการผลิตช่ัวคราวประมาณ 1.5 เดือน ในช่วงกลางเดือนมกราคมถึง 
ต้นมีนาคม 2562 เนื่องจากอุปกรณ์หม้อแปลง (Transformer) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตช ารุดและต้องรอการสั่งซื้ออะไหล่จาก
ตา่งประเทศ ดังนั้น จึงท าให้ผลประกอบการขาดทุนในช่วง 6 เดือนของปี เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคงท่ี และค่าใช้จ่ายที่เป็น
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร เป็นเงินจ านวนมากในแต่ละเดือน 

 รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 21,920 ล้านบาท ลดลง 1,065 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.63 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้ 22,985 ล้านบาท จากการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 21,684 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับป ี2558 ที่มีรายได้จากการขายรวม 22,826 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ต้นทุนการผลิต 
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นผลให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นในปีนี้  โดยประเด็นส าคัญของก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุน
ขายเฉลี่ยลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.50 ในสัดส่วนที่มากกว่าราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.81 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ปริมาณการขายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 1,326,352 ตัน ลดลงจากปี 2558 จ านวน 16,751 ตัน ที่มีปริมาณการขายจ านวน 
1,343,103 ตัน คิดเป็นปริมาณการขายที่ลดลงร้อยละ 1.25 
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ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมจ านวน 1,381,336 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 
54,984 ตัน คิดเป็นปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม จ านวน 25,705 ล้านบาท 
และมีก าไรขั้นต้นรวม 728 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการ
ขายและราคาขายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ในป ี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม จ านวน 1,449,290 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 
66,524 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมส าหรับปี  2561 จ านวน 29,966 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 25,705 ล้านบาท รายได้จากการขายและ 
การให้บริการที่เพ่ิมขึ้น สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม จ านวน 
437,732 ตัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จ านวน 328,789 ตัน หรือลดลงร้อยละ 43 โดยมีรายได้จากการขายและ
การให้บริการรวมส าหรับปี 6 เดือนแรก ของป ี2562 จ านวน 8,590 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และการประนีประนอมยอมความ 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินภายใต้  
แผนฟื้นฟูกิจการ จ านวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.27 ของรายได้รวม จากการที่บริษัทสามารถเจรจาและ 
ช าระหนี้ใหก้ับเจ้าหนี้ท าให้ได้ส่วนลด (haircut) 

ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รวม จ านวน 1,514 ล้านบาท จากการที่
เจ้าหนี้ยอมลดหนี้ของดอกเบี้ยค้างช าระให้บางส่วนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และในส่วนของบริษัทมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 780 ล้านบาท 
จากการโอนกลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้ 

ในป ี2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากการประนีประนอม
รวม จ านวน 85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้บางราย โดยได้รับการขยาย
ระยะเวลาช าระหนี้และเจ้าหนี้ตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ย บริษัทฯ จึงบันทึกก าไรจากการประนีประนอมยอมความ 

 ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ  จ านวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.16 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จ านวน 1,245 ล้านบาท เป็นผลมา
จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ในป ี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 197 ล้าน
บาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ  

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมสุทธิเป็นจ านวน 721 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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 ต้นทุนขาย 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 20,559 ล้านบาท ลดลง 3,213 ล้านบาท จาก 23,772 ล้านบาท 
ในปี 2558 โดยต้นทุนขายในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.79 ของรายได้รวม 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม จ านวน 24,977 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 
เพิ่มขึ้น 4,418 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ปี 2560 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นรวม 728 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่มีก าไรขึ้นต้นรวม 1,125 ล้านบาท แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
ท าให้ต้นทุนการผลิตรวมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีก าไรที่เป็นเงินสด (Cash Margin) จากการที่ยังคง
สามารถบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ในป ี2561 ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 30,195 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 
2560 จ านวน 24,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,219 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบและต้นทุน
แปรสภาพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา Graphite Electrode เป็นหลัก ท าให้ปี 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นรวม 230 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 ที่มีก าไรขึ้นต้นรวม 728 ล้านบาท แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่
สูงขึ้นประกอบกับต้นทุนแปรสภาพ (Cash conversion cost) ที่สูงข้ึน ท าให้ต้นทุนการผลิตรวมสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงมีก าไรที่เป็นเงินสด (Cash Margin) จากการที่ยังคงสามารถบริหารจัดการการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 9,319 ล้านบาท 
ลดลง 6,176 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยต้นทุนขายในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 108 
ของรายได้จากการขาย ส่วนหนึ่งจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ว่างเปล่าจากการหยุดการผลิตช่ัวคราวในปีนี้ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ดังกล่าวข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในป ี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 4,586 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.09 ของรายได้รวม ลดลงจ านวน 28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการ 
ลดลงของปริมาณการขาย 

ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม จ านวน 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทจาก
ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 365 ล้านบาท ลดลง 
118 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขายอย่างเป็นสาระส าคัญของบริษัท 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 
จ านวน 110 ล้านบาท ลดลง 80 ล้านบาท โดยลดลงเป็นไปตามปริมาณการขายที่ลดลงของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 983 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.48 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.41 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอื่นๆ ที่เพ่ิมขึ้น 
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 868 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 115 ล้านบาท 
สาเหตุหลักมาจากปี 2559 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เจ้าหนี้เรียกร้องเพิ่มเติม จากบริษัทผิดเง่ือนไขตามสัญญาบางประการในอดีต 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมส าหรับปี  2561 และปี 2560 เป็นจ านวน  
843 ล้านบาท และ 868 ล้านบาทตามล าดับ ลดลง 25 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปี 2561 บริษัทมีการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารไปเป็นต้นทุนการให้บริการรับจ้างผลิต 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 460 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปรับปรุงบันทึกค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม ส าหรับเงินชดเชยให้กับลูกจ้างที่ท างานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ได้ค่าชดเชย
อัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงานส าหรับ 
6 เดือน ปี 2562 จ านวน 48 ล้านบาท 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 

ในป ี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 271 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.24 ของ
รายได้รวม ลดลง 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.09 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อย 

ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 1,040 ล้านบาท โดยมาจากขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ านวน 1,222 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท  

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

เป็นรายการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง จ านวน 998 ล้านบาท จากการประเมิน
ราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 184 ล้านบาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนของ จี เจ สตีล ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลง 

 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 

บริษัทได้รับหุ้นจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เกิดจากการช าระหนี้ทางการค้า และน าหุ้นนี้มาจ าน าเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง จ านวนทั้งสิ้น 55 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
ต่อมา บริษัทได้ขายหุ้นบางส่วน เพื่อช าระหนี้ของสถาบันการเงินตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ จ านวนทั้งสิ้น 48 ล้านหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 1.24 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทดังกล่าว ซึ่งท าให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในปี 2560 
จ านวน 120 ล้านบาท 

ในป ี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 144 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากประมาณการภาระ
หนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 100 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นของปี 2561 ลดลง
จากปีก่อน 896 ล้านบาท โดยปีก่อนมีขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 998 ล้านบาท ส าหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายอื่น 278 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 126 ล้านบาท ประมาณการภาระหนี้สิน
จากคดีฟ้องร้อง 100 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 42 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2561 ลดลงจาก 
ปีก่อน 1,105 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัท มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ านวน 1,222 ล้านบาท และขาดทุน
จากการขายเงินลงทุน 120 ล้านบาท 
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ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอื่น 50 ล้านบาท 
ส าหรับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่น 887 ล้านบาท ซึ่งมาจากขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายอื่น ณ ช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเท่ากับ 95 ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ในป ี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน จ านวนเงิน 676 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม จ านวน 995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาทจาก 
ปี 2559 เนื่องจาก จี เจ สตีล มียอดเงินกู้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวมส าหรับปี  2561 และปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,102 ล้านบาท และ 995 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท เนื่องจาก จี เจ สตีลมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการเพิ่มยอดขายและรักษาก าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้ต่อเนื่องส าหรับตลาดในประเทศ  

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 576 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการที่บริษัทเข้าท าสัญญากู้ยืมกับบริษัท Link 
Capital I (Mauritius) Limited เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 จ านวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวจ านวน 30 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงิน Standby Letter of credit 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นและสุทธิ 

ในป ี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรขั้นต้นรวม 1,125 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุน
ขั้นต้นรวม 945 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,048 ล้านบาท 

ในป ี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรขั้นต้นรวม 728 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 
และมีก าไรสุทธิรวม 366 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 ที่มีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,048 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขั้นต้น 230 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2559 
และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิรวม 2,358 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2560 ที่มีผลก าไรสุทธิรวม 366 ล้านบาท  

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขั้นต้น 729 ล้านบาท 
เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผลก าไรขั้นต้น 469 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิรวม 1,026 ล้านบาท ในขณะ
ที่ช่วงเดียวกันของป ี2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิรวม 906 ล้านบาท 
 


