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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  
8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 110,392,922,340 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 48,775,743,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 159,168,666,070 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน
22,078,584,468 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 5 บาท เพื่ อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่  
(1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัย สตีล จ ากัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา  
(“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จ ากัด (“นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
(“ซูพีเรียร์”) และ (8) Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  
(โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4))  

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้ 

1. ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสม
ของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการก าหนดราคาตลาด 

1.1 ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ 

ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนปี 2562 บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตสินค้าท้ังหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) (“จี เจ สตีล”) ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่าง
รุนแรง บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าท า
สัญญากู้ยืมเงิน(Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กับ Link 
Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG เช่นเดียวกัน 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 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง เครื่องจักรเป็นประกัน
หนี้ (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง 
ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกิจและเพื่อให้สามารถกลับมาด าเนินการผลิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี การกู้เงินเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงใช้
ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะต้องการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดหนี้จ านวนมากที่มีอยู่ และท าให้บริษัทฯ มี
โครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งและมีความยั่งยืนในระยะยาว  

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากของบริษัทฯ 
อาจด าเนินการได้ 2 วิธีคือ 1. การยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หรือ 2. การด าเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน อย่างไร
ก็ตาม ตามมาตรา 90/5 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปัจจุบัน) บริษัทฯ ไม่สามารถ
ยื่นค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการได้อีกครั้ง เนื่องจากยังไม่พ้นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งศาลล้มละลาย
กลางได้เคยมีค าสั่งขอยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งแนวทางการฟื้นฟูกิจการต้องใช้ระยะเวลาในการ
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เตรียมการและมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการยังมี
ระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมายที่มีระยะเวลายาวนานซึ่งอาจท าให้แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ต้องล่าช้า
ออกไปอีกซึ่งบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และหากไม่ด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจติดลบมากขึ้นและส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการยังมีความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลล้มละลาย 
ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด าเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหนี้สินให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจ านวนมาก มีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลา
ในการด าเนินการได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายท าให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วน
ของผู้ถือหุ้นติดลบได้ทันท่วงที และท าให้บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการด าเนินการกิจการได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งโครงการแปลงหนี้เป็นทุนยังมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการ  

บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งจะให้ผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และจะท าให้บริษัทฯ กลับมา
อยูใ่นสภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความเช่ือถือเพียงพอที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจาก
นักลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย ดังน้ัน การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่บริษัทฯ ตัดสินใจด าเนินการซึ่งจะท า
ให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นกลับมาท าธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง บริษัทฯ จึงได้เริ่มด าเนินการตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุนอีกครั้ง โดยได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้ง  

บริษัทฯ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเจ้าหนี้เข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับ ACO I ตั้งแต่ต้นปี 
2562 ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ 
ที่ได้เคยแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนมาแล้วตั้งแต่ปี 2560 และยังคงมองเห็นโอกาสและศักยภาพ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้อง
บริษัทฯ และมีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดตัดสินให้บริษัทฯ ต้องช าระหนี้แล้ว เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ (1) M-Power 
TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัย สตีล 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”) (8) เจ้าหนี้
บุคคลธรรมดารายหนึ่ง (9) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง และ (10) บริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายดังกล่าว
เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา (รวมเรียกว่า “เจ้าหนี้ตามค า
พิพากษา”)1 ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายใดรายหนึ่งดังกล่าวได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา
ดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องด้วยขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะท าให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถ
ฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลาย ซึ่งหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติกิจการและ
ต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายท่ีสุด การล้มละลายจะส่งผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม  

                                                 
1  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาผู้เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล

ของบุคคลภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้รายดังกล่าว 
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อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 7 ราย จาก 10 ราย 
ได้แก่ (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย และ (7) ซูพีเรียร์ 
เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย เห็นว่า ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าให้เจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย มีความเช่ือมั่นในโอกาสที่การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะพลิกฟื้น
บริษัทฯ ให้กลับมาด าเนินกิจการได้อย่างเช่นปกต ิ

โดยสรุป จากการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน มีเจ้าหนี้รวมทั้งสิ้น 8 ราย ที่แสดงความจ านงที่จะให้
ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ได้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
ตามค าพิพากษาประกอบด้วย (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  
(6) นายธนูชัย (7) ซูพีเรียร์ และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง กล่าวคือ ACO I โดยมี
รายละเอียด ปรากฏในลักษณะตามข้อ 2. ที่มาของหนี ้ของสารสนเทศฉบับนี้ 

อนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจ านวนสูงถึง 28,921.90 ล้านบาท ปรากฏยอดหนี้สินรวมจ านวน 
18,832.94 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 777.20 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการช าระ
หนี้หรือมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะน ามาช าระหนี้ทางการค้าที่ค้างช าระจ านวนมากในอดีตได้ (โปรดพิจารณาสรุปงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต) 

โปรดพิจารณารายละเอียดของความจ าเป็นในการเข้าท ารายการในข้อ 1.1 นโยบายโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของ
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ลักษณะของรายการ 

จากความจ าเป็นในการเข้าท ารายการข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้
เป็นทุนให้แกเ่จ้าหนี้รวมจ านวน 8 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

ประเภทเจ้าหนี ้ รายชื่อ มูลหนี้เดิม 

1. เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 1) M-Power TT Limited ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้บริการตามสัญญาให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า 

2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จ ากัด ค่าสินค้าและบริการ 

3) นางวนิดา ยมจินดา หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจ าน า 

4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจ าน า 

5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 
จ ากัด 

หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ตามค าพิพากษา  

6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท ์ หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ 

7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

หนี้จากการถูกบังคับจ าน าหุ้นสามัญของซูพีเรียร์ เนื่องจาก
ผิดนัดข าระหนี้ต่อผู้ให้กู้  

2. เจ้าหนี้ทางการค้าตาม
บันทึกข้อตกลง   

Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited 

หนี้ทางการค้า ซ่ึงซ้ือมาจาก เจ้ าหนี้การค้า เศษเหล็ก
ต่างประเทศรายใหญ่จ านวน 7 ราย 
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(ก) เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน 7 ราย 

1.1.1. เอ็ม พาวเวอร์ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้ากับบริษัท สยาม เพาเวอร์ 
เจเนอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“สยาม เพาเวอร์”) (“สัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายกระแสไฟฟ้า 
ตลอดจนให้บริการสถานีย่อยและอุปกรณ์การส่งก าลังไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระค่า
กระแสไฟฟ้าและค่าใช้บริการให้แก่สยาม เพาเวอร์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สยามเพาเวอร์ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัทฯ 
แต่ละครั้ง ทั้งนี ้เมื่อครบก าหนดช าระบริษัทฯ ยังคงค้างช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่
สยามเพาเวอร์อยู่ คิดเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 868,508,396.30 บาท 

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สยาม เพาเวอร์ได้เข้าท าสัญญาซื้อขายหนี้ตามสัญญาให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้ากับเอ็ม พาวเวอร์ ดังนั้น เอ็ม เพาเวอร์จึงเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากสยาม เพาเวอร์  

ภายหลังจากที่ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสยาม เพาเวอร์ เอ็ม พาวเวอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
เอ็ม พาวเวอร์ ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขด าที่ ฟ.2171/2560 ในข้อหาผิดสัญญา โอน
สิทธิเรียกร้อง รับสภาพหนี้ ต่อมา เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท 
ดังนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงมีค าสั่งให้หยิบยกคดีนี้ซึ่งได้เคยงดการพิจารณาไว้กลับมาด าเนิน
กระบวนพิจารณาตามเดมิ ซึ่งต่อมาเอ็มพาวเวอร์และบริษัทฯ ได้ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ซึ่งศาล
แพ่งกรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 1555/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เอ็ม พาวเวอร์ เป็นเจ้าหนี้ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก สยาม เพาเวอร์ ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและขายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการสถานีย่อยและอุปกรณก์ารสง่ก าลังไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ สยาม เพาเวอร์ ได้
โอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับช าระหนี้จากบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2559 

ภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความตามคดีหมายเลขแดงที่ 1555/2562 ข้างต้น บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็น
หนี้เอ็ม พาวเวอร์ โดยมียอดเงินต้น จ านวน 868,508,396.30 บาท และดอกเบี้ยจ านวน 326,725,720.19 บาท รวมเป็นยอดหนี้
ทั้งหมดจ านวน 1,195,234,116.49 บาท และเอ็ม พาวเวอร์ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ช าระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงิน
จ านวน 868,508,396.30 บาท ด้วยวิธีการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์”) 

บริษัทฯ และเอ็ม พาวเวอร์ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ คือ การแปลงหนี้เงินต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จ านวน 868,508,396.18 
บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 4,571,096,822 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.80 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 
0.19 บาท ส าหรับจ านวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้เกิดเป็น
เศษหุ้นอีกจ านวน 0.12 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ย
ค้างช าระให้แก่บริษัทฯ ท้ังจ านวนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ 

เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 
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1.1.2. ดีสินชัย 

ดีสินชัย ฟ้องบริษัทฯ เป็นจ าเลยในคดีผิดนัดช าระค่าสินค้าและบริการจ านวน 117,550,769.98 พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดช าระ จนถึงวันฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 
ต่อมา บริษัทฯ และดีสินชัยได้เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ พก.10/2560 ให้บริษัทฯ ช าระหนี้เงินต้นจ านวน 117,550,769.98 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยจ านวน 4,260,812.84 บาทคืนแก่ดีสินชัย ต่อมา บริษัทฯ และดีสินชัยได้เข้าท าสญัญาประนีประนอมยอมความ 
ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงที่จะช าระเงินให้แก่ดีสินชัย 
เฉพาะเงินต้นจ านวน 117,550,769.98 บาท โดยจะช าระเงินงวดแรก จ านวน 10,000,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และผ่อนช าระเงินต้นที่เหลือจ านวน 107,550,769.98 บาท เป็นจ านวน 60 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจ านวนงวดละ 
1,792,512.83 บาท ก าหนดผ่อนช าระทุกสิ้นเดือน ก าหนดเริ่มผ่อนช าระตั้งแต่งวดสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดย 
ดีสินชัยตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยบนจ านวนหนี้ดังกล่าว เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยผิดนัด (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของดีสินชัย”) 

บริษัทฯ และดีสินชัย ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของดี
สินชัย คือ การแปลงหนี้เงินต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ านวน 107,550,769.96 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 566,056,684 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท ส าหรับจ านวนหนี้
เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจ านวน 0.02 บาท 
เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ ส าหรับหนี้เงินต้นที่เหลือ จ านวน 10,000,000 บาท ช าระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย 

เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ช าระหนี้เงินต้นที่เหลือ และปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้น เสร็จสิ้น 
บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

1.1.3. นางวนิดา 

นางวนิดา เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้และจ าน าฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงบันทึก
ข้อตกลงขยายระยะเวลาสัญญากู้และจ าน า ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนางวนิดาตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน
จ านวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562 นางวนิดาได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม, จ าน า, เรียกค่าเสียหาย
ตามสัญญากู้ยืมเงินต่อมาบริษัทฯ และนางวนิดาได้มีการท าสญัญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ซึ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1456/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ดังกล่าว เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นหนี้นางวนิดา 
โดยมียอดเงินต้น จ านวน 10,000,000 บาท และดอกเบี้ยจ านวน 3,570,411.01 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดจ านวน 
13,570,411.01 บาท และนางวนิดาตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ช าระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจ านวน 
10,000,000 บาท ด้วยวิธีการผ่อนช าระ 36 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจ านวนงวดละ 277,777.78 บาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรก
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงงวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนางวนิดา”) 

บริษัทฯ และนางวนิดา ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้
ของนางวนิดา คือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จ านวน 9,999,999.82 บาท เป็นทุนโดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 52,631,578 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท ส าหรับ
จ านวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจ านวน 
0.18 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระให้แก่บริษัทฯ 
ทั้งจ านวนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ 

เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

1.1.4. นางเบญจมาศ 

นางเบญจมาศ เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้และจ าน าฉบับลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 รวมถึงบันทึก
ข้อตกลงขยายระยะเวลาสัญญากู้และจ าน า ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนางเบญจมาศตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน
จ านวน 15,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2562 นางเบญจมาศได้ยื่นฟ้องจ าเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม , จ าน า, เรียก
ค่าเสียหายตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมาบริษัทฯ และนางเบญจมาศได้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้า
ศาล ซึ่งศาลแพ่งได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่ พ. 547/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นหนี้นาง
เบญจมาศ โดยมียอดเงินต้น จ านวน 15,000,000 บาท และดอกเบี้ย จ านวน 18,554,794.59 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมด
จ านวน 33,554,794.59 บาท และนางเบญจมาศตกลงยินยอมให้บรษิัทฯ ช าระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจ านวน 
15,000,000 บาท ด้วยวิธีการผ่อนช าระ 36 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจ านวนงวดละ 416,666.67 บาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรก
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงงวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนาง
เบญจมาศ”) 

บริษัทฯ และนางเบญจมาศ ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้ของนางเบญจมาศ คือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จ านวน 14,999,999.92 บาท เป็น
ทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 78,947,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท 
ส าหรับจ านวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีก
จ านวน 0.08 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ ยค้างช าระ
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจ านวนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ 

เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

1.1.5. นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ในหนี้ ดังต่อไปนี้ 1) หนี้เงินกู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล กับบริษัทฯ ฉบับวันที่ 16  พฤศจิกายน 2558  โดยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
ตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน เป็นจ านวนเงิน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลง 
รับเงินกู้จากนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลเป็นคราวๆ โดยมีก าหนดช าระภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้แต่ละคราว  
2) หนี้เงินกู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล กับบริษัทฯ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน
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ฉบับน้ีนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน เป็นจ านวนเงิน 20,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อ
ปีท้ังนี้ บริษัทฯ ตกลงรับเงินกู้จากนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลเป็นคราวๆ โดยมีก าหนดช าระภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับ
เงินกู้แต่ละคราว 3) หนี้ตามค าพิพากษา อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้ฟ้องบริษัทฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลล้มละลายกลางในข้อหาผิดสัญญา ค้างช าระหนี้ค่าสินค้าและบริการ จ านวน 75,544,569.90 บาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา ต่อมาบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 
ได้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่  
พก. 9/2560 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย 
ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาตามยอมให้บริษัทฯ ช าระหนี้เงินต้นคืนแก่นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็นจ านวนเงิน 75,544,569.90 
บาท และดอกเบี้ยจ านวน 35,407,174.67 บาท รวมเป็นเงิน 110,951,744.57 บาท โดยให้ผ่อนช าระ 60 งวด เริ่มตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีการโอนสิทธิมาจากเจ้าหนี้เดิมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดิมของบริษัทในปี 
2546 และเป็นหนี้ค่าสินค้าและบริการ ทางคอมพิวเตอร์ และ 4) หนี้ตามค าพิพากษา อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2560 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้ฟ้องบริษัทฯ เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีเรียกร้องค่าสินค้าและบริการ จ านวน 
31,344,842.98 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ผิดนัดช าระหนี้ (29 กรกฎาคม 2554) จนถึง
วันฟ้อง ต่อมาบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ 2076/2560 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาตามยอมให้บริษัทฯ ช าระหนี้เงินต้นคืนแก่นิว
เวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็นจ านวนเงิน 31,344,842.98 บาท และดอกเบี้ยจ านวน 14,311,282.52 บาท รวมเป็นเงิน 
45,656,125.50 บาท โดยให้ผ่อนช าระ 60 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีการโอนสิทธิ
มาจากเจ้าหนี้เดิมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดิมของบริษัทฯ ในปี 2546 และเป็นหนี้จากการว่าจ้าง สั่งซื้อสินค้า ของโครงการ
ขยายก าลังการผลิตของบริษัทฯ รวมเป็นหนี้ทั้งสิ้น 157,789,412.98 98 บาท (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนิว
เวิลด์อินเตอร์เมทัล”) 

บริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้เข้าท าสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 
โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงที่จะช าระหนี้เงินต้นดังกล่าวข้างต้นให้แก่นิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัล เป็นเงินจ านวนรวม 157,789,412.98 บาท โดยจะช าระเงินงวดแรก จ านวน 20,000,000 บาท ภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2562 งวดที่สองจ านวนเงิน 30,000,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผ่อนช าระเงินต้นที่เหลือ
จ านวน 107,789,412.98 บาท เป็นจ านวน 60 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจ านวนงวดละ 1,796,490.22 บาท ก าหนดผ่อน
ช าระทุกสิ้นเดือน ก าหนดเริ่มผ่อนช าระตั้งแต่งวดสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลตกลงจะ 
ไม่คิดดอกเบี้ยบนจ านวนหนี้ดังกล่าว เว้นแต่ดอกเบี้ยผิดนัด 

บริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลคือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จ านวน 
107,789,412.81 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 567,312,699 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.96 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็น
ทุนหุ้นละ 0.19 บาท ส าหรับจ านวนหนี้เงินต้นท่ีเหลือท่ีไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้ 
เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจ านวน 0.17 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ ส าหรับหนี้เงินต้นที่เหลือ จ านวน 30,000,000 บาท ช าระภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
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เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ช าระหนี้เงินต้นส่วนท่ีเหลือ และปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้นเสร็จสิ้น 
บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

1.1.6. นายธนูชัย 

นายธนูชัยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงบันทึกข้อตกลง
ขยายระยะเวลาสัญญากู้ ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนายธนูชัยตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจ านวน 6,000,000 
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
นายธนูชัยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขด าที่ พ.459/2562 เป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม, เรียกค่าเสียหาย
ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวต่อมานายธนูชัยและบริษัทฯ ได้มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ซึ่งศาลแพ่งได้มี
ค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ.1457/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นหนี้นายธนูชัย โดยมี
ยอดเงินต้น จ านวน 6,000,000 บาท และดอกเบี้ย  จ านวน 2,065,534.08 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้ งหมดจ านวน 
8,065,534.09 บาท และนายธนูชัยตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ช าระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจ านวน 6,000,000 
บาท ด้วยวิธีการผ่อนช าระ 36 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจ านวนงวดละ 166,666.67 บาท เริ่มผ่อนช าระงวดแรกสิ้นเดือน
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงงวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนายธนูชัย”) 

บริษัทฯ และนายธนูชัย ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้
ของนายธนูชัย คือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จ านวน 5,999,999.93 บาท เป็นทุนโดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 31,578,947 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท ส าหรับ
จ านวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะท าให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจ านวน 
0.07 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระให้แก่บริษัทฯ 
ทั้งจ านวนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถงึวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ 

เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

1.1.7. ซูพเีรียร์ 

ซูพีเรียร์ เป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.1099/2558 โดยในคดีดังกล่าวศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ได้มีค าพิพากษาให้บริษัทฯ ช าระเงินจ านวน 592,064,464.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 
จ านวน 391,544,500.45 บาท นับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ ซูพีเรียร์ เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเเสร็จสิ้นรวมถึง 
ค่าฤชาธรรมเนียม 50,000 บาท และค่าความเสียหายจากการที่ซูพีเรียร์ไม่สามารถใช้สิทธิจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(Warrant) เป็นเงินจ านวน 86,690,666.48 บาท เนื่องจากการที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซูพีเรียร์เป็นเจ้าของจ านวน 
551,000,000 หุ้น ที่ซูพีเรียร์น าไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทย่อยดังกล่าวคือ บริษัท  
โอเรียลทัล แอ็กเซส จ ากัด ถูกผู้ให้กู้ซึ่งคือ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จ ากัด และ ธนาคารเบเยอริสเซ ไฮโป-อุนด์ เวเรนส์
แบงค์ เอ จี สาขาสิงคโปร์ บังคับจ าน าทั้งจ านวน เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าวผิดนัดช าระหนี้กู้ยืมต่อผู้ให้กู้และ
บริษัทฯ ได้ให้ค ารับรองต่อซูพีเรียร์ว่าหากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผิดนัดช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้ บริษัทฯ จะยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายต่อซูพีเรียร์จากการถูกบังคับจ าน าหุ้นสามัญดังกล่าว (รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของซูพีเรียร์”) 
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บริษัทฯ และซูพีเรียร์ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ทั้งสอง ฝ่ายได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งระบุแผนการปรับโครงสร้างหนี้กับซูพีเรียร์ คือ การแปลงหนี้เงินต้น
ตามค าพิพากษาบางส่วนจ านวน 332,399,470.43 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
1,749,470,897 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแล้วของบริษัทฯ ) โดยราคาแปลงหนี้ เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท คงเหลือหนี้ เ งินต้นตามค าพิพากษาจ านวน 
59,145,030.02 บาท ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน ซูพีเรียร์ตกลงที่จะปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างช าระทั้งจ านวนถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่  

ส าหรับหนี้ เงินต้นที่เหลือจ านวนเงิน 59,145,030.02 บาท และค่าความเสียหายจากการที่เจ้าหนี้ 
ไม่สามารถใช้สิทธิจองซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิข้างต้น เป็นเงินจ านวน 86,690,666.48 บาท รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแทน
เจ้าหนี้โดยก าหนดค่าทนายความให้ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 145,885,696.50 บาท ลูกหนี้ต้องผ่อนช าระหนี้ทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 9 ปี นับจากวันที่เจ้าหนี้ได้รับเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ต่อปีของ 
เงินต้นจ านวนเงิน 59,145,030.02 บาท โดยใช้ MLR ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ใหญ่ 4 แห่ง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย) ลูกหนี้จะได้รับการ
พักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 3 ปีแรก (Grace Period) และเริ่มต้นผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่อีกครั้งใน 
ปีท่ี 4 ทั้งนี้ ลูกหนี้ต้องผ่อนช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในปีท่ี 9 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของระยะเวลาการผ่อนช าระ 

(ข) เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง จ านวน 1 ราย 
1.1.8. ACO I 

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับ ACO I โดยภายใต้ 
MOU ดังกล่าว ACO I ประสงค์ที่จะด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน โดยรายละเอียดของ
การปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ MOU มีดังนี ้

1. ACO I มีสิทธิ เรียกร้องในหนี้ การค้า ต่อบริษัทฯ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 จ านวน 

248,600,862.79 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,685,545,393.33 บาท (แบ่งเป็นเงินต้นจ านวน 127,885,455.65 ดอลลาร์สหรัฐ  

หรื อคิ ด เป็น  3,953,604,438.51 บาท และ เป็นดอกเบี้ ย จ านวน  120,715,407.14 ดอลลาร์ สหรั ฐ  หรื อคิ ด เป็ น 

3,731,940,954.81 บาท) (“หนี้การค้า”) 

2. ACO I ตกลงลดหนี้การค้า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี้ยของหนี้การค้า ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2562 จ านวน 120,715,407.14 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,731,940,954.81 บาท และดอกเบี้ยของหนี้

การค้าภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด ท าให้บริษัทฯ ไม่มีจ านวนดอกเบี้ยคงเหลือในจ านวนหนี้ก่อนการแปลงหนี้

เป็นทุน ณ วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

3. หลังจากลดหนี้คืนบางส่วนตามข้อ 2. บริษัทฯ คงเหลือจ านวนหนี้ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุนสุทธิ

จ านวน 127,885,455.65 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,953,604,438.51 บาท (โดยจ านวนเงินดังกล่าวเป็นเงินต้นทั้งหมด) 

(“หนี้การค้าสุทธิ”) และ 
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4. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะช าระหนี้การค้าสุทธิจ านวน 88,878,059.98 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

2,747,682,999.87 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยการ

แปลงหนี้การค้าสุทธิจ านวน 2,747,682,999.87 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 

14,461,489,473 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท 

รวมเรียกจ านวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของ ACO I” โดยหนี้ของ ACO I นั้น ACO I ได้ซื้อมาจากหนี้ที่ถึง

ก าหนดช าระแล้วของเจ้าหนี้การค้าเศษเหล็กต่างประเทศรายใหญ่จ านวน 7 ราย โดยเป็นหนี้ที่เกิดในช่วงวิฤตเศรษฐกิจปี 

2551 

เ งิ นต้ นขอ งหนี้ ก า รค้ า ที่ เ ห ลื ออยู่ จ า น วน  39,007,935.67 ด อลล่ า ร์ ส ห รั ฐ  ( ห รื อป ระมา ณ 

1,205,921,438.64 บาท หากค านวณโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 30.9152) ที่ไม่ได้

แปลงเป็นทุน บริษัทฯ จะช าระให้เเสร็จสิ้นภายใน 9 ปีนับจากวันที่เจ้าหนี้ได้รับเสนอขายหุ้นออกใหม่ อัตราดอกเบี้ยส าหรับ

เงินต้นที่เหลืออยู่ คือ MLR – 2% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินต้นดังกล่าวของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ โดย

ใช้ MLR ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดีถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับระยะเวลาพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 

3 ปีแรก ส่วนการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างช าระในช่วง 3 ปีแรกดังกล่าว จะมีการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้

ต่อไป 

ทั้งนี้ สรุปสาระส าคัญของ MOU และสรุปความช่วยเหลือด้านการเงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก ACO I และ Link 

Capital I ปรากฏในข้อ 2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด 

(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  

จ านวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 

หนี้ของนายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนีข้อง ACO I ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) คิดเป็นเงินจ านวน

ทั้งสิ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จ านวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะช าระหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน 

จ านวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม

โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ส าหรับจ านวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะ

ท าให้เกิดเป็นเศษหุ้นรวมเป็นจ านวน 0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ และดอกเบี้ยค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่  

30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจ านวนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ ค านวณถึงวันที่  

30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 
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ราย
ที่ 

ชื่อเจ้าหนี ้ ยอดหนี้เงินต้นที่
แปลงเป็นทุน 

(บาท) 

ยอดเงิน
ตน้ที่ปลด

หนี้ให้ 
(บาท) 

รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี ้(บาท) 

ดอกเบี้ยค้างช าระที่
ได้รับการปลดหนี้
ค านวณถึง 30 
มิถุนายน 2562 

(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรเพื่อช าระ
คืนเงินต้น (หุ้น) 

1 เอ็ม พาวเวอร ์  868,508,396.18   0.12   868,508,396.30   326,725,720.19   4,571,096,822  

2 ดีสินชัย  107,550,769.96   0.02   107,550,769.98   -  566,056,684  

3 นางวนิดา  9,999,999.82   0.18   10,000,000.00   3,570,411.01  52,631,578  

4 นางเบญจมาศ  14,999,999.92   0.08   15,000,000.00   18,554,794.59  78,947,368  

5 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  107,789,412.81   0.17   107,789,412.98   -  567,312,699  

6 นายธนูชยั  5,999,999.93  0.07   6,000,000.00   2,065,534.08   31,578,947  

7 ซูพีเรียร์  332,399,470.43   -  332,399,470.43   289,461,142.25   1,749,470,897  

8 ACO I 2,747,682,999.87   -  2,747,682,999.87   3,731,940,954.81   14,461,489,473  

รวมทั้งสิ้น 4,194,931,048.92   0.64   4,194,931,049.56   4,372,318,556.93   22,078,584,468  

เง่ือนไขในการเข้าท ารายการของเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้ 

(1) ในกรณีหาก เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และ/หรือ นายธนูชัย 
รายใดรายหนึ่ง หลายรายรวมกัน หรือท้ังหมด ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 บริษัทฯ จะปรับลด
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรรและเสนอขายให้แก ่ACO I เพื่อให้ ACO I ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 
49.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ ACO I จะได้รับจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะมีจ านวนไม่ เกิน 14,461,489,473 หุ้น นอกจากนี้  บริษัทฯ จะ
ด าเนินการปรับลดจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ ซูพีเรียร์ ด้วย ในสัดส่วนเดียวกับการปรับลดลงของ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ACO I 

(2) ในกรณีหาก (ก) ซูพีเรียร์ รวมทั้งการเข้ารายการตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็น
เง่ือนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ/หรือ (ข) ACO I รวมทั้งการเข้าท ารายการตามที่
ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดภายใต้ประกาศ ทจ. 72/2558 
การขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) และการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอช่ือโดย ACO I เป็น
กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจ านวน 5 ท่าน อันเป็นเง่ือนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ไม่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป 

1.2 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
เจ้าหนีร้วมจ านวน 8 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด ดังนี ้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่เอ็ม 
พาวเวอร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 868,508,396.18 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษาของเอ็ม 
พาวเวอร์ สุทธิจ านวน 868,508,396.18 บาทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  
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2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ดีสินชัย 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
107,550,769.96 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของดีสินชัยจ านวน 107,550,769.96 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 52,631,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นางวนิดา 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
9,999,999.82 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา ของนางวนิดาจ านวน 
9,999,999.82 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่  
นางเบญจมาศตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 14,999,999.92 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษาของ
นางเบญจมาศ จ านวน 14,999,999.92 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 567,312,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 107,789,412.81 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของนิวเวิลด์อินเตอร์ เมทัล จ านวน 
107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
5,999,999.93 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษาของนายธนูชัย  
จ านวน 5,999,999.93 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

7) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
332,399,470.43 บาท เพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษาบางส่วนของซูพีเรียร์ สุทธิจ านวน 332,399,470.43 บาท และ 

8) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ 
ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 2,747,682,999.87 บาท เพื่อช าระหนี้ทางการค้าของ ACO I สุทธิจ านวน 88,878,059.98 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 
2,747,682,999.87 บาท 

รายละเอียด ปรากฏตามข้อ 2. ที่มาของหนี ้ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 4) 

เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I  ACO I จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน 
กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ใน
ระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งก าไรหุ้นในระยะสั้น  
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อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I 
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562) แต่
เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงท าให้ ACO I มี
ลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล 
จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส่งผลให้ ACO I เข้ามาเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจ านวนร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) ท าให้ ACO I มีหน้าที่ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากถือครอง
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ .12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้า 
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่มีหน้าที่ท า 
ค าเสนอซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“GSTEEL-W3”) เนื่องจาก 
GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญประเภทเดียวกับท่ีจะ
ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว (GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไม่เคยได้มาหรือจะได้มาซึ่ง GSTEEL-W3 
โดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันท่ียื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในข้อ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 

อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่ประสงค์ที่จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ 
ที่จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) 
ดังนั้น หาก ACO I ได้รับผ่อนผันการท าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากส านักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อ ACO I และยินยอมให้ ACO I ไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของ ACO I (ถ้ามี)) และได้ปฏิบัติอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก . 29/2561  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ 
(“ประกาศ สก. 29/2561”) ทุกประการ ACO I ก็จะได้รับผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) 

การจัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ก าหนดไว้ ในภาค 2 หมวดที่  2 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยเป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ตามราคาตลาด 

อน่ึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่าเป็น
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายช่ัวคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ช่ัวคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการ
ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในบัญชีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท 
(“ราคายุติธรรม”) (โปรดพิจารณาสมมติฐานการและการค านวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม
เอกสารแนบท้ายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัด) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย 
นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่ราคาหุ้นละ 0.19 
บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณ ร้อยละ 171 จึงไม่เข้าข่ายการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ า 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

นอกจากน้ี แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่  เอ็ม พาวเวอร์  ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย  
ซูพีเรียร์ และ ACO I แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์  
ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I อีกด้วย 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินการ และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ณ วันที่  30  มิถุนายน 2562 ซึ่ ง เป็นงบการเ งินล่ าสุดที่ ได้ รั บการสอบทานโดยผู้ สอบบัญ ชี 
รับอนุญาต 

ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนในครั้ งนี้  
ในระหว่าง เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน (Acting in Concert) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น 

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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และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะไม่ส่งผลให้ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ  
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย และซูพีเรียร์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะที่
เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 12/2554  
แต่อย่างใด นอกจากนี้ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I 
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 8. ของข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ก าหนดว่า “หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัด” ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยคนต่าง
ด้าวจากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ ACO I และเอ็ม พาวเวอร์  ท าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว  
ในจ านวนร้อยละ 67.19 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของ
บริษัทฯ) จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และเงื่อนไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นตามบัตรส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน เลขที่ 1047/2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และเลขที่ 1579(2)/2548 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 และ 
เลขท่ี 1829(2)/ 2549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 รวมถึงที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี อก 0906/008025 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2554 
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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 วันทีม่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามโครงการ

แปลงหนี้เป็นทุน) 

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. นายทวฉีัตร 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 โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

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

6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 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 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

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

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

10. นางสาวอ าพร ศรีโพธิ์ทอง 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 ากัด 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 ากัด 

0 0.00 567,312,699 1.96 

15. นายธนูชยั เวสารัชชานนท ์ 0 0.00 31,578,947 0.11 

16. Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited  

0 0.00 14,461,489,473  49.99 

1.3 การก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ ACO I สืบเนื่องจาก
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งในครั้งนั้นราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น การเจรจา
ระหว่างบริษัทฯ และ ACO I ได้พิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น 
มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในอนาคต และภาระดอกเบี้ยที่ได้รับการปลดหนี้ เป็นต้น (ทั้งนี้ 
ทศนิยม 5 ต าแหน่งเกิดจากการค านวณจ านวนหุ้นให้เต็มจ านวนเพื่อป้องกันปัญหาการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย)์  
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ส าหรับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนให้อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับโครงการเดิมให้มากที่สุด แม้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ และ ACO I มีความเห็นตรงกันว่า 
บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานและเครื่องจักรที่ยังคงมีศักยภาพในการผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  
ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามท าความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการแปลงหนี้เป็นทุนในที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 ว่า หากไม่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จะท าให้บริษัทฯ ยังคงต้อง
แบกรับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนมากไปอีกหลายสิบปี อีกทั้งหมดโอกาสที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีต้นทุนต่ าเพราะ
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่มีสถาบันการเงินใดที่ยินดีให้
ความช่วยเหลือ และมีความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นย่อมได้รับ
ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้โครงการแปลง
หนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ACO I จึงยอมตกลงคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น แม้ปัจจัยด้าน
สถานะการเงินของบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงข้ึน และลดจ านวนหนี้ท่ีจะแปลงเป็นทุนเพื่อลดผลกระทบจากลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้น 

บริษัทฯ จึงก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น (โปรดพิจารณาสมมติฐาน
การและการค านวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท้ายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ีสตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด) โดยมีราคาเกิดจากการเจรจาตกลงกันระหว่างบริษัทฯ 
และ ACO I ข้างต้น มาใช้กับ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย และซูพีเรียร์ 
ด้วย โดยอ้างอิงราคายุติธรรมที่ประเมินโดย บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งราคา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 จึงเป็นราคา 
ที่มคีวามเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน และท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจาก ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากท่ีบริษัทฯ จะสามารถ
เจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น 
หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น 

1.4 การก าหนดราคาตลาดส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่า
เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายช่ัวคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ช่ัวคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการ
ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท (โปรด
พิจารณาสมมติฐานการและการค านวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท้ายของสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด) 
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ทั้งนี้ ส าหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ เอ็ม พาวเวอร์ 
ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย  ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ  
จะด าเนินการห้าม เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I 
น าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าว
เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวท าการซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอ 
ให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่อง 
การก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด 
ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period”) 

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อเจ้ าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Complaince) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะก าหนดให้ค านวณ
ราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอขาย โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท  
แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด แทน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period นอกจากนี้ บริษัทฯ  
จะพิจารณาด าเนินการขอผ่อนผันการห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดส าหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรม ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา  
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I เนื่องจากเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นเพื่อช าระหนี้ ที่อาจได้รับการผ่อนผันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้แก่เจ้าหนี้รายย่อยดังกล่าวเข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

นอกจากน้ี หากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ ากว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันแรกที่ท าการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I 
บริษัทฯ จะด าเนินการหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อบักทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
บัญชีเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) ต่อไป  

1.5 แผนการเสนอขาย 

ก าหนดการขายภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 มีมติ (1) อนุมัติ
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน (2) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (3) อนุมัติ
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (4) อนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) ให้แก่ ACO I และ (5) อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอช่ือโดย ACO I จ านวน 5 ท่านเป็นกรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติมของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย 
นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I อีกด้วย 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก
การเพ่ิมทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทฯ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเจ้าหนี้เข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับ ACO I ตั้งแต่ต้นปี 
2562 ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ 
ที่ได้เคยแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนมาแล้วตั้งแต่ปี 2560 และยังคงมองเห็นโอกาสและศักยภาพ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้อง
บริษัทฯ และมีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดตัดสินให้บริษัทฯ ต้องช าระหนี้แล้ว เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10 ราย เนื่องจากหากบริษัทฯ 
ไม่สามารถช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษารายใดรายหนึ่งดังกล่าวได้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องร้อง
ให้ยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐาน
ตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะท าให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลาย ซึ่ง
หากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายท่ีสุด 
การล้มละลายจะส่งผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม  

อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้แสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 7 ราย จาก 10 ราย 
ได้แก่ (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย และ (7) ซูพีเรียร์ 
เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย เห็นว่า ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าให้เจ้าหนี้ท้ัง 7 ราย มีความเช่ือมั่นในโอกาสที่การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะพลิกฟื้น
บริษัทฯ ให้กลับมาด าเนินกิจการได้อย่างเช่นปกต ิ

โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 1.1 ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ ของสารสนเทศฉบับนี้ และข้อ 1.1 
นโยบายโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

โดยสรุป บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ (1) เอ็ม พาวเวอร์ 
(2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย (7) ซูพีเรียร์ และ (8) ACO I (“บุคคล
ในวงจ ากัด”) โดย มีรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากัด ดังน้ี 
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รายชื่อบริษัท ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการ ประโยชน์จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

หมายเหต ุ

1. M-Power TT Limited เอ็ม พาวเวอร์ เป็นบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยเป็น
บริษัทประเภทบริษัทจ ากัด และ
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายประเทศสิงคโปร์ 

เอ็ม พาวเวอร์ มีทุนจดทะเบียน 
จ านวน 100 หุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้ง
จ านวน 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่  

Verser Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญ 100 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
เอ็ม พาวเวอร์ 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Verser Pte. Ltd. คือ 
Ahmad Fauzi Bin Abdul Aziz เป็นบุคคล
ธรรมดาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เอ็ม พาวเวอร์ 
ได้แก่ 

1. ดาโต๊ะลิม คิม ชวน 

2. นางสาวปุณิกา เอกอุ่น 

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ โดย 
สามารถลดภาระหนี้สินจ านวนมาก และไม่
ต้องจ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพคล่อง
ในการด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริ ษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริ ษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว  

 

2. บริษัท ดีสนิชัยสตีล จ ากัด ดีสินชัย เป็นบริ ษัทผู้ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็ก เหล็กเส้น และ
เหล็กแผ่น เพื่องานก่อสร้างและ
อุตสาหกรรม เป็นบริษัทประเภท
บริ ษัทจ ากัด และเป็นบริ ษัทที่ 
จดทะ เ บี ยนภายใต้ กฎหมาย
ประเทศไทย  

ดีสินชัย มีทุนจดทะเบียน จ านวน 
100,000,00 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 1,000,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

1. นายสราวุธ นิธิสุภา  

ถือหุ้นจ านวน 750,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 75ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของดีสินชัย 

2. นางสาวอริศา อินทบุหรั่น  

ถือหุ้นจ านวน 150,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของดีสินชัย 

3. นางวิภา เสริมทรัพย์กิจ 

ถือหุ้นจ านวน 100,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของดีสินชัย 

กรรมการบริษัท ได้แก่ นายสราวุธ นิธิสุภา 

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่  ดีสินชั ย โดย 
สามารถลดภาระหนี้สิน และไม่ต้องจ่ายเงิน
สดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
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รายชื่อบริษัท ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการ ประโยชน์จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

หมายเหต ุ

3. นางวนดิา ยมจนิดา นางวนิดา ประกอบอาชีพนัก
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา 

- - บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางวนิดา โดย 
สามารถลดภาระหนี้สิน และไม่ต้องจ่ายเงิน
สดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว 

 

4. นางเบญจมาศ พทิักษ์ธรรม นางเบญจมาศ ประกอบอาชีพนัก
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา  

- - บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางเบญจมาศ โดย 
สามารถลดภาระหนี้สิน และไม่ต้องจ่ายเงิน
สดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว 
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รายชื่อบริษัท ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการ ประโยชน์จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

หมายเหต ุ

5. บริษัท นวิเวิลด์อนิเตอร์
เมทัล จ ากัด 

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็นบริษัท
ที่ด าเนินธุรกิจ รับจ้างหลอมและ
จ าหน่ายโลหะทุกชนิดโดยเป็น
บริษัทประเภทบริษัทจ ากัด และ
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายประเทศไทย  

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล มีทุนจด
ทะเบียน จ านวน 50,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
500,000 หุ้น 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่ 

1. น.ส. จินตนา ศรีนุรัตน์  

ถือหุ้นจ านวน 350,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของนิวเวิลด์ 

2. นางสาวทัศวรรณ อธิการุณ 

ถือหุ้นจ านวน 75,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
นิวเวิลด์ 

3. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยชาติ 

ถือหุ้นจ านวน 75,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
นิวเวิลด์ 

กรรมการบริษัท ได้แก่ นางสาวจินตนา 
ศรีนุรัตน์ 

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัล โดย สามารถลดภาระหนี้สิน และไม่
ต้องจ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพ
คล่องในการด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว 

ข้อมูลทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือ
หุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

6. นายธนูชัย เวสารัชชานนท ์ นายธนูชัย เป็นนักลงทุนประเภท
บุคคลธรรมดา  

- - บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายธนูชัย โดย 
สามารถลดภาระหนี้สิน และไม่ต้องจ่ายเงิน
สดเพื่อช าระหนี้  เพิ่มสภาพคล่องในการ
ด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริ ษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริ ษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว 
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รายชื่อบริษัท ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการ ประโยชน์จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

หมายเหต ุ

7. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ซูพีเรียร์ เป็นบริษัทที่ด าเนินธรุกิจ
ลงทุนในกิจการอื่น  โดยเ ป็น
บริษัทประเภทบริษัทจ ากัด และ
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายไทย  

ซูพีเรียร์ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 
520,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 52,000,000 หุ้น 
หุ้นละ 10 บาท 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์
ตระกูล, นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ , 
บริษัท มาโคเวลท์ อินเวสเม้นท์ จ ากัด , 
นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์, นางปทุม เจีย
จวบศิลป์ 

กรรมการบริษัท ได้แก ่นายเมธาสทิธิ์ มี
สวยสินธุ์ และ นางสาวนิภาพร จวบสมัย 

(รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทนุของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ
แก่ซูพีเรียร ์ของสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัท จี สตีล 
จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่  ซูพี เรียร์  โดย 
สามารถลดภาระหนี้สินจ านวนมาก และไม่
ต้องจ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพ
คล่องในการด าเนินงาน 

การแปลงหนี้เป็นทุนท าให้โครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนอง
ต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ และเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาว  

 

8. Asia Credit 
Opportunities I 
(Mauritius) Limited 

ACO I เป็นบริษัทในกลุ่ม SSG 
ด าเนินธุรกิจ เป็นนิติบุคคลเฉพาะ
กิจ (Special Vehicle Purpose 
ห รื อ  SPV) โ ด ย เ ป็ น บ ริ ษั ท
ประเภทบริษัทจ ากัด และเป็น
บริ ษัท ที่ จ ดทะ เ บี ยนภ าย ใ ต้
กฎหมายประเทศสาธารณรัฐ
มอริ เ ชี ยส  ถื อ เ ป็นนั ก ลงทุ น
ประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทาง
การเงินมั่นคง และมีศักยภาพใน
การลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริม
สนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ระยะยาวสามารถตอบสนองต่อ

ACO I มีทุนจดทะเบียน จ านวน 
2,822,575 ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ 
แ บ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส า มั ญ จ า น ว น 
2,822,575 หุ้น 

 

ผู้ถือหุ้น ได้แก่ Kendrick Global Limited 
ถือ หุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 
กรรมการบริษัท ได้แก่ 

1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 

3. Ranjan Lath 

4. Jin Qiushi (กรรมการส ารอง 
(Alternate Director) ของ Ranjan 
Lath) 

5. Jacob Samuel  

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACO I โดยสามารถ
ลดภาระหนี้สินจ านวนมาก และไม่ต้อง
จ่ายเงินสดเพื่อช าระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องใน
การด าเนินงาน อีกทั้งยังได้รับเงินกู้มาเพื่อ
เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 

ACO I เป็นบริษัทในกลุ่ม SSG ที่มีศักยภาพ
ในการลงทุน และสามารถสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ 
ขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน ท าให้
บริษัทฯ สามารถกลับมาผลิตสินค้า เกิด
รายได้และกระแสเงินสดส าหรับใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจและช าระหนี้เจ้าหนี้ส่วนที่
เหลือได้ และการแปลงหนี้เป็นทุนท าให้

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
โครงการแปลงหนี้ เ ป็นทุนของ ACO I  
ACO I จะมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน
ทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
ตั ว แทนขอ ง  ACO I จ าน วน  2  ท่ า น 
กรรมการที่ เป็นบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน  
2 ท่ าน และกรรมการตรวจสอบซ่ึงมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน  
2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ 
จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษัทฯ 
ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งก าไรหุ้นใน
ระยะสั้น 
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รายชื่อบริษัท ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการ ประโยชน์จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน 

หมายเหต ุ

แผนการระดมทุนของบริษัทฯ ได้ โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วย
ให้บริษัทฯ มีโอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มี
ต้นทุนทางการเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถ
ตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทฯ 
และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่
บริษัทฯ ได้ในระยะยาว  
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2.2  วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว
เห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจ านวน
มากถึง 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะให้
ผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และจะท าให้บริษัทฯ กลับมาอยู่ ใน
สภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความเชื่อถือเพียงพอท่ีจะรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและนัก
ลงทุนรายย่อย เมื่ออัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ บริษัทฯ จะ
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ และ
สามารถเจรจากับเจ้าหนี้เดิม หรือผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ที่มีเง่ือนไขดีกว่า ท าให้
บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นรวมทั้งจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย  

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะสามารถน ากระแสเงินสดไปใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระ
หนี้สินและดอกเบี้ย ซึ่งหากไม่สามารถแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะต้องผ่อนช าระ เงินต้นของภาระหนี้สิน
ภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนสูงถึง 41,011,141 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 9 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินใน
ส่วนน้ีไปใช้ในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจต่อไปเพื่อสร้างก าไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน อีกประการ
หนึ่ง บริษัทฯ จะประหยัดเวลาและก าลังทรัพยากรบุคคลทั้งจาก พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ในการบริหารจัดการเรื่อง
ภาระหนี้สินซึ่งจะสามารถน าเวลาและก าลังทรัพยากรบุคคลไปทุ่มเทเพื่อปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจได้ในท้ายที่สุด
ดังนั้น การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่บริษัทฯ ตัดสินใจด าเนินการซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นกลับมาท า
ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง  

ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะสามารถปลดภาระหนี้เงินต้น 4,194,931,049.56 บาท และดอกเบี้ยค้าง
ช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจ านวนหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ ACO I ตาม
ข้อตกลงที่บริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเดิม ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I 
และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ไม่
ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยายอีกจ านวน 659,572,394.10 บาท เมื่อรวม
ภาระหนี้สินท่ีจะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท 

รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปยอดหนี้ที่แปลงเป็นทุนในข้อ 1.1 ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ ของ
สารสนเทศฉบับนี้  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจ านวนท้ังสิ้น 18,832,937,418.26 บาท เมื่อเทียบกับจ านวนหนี้
ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 4,194,931,048.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของภาระหนี้สินทั้งหมด เศษหุ้นรวมเป็นจ านวน 
0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ ดอกเบี้ยค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 
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4,372,318,556.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของภาระหนี้สินท้ังหมด ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ที่ไม่ต้องรับภาระอีกจ านวน 659,572,394.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของภาระหนี้สินทั้งหมด รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด และเหลือหนี้ที่ไม่ได้แปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 
9,606,115,417.67 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 

รายท่ี ชื่อเจ้าหนี ้ รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี ้(บาท) 

ร้อยละของ
หนี้สินรวม 
ณ 30 มิ.ย. 
62 ตามงบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

ดอกเบี้ยค้างช าระท่ี
ได้รับการปลดหนี้
ค านวณถึง 30 
มิถุนายน 2562 

(บาท) 

ร้อยละของ
หนี้สินรวม 
ณ 30 มิ.ย. 
62 ตามงบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
ค้างจ่ายท่ีจะ
ได้รบัการปลด
เนื่องจากการ

ปลดหนี้ดอกเบี้ย 
(บาท) 

ร้อยละของ
หนี้สินรวม ณ 
30 มิ.ย. 62 

ตามงบ
การเงินเฉพาะ

กิจการ 

รวมยอดหนี้ที่ปรับ
โครงสร้างท้ังสิ้น 

(บาท) 

ร้อยละของ
หนี้สินรวม 
ณ 30 มิ.ย. 
62 ตามงบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

1 เอ็ม พาวเวอร ์  868,508,396.30  4.61%  326,725,720.19  1.73% 0.00  0.00% 1,195,234,116.55  6.35% 

2 ดีสินชัย  107,550,769.98  0.57%  -    0.00% 0.00  0.00%  107,550,769.99  0.57% 

3 นางวนดิา  10,000,000.00  0.05%  3,570,411.01  0.02% 630,072.53  0.00%  14,200,483.54  0.08% 

4 นางเบญจมาศ  15,000,000.00  0.08%  18,554,794.59  0.10% 0.00  0.00%  33,554,794.59  0.18% 

5 นิวเวลิด์อนิเตอร์
เมทัล 

 107,789,412.98  0.57%  -    0.00% 0.00  0.00%  107,789,412.99  0.57% 

6 นายธนูชัย  6,000,000.00  0.03%  2,065,534.08  0.01% 364,506.02  0.00%  8,430,040.10  0.04% 

7 ซูพีเรียร ์  332,399,470.43  1.76%  289,461,142.25  1.54% 0.00  0.00%  621,860,612.71  3.30% 

8 ACO I  2,747,682,999.87  14.59%  3,731,940,954.81  19.82% 658,577,815.55  3.50% 7,138,201,770.58  37.90% 

รวมท้ังสิ้น 4,194,931,049.56  22.27%  4,372,318,556.93  23.22% 659,572,394.10  3.50% 9,226,822,001.05  48.99% 

2.2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินที่จะได้รับจากการเพ่ิมทุนไปใช้ในโครงการ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจ านวนท้ังสิ้น 18,832,937,418.26 บาท เมื่อเทียบกับจ านวนหนี้
ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 4,194,931,048.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของภาระหนี้สินทั้งหมด เศษหุ้นรวมเป็นจ านวน 
0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ ดอกเบี้ยค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 
4,372,318,556.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของภาระหนี้สินท้ังหมด ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ที่ไม่ต้องรับภาระอีกจ านวน 659,572,394.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของภาระหนี้สินทั้งหมด รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินท้ังหมด  

ส าหรับหนี้ของ ACO I ที่ถึงก าหนดช าระแล้วนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 7,685,545,393.32 
บาท โดยแบ่งเป็นเงินต้นจ านวน 3,953,604,438.51 บาท และดอกเบี้ยจ านวน 3,731,940,954.81 บาท แต่ ACO I และ
บริษัทฯ ตกลงกันแปลงหนี้เงินต้นจ านวน 2,747,682,999.87 บาท และยกเว้นหนี้ในส่วนของดอกเบี้ย 3,731,940,954.81 
บาท เนื่องจากเป็นหนี้สินที่บริษัทฯ มีการค้างช าระต่อ ACO I ยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับหนี้สินประเภทอื่น และเพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้มากท่ีสุด  

ส าหรับแผนการช าระหนี้ท่ีเหลืออีกจ านวน 9,606,115,417.67 บาท ภายหลังจากการปลดภาระหนี้สินตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะด าเนินการช าระหนี้ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึง
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกรณีหนี้เงินกู้ยืม บริษัทฯ อาจพิจารณาเจรจากับ  
ผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ที่มีเง่ือนไขดีกว่า เช่น การขยายเวลาของเงินกู้ที่มีอยู่ หรือ
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การกู้ยืมเพื่อชดใช้เงินกู้ปัจจุบันโดยที่เงินกู้ใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยทีต่่ ากว่า ส าหรับแผนการช าระหนี้ที่เหลืออยู่
ของเจ้าหนี้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตามแผนการช าระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนของ ข้อ 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการ
เสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ ของสารสนเทศฉบับน้ี 

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ
ได้ส าเร็จ และความเสี่ยงจากการด าเนินการตามโครงการ 

2.3.1  โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ 

ในกรณีที่การด าเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลส าเร็จจะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระ
หนี้สินทั้งหมด ส าหรับภาระเงินต้นที่ได้รับการปลดหนี้ (ส่วนที่ไม่ได้แปลงเป็นทุน) จ านวน 0.64 บาท การปลดภาระดอกเบี้ย
ค้างช าระจ านวน 4,372,318,556.93 บาท และภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ านวน 659,572,394.10 บาท บริษัทฯ จะรับรู้เป็น
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุนรวมจ านวน 5,031,890,951.67 บาท ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะสามารถ
แก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ทันท่วงที และท าให้บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการด าเนินการ
กิจการได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถตัดภาระการผ่อนช าระเงินต้นของภาระหนี้สินภายใต้โครงการแปลง
หนี้เป็นทุนได้สูงถึง 41,011,141 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 9 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการ
ปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจต่อไปเพื่อสร้างก าไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การปลดภาระหนี้สินจ านวนมากถึง 9,226,822,000.59 บาท จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดีขึ้นในระยะยาว การปลดภาระหนี้สินดังกล่าวท าให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น จะช่วย
ให้บริษัทฯ มีโอกาสหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีต้นทุนทางการเงินต่ าได้ในอนาคต สามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของ
บริษัทฯ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว โดยหากค านวณจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า เป็น 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวม2ของ
บริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) รายละเอียดวิธีการค านวณปรากฏดังตางราง
ด้านล่างนี ้

                                                 
2 สาเหตุที่อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนตามงบการเงินรวมต่ ากว่างบการเงินเฉพาะกิจการเนื่องจาก บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนต่ ากว่าบริษัทฯ  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 28 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
หน่วย: ล้านบาท 

  
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ  
ณ 30 มิ.ย. 2562 

ผลกระทบจาก
การแปลงห น้ี
เป็นทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ 30 มิ.ย. 2562  

หลังการแปลงหนี้เป็นทุน 
เพิ่มวงเงินกู้ C 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ  

ณ 30 มิ.ย. 2562 
หลังการแปลงหนี้
เป็นทุน และการ
กู้เงินวงเงินกู้ C 

สินทรัพย์ 14,983.00   -      14,983.00   435.90/3   15,418.90  

หนี้สิน 18,832.94   (9,226.82) 9,606.12   435.90/3   10,042.02  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 34,250.90   110,392.92/1   144,643.83    144,643.83  

ส่วนเกิน (ต่ า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (10,163.28) (106,197.99)/2 (116,361.27)   (116,361.27) 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206.31   -      206.31    206.31  

ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 14.05   -      14.05    14.05  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 

763.98   -      763.98    763.98  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้
จัดสรร 

(28,921.90) 5,031.89   (23,890.01)   (23,890.01) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (3,849.94) 9,226.82   5,376.88    5,376.88  

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (4.89)   1.79    1.87  

หมายเหตุ:  /1 ทุนที่ออกและช าระแล้วเท่ากับ 110,392.92 ล้านบาท มาจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเพิ่ม 22,078,584,468 หุ้น คูณด้วยมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

 /2 ส่วนต่ ามูลค่าหุ้น (106,197.99) ล้านบาท มาจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเพิ่ม 22,078,584,468 หุ้น คูณด้วยส่วนต่ ามูลค่าหุ้นๆ ละ 
0.19 - 5 = (4.81) บาท 

 /3 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินวงเงินกู้ C ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I จ านวน 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 435.90 ล้านบาท (ค านวณโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผู้สอบบัญชีใช้ในงบการเงินคือ 30.9152 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) (สรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมเงิน ( Credit 
Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซ่ึงบริษัทฯ ได้เบิกใช้เต็มจ านวนแล้ว   
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งบการเงินรวม 
 

     
หน่วย: ล้านบาท 

  
งบการเงินรวม 

ณ 30 มิ.ย. 
2562 

ผลกระทบจาก
การแปลงหน้ี

เป็นทุน 

งบการเงินรวม ณ 30 
มิ.ย. 2562 หลังการ

แปลงหนี้เป็นทุน 
เพิ่มวงเงินกู ้C 

งบการเงินรวม  
ณ 30 มิ.ย. 2562 
หลังการแปลงหนี้
เป็นทุน และการกู้

เงินวงเงินกู้ C 

สินทรัพย์ 29,682.88   -      29,682.88   435.90/3   30,118.79  

หนี้สิน 19,179.33   (9,226.82) 9,952.50   435.90/3   10,388.41  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า
แล้ว 

34,250.90   110,392.92/1   144,643.83    144,643.83  

ส่วนเกิน (ต่ า) กว่ามูลค่าหุ้น
สามัญ 

(10,163.28) (106,197.99)/2 (116,361.27)   (116,361.27) 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 206.31   -      206.31    206.31  

ใบส า คัญแสดงสิท ธิ ซ้ื อหุ้ น
สามัญ 

14.05   -      14.05    14.05  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม – ทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

763.98   -      763.98    763.98  

ก าไร (ขาดทุน ) สะสม – ยัง
ไม่ได้จัดสรร 

(25,504.99) 5,031.89   (20,473.10)   (20,473.10) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (433.02) 9,226.82   8,793.80    8,793.80  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 10,936.58   -      10,936.58    10,936.58  

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 1.83    0.50    0.53  

หมายเหตุ:  /1 ทุนที่ออกและช าระแล้วเท่ากับ 110,392.92 ล้านบาท มาจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเพิ่ม 22,078,584,468 หุ้น คูณด้วยมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

 /2 ส่วนต่ ามูลค่าหุ้น (106,197.99) ล้านบาท มาจากจ านวนหุ้นที่ออกและช าระเพิ่ม 22,078,584,468 หุ้น คูณด้วยส่วนต่ ามูลค่าหุ้นๆ ละ 
0.19 - 5 = (4.81) บาท 

 /3 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินวงเงินกู้ C ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I จ านวน 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 435.90 ล้านบาท (ค านวณโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ผู้สอบบัญชีใช้ในงบการเงินคือ 30.9152 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) (สรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit 
Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซ่ึงบริษัทฯ ได้เบิกใช้เต็มจ านวนแล้ว   

ทั้งนี้ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนที่ค านวณข้างต้นนั้น เป็นการแสดงผลกระทบเฉพาะของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
โดยใช้งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี จึงเป็นการให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจาก
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัตโิครงการเท่าน้ัน การแสดงผลกระทบดังกล่าว มิได้มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ แต่อย่างใด 
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ในกรณีหนี้เงินกู้ยืม เมื่ออัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนอยู่ในระดับท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ดังนี้แล้ว บริษัทฯ 
อาจพิจารณาเจรจากับผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ท่ีมีเง่ือนไขดีกว่า เช่น การขยายเวลา
ของเงินกู้ที่มีอยู่ หรือการกู้ยืมเพื่อชดใช้เงินกู้ปัจจุบันโดยที่เงินกู้ใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยทีต่่ ากว่า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที่มี
ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้ง 
กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนท่ีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณข์องบริษัทฯ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และ
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดยกลุ่มมือ
อาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค า
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. 
แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)  

2.3.2  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ส าเร็จ  และความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการตามโครงการ 

หากการด าเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยง
ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทฯ จะเข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ (หนี้สินมากกว่าสินทรัพย์) ตั้งแตส่ิ้นปขีองปี 2560  

2) บริษัทฯ จะยังคงมีภาระหนี้สินเงินตน้จากหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอ่ศาลตามที่ศาลได้มีค า
พิพากษาที่มีต่อเอ็ม พาวเวอร์ จ านวน 868,508,396.30 บาท ดีสินชัย จ านวน 107,550,769.98 บาท นางวนิดา จ านวน 
10,000,000.00 บาท นางเบญจมาศ จ านวน 15,000,000.00 บาท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จ านวน 107,789,421.98 บาท 
นายธนูชัย จ านวน 6,000,000.00 บาท และมีภาระหนี้สินตามค าพิพากษา จ านวน 767,746,309.18 บาท ต่อซูพีเรียร์ 
รวมทั้งหนี้การค้าเป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ยจ านวน 6,479,623,954.68 บาท ต่อ ACO I  

หากครบก าหนดช าระหนี้ตามค าพิพากษาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้ช าระเงินตามที่ก าหนดในค าพิพากษา 
หรือค าสั่งของศาลแล้ว เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ ในฐานะ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ย่อมมีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง 

ส าหรับกรณี ACO I ในฐานะเจ้าหนี้ทางการค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให้ ACO I ได้เมื่อครบ
ก าหนดช าระหนี้แล้ว ACO I ย่อมมีสิทธิในการฟ้องร้องให้บริษัทฯ ข าระหนี้จ านวนดังกล่าวให้แก่ ACO I รวมถึงคิดดอกเบี้ยผิด
จากหนี้จ านวนดังกล่าวได้นับแต่ผิดนัด ซึ่งการที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินสดในการช าระหนี้ทั้งหมดจะท าให้บริษัทฯ ประสบกับ
ปัญหาทางการเงินและฐานะของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสด หรือแหล่งเงินกู้ใด ๆ ที่เพียงพอจะรองรับการ
จ่ายภาระหนี้ดังกล่าวได้ นอกจากน้ี การน าเงินสดมาใช้ในการช าระหนี้จะท าใหบ้ริษัทฯ ไม่มีโอกาสในการใช้เงินทุนดังกล่าวใน
การประกอบธุรกิจและอาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในท้ายท่ีสุด 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 31 

 

3) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2  เมษายน  2562  และ
ฉบับแก้ไข ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG เช่นเดียวกัน โดยมีจ านวนวงเงินกู้รวม 
84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จ านวน 30,000,000 ดลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ B จ านวน 40,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C จ านวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจเป็นประกันหน้ีเงินกู้ดังกล่าว (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 
เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) 
ซึ่งหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเมื่อครบก าหนดช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ดังกล่าว
แล้ว บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวให้ Link Capital I ได้ตามก าหนด และอาจส่งผลให้บริษัทฯ 
ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงิน 
(Credit Agreement) Link Capital I จะสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้บริษัทฯ ช าระเงินกู้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit 
Agreement) ตลอดจนค่าเสียหาย และบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาด ซึ่งทรัพย์จ านองตามสัญญากู้ 
(Credit Agreement) ประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลงและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักร 79 เครื่อง ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นทรัพย์ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตเหล็กม้วนรีดร้อน ซึ่งหากทรัพย์สินจ านองถูก
บังคับจ านองออกขายทอดตลาดแล้ว บริษัทฯ จะไม่เหลือทรัพย์สินใดที่ใช้ในการผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนซึ่งเป็นธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเดียวของบริษัทฯ อีกต่อไป ซึ่งหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และ
อาจจะต้องยุติกิจการในท้ายท่ีสุด 

นอกจากนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I ก าหนดว่า เมื่อครบก าหนด
ช าระหนี้ หากบริษัทฯ ผิดนัดช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท ให้ถือว่าบริษัทฯ ตกเป็น
ผู้ผิดนัดช าระหนี้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ด้วย ซึ่งหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้
บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ซึ่งเมื่อครบก าหนด
ช าระหนี้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดไม่จ ากัดแต่เพียงเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถในการช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้ตามก าหนด และอาจตกเป็นผู้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ 
ตกเป็นผู้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายอื่นเกิน 5,000,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จะตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit 
Agreement) โดยปริยาย และจะท าให ้Link Capital I สามารถฟ้องบังคับจ านองทรัพย์จ านองดังกล่าวได้ทันทเีช่นเดียวกัน  

4) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งได้ หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจนถูกยึดทรัพย์
ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตาม
กฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะท าให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลายได้ ซึ่ง
หากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ เด็ดขาด 
และเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์จะเข้าไปดูแล ควบคุม กิจการ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิต่าง ๆ แทนบริษัทฯ บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้ถือหุ้น) จะมีสิทธิแจ้งขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายร่วมด้วยตามประกาศค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ตามที่ศาลก าหนดเอาไว้ และศาลอาจพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายได้ เมื่อบริษัทฯ ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว จะ
ส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายที่สุด การล้มละลายจะส่งผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเม็ดเงินลงทุนในบริษัทฯ ทั้งหมด และหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มี
มูลค่าอีกต่อไป  
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5) บริษัทฯ อาจต้องหาผู้ลงทุนกลุ่มใหม่เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปได้
ยากจากสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

6) บริษัทฯ อาจประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และด้วยข้อจ ากัดด้านหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ  
ในปัจจุบันท่ีอยู่ในอัตราส่วนท่ีสูงท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ใดได้ 

7) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการเงินและมีโอกาสผิดนัดช าระหนี้อีกจ านวนมากในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และความสามารถในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

หากการด าเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้  

1) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจ านวนร้อย
ละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) และมี
อ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สถานะดังกล่าว
ท าให ้ACO I อาจสามารถก าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทฯ ผ่านทางการด าเนินการของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจาก 
ACO I จ านวน 6 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน) 
จากกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่านและควบคุมบริษัทฯ ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ 
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ 
ก าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจาก
นโยบายและทิศทางของบริษัทฯ ที่ก าหนดโดย ACO I และผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเปน็ไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี บริษัทฯ จะจัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจน รวมถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
3 คน เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ่ง
ท าให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 

2) บริษัทฯ อาจจะต้องพึ่งพิง ACO I ในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งภายใต้
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ของ ACO I บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพิง กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ง
โดย ACO I ดังนั้น ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจประสบปัญหาในการเจรจาต่อรองหาแหล่งเงินทุน
ใหม่ ๆ จากเจ้าหนี้รายอื่น รวมทั้งลดโอกาสในการสรรหาที่ปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
เห็นว่า การที่เจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก็มีข้อดีประการส าคัญกล่าวคือ บริษัทฯ จะไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับ กลุ่ม SSG ในรูปแบบเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องได้รับแต่เพียงประโยชน์จากการให้เงินกู้ฝ่ายเดียว แต่การ
เข้ามาเป็นผู้ถือใหญ่ของ ACO I จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อบริษัทฯ ว่า กลุ่ม SSG จะยังคงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท
ฯ ทั้งทางการเงินและการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาที่ ACO I ได้ให้ความไว้วางใจและ
ความเชื่อถือ กอปรกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก 
สามารถแก้ปัญหาของบริษัทฯ ต่าง ๆ ท่ีประสบอยู่ได้ เมื่อภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ทุกรายก็จะได้รับผลประโยชน์จากสภาพการณ์ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 
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โปรดพิจารณาผลกระทบเพิ่มเติมในข้อ 1.3 เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  

2.4  งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพ่ือให้โครงการ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ  

 การลดภาระหนี้สินภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจ านวนท้ังสิ้น 18,832,937,418.26 บาท เมื่อเทียบกับจ านวนหนี้
ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 4,194,931,048.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของภาระหนี้สินทั้งหมด เศษหุ้นรวมเป็นจ านวน 
0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ ดอกเบี้ยค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 
4,372,318,556.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของภาระหนี้สินท้ังหมด ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
ที่ไม่ต้องรับภาระอีกจ านวน 659,572,394.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 ของภาระหนี้สินทั้งหมด รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินท้ังหมด  

ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลส าเร็จจะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินเงินต้น ดอกเบี้ย และภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่ายค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท ส าหรับภาระเงินต้นที่ได้รับการปลดหนี้ (ส่วนที่
ไม่ได้แปลงเป็นทุน) จ านวน 0.64 บาท การปลดภาระดอกเบี้ยค้างช าระจ านวน 4,372,318,556.93 บาท และภาระภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายจ านวน 659,572,394.10 บาท บริษัทฯ จะรับรู้เป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุนรวม
จ านวน 5,031,890,951.67 บาท 

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลดภาระหนี้จ านวน 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของ
ภาระหนี้สินท้ังหมด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและเพียงพอที่จะ
ส่งเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถตัดภาระการผ่อนช าระเงินต้นของภาระหนี้สิน
ภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้สูงถึง 41,011,141 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 9 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงิน
ในส่วนนี้ไปใช้ในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจต่อไปเพื่อสร้างก าไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 
นอกจากน้ี การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
และการลดลงของก าไรต่อหุ้นที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
และการลดลงของก าไรต่อหุ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนั้น  

นอกจากนี้ จ านวนภาระหนี้สินที่หายไปจากงบการเงินจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทาง
การเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับที่บริษัทฯ จะสามารถ
บริหารจัดการได้ โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า เป็น 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบแสดง
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) (ส าหรับวิธีการค านวณ
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับนี้) ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงขึ้นและจะท าให้บริษัทฯ กลับมาอยู่สภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความเช่ือถือเพียง
พอที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย ส าหรับกรณีหนี้เงินกู้ บริษัทฯ 
อาจพิจารณาเจรจากับผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ท่ีมีเง่ือนไขดีกว่า เช่น การขยายเวลา
ของเงินกู้ที่มีอยู่ หรือการกู้ยืมเพื่อชดใช้เงินกู้ปัจจุบันโดยที่เงินกู้ใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยทีต่่ ากว่า 
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แผนการใช้เงินเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) 

ตามเง่ือนไขของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I ที่ก าหนดให้บริษัทฯ เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering: RO) ภายใน 2 ปีนับจากการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรก (วันท่ี 17 เมษายน 2562) นั้น (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืม
เงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่จะได้จากการเพิ่มทุน
เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอนาคต ดังนี ้

1) เพื่อน าไปใช้ในการช าระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน และลดภาระหนี้สินลง อัน
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงการเงินในระยะยาว นอกจากนี้ หากบริษัทฯ 
สามารถช าระเงินคืนเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ได้เสร็จสิ้นจะท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจาก
การถูกบังคับจ านองกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้แก่ที่ดินที่ตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลง และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน รวมทั้ง
เครื่องจักร จ านวน 79 เครื่อง ที่น าไปเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับดังกล่าวได้ ในกรณีจ าเป็น เพื่อหาแหล่งเงินทุนอื่น
เพิ่มเติม บริษัทฯ ยังสามารถน าทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนหรือท้ังหมดไปเป็นหลักประกันเพื่อเพ่ิมอ านาจต่อรองหรือเพิ่มวงเงิน
กู้เพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้รายอื่นในอนาคต 

2) เพื่อน าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและขยายก าลังการผลิต จากเดิมที่บริษัทฯ ผลิตเฉพาะ
ช่วง Off peak ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ า โดยจะสามารถขยายการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง On peak  ซึ่งจะท าให้
บริษัทฯ มีการใช้อัตราก าลังการผลิตมากขึ้น (Utilization rate) และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งโอกาสในการเพิ่ม
รายได้ของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการ
ประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ผลประกอบการของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering: RO) เป็นการคาดการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่เข้าท าสัญญากับ Link Capital I ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต 

ส าหรับการก าหนดระยะเวลาการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ภายใน 2 ปีนับจากการเบิก
ใช้วงเงินกู้ครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินโครงการการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็น
การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งส าคัญของบริษัทฯ ท าให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง สร้างความแข็งแกร่งในงบดุลของบริษัทฯ ลด
อัตราหนี้สินต่อทุน ลดเงินสดที่ต้องจ่ายหรือผ่อนช าระหนี้ แต่โครงการแปลงหนี้ไม่ได้เพิ่มกระแสเงินสดที่จะเข้ามาช่วยในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด แผนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จะช่วยระดมเงินทุนเข้ามา
ในบริษัทฯ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังเช่น การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด อีกทั้ง บริษัทฯ  
ได้ประเมินแล้วว่า การเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในปัจจุบันจะมี
ข้อจ ากัดในการระดมทุนที่มีความไม่แน่นอนของจ านวนเงินทุนที่จะได้รับจากวิธีดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ไม่ดีและ
มีส่วนของผู้ที่หุ้นติดลบ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา นอกจากน้ี การเพิ่มทุนเพื่อน าเม็ดมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัทฯ 
จะต้องเป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะใช้สิทธิไม่เต็มจ านวน ซึ่งจะท าให้
บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามจ านวนที่ต้องการ บริษัทฯ จึงต้องการด าเนินโครงการแปลงหนี้ให้ส าเร็จลุล่วงก่อน เหตุผล
ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ภายใน 2 ปี หากด าเนินโครงการแปลงหนี้ทุนในครั้งนี้ได้ส าเร็จ และบริษัทฯ กลับมาผลิตได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 35 

 

เต็มที่อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นไป ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจเอื้ออ านวยต่ออุตสาหกรรมเหล็ก บริษัทฯ 
คาดว่า โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ จะดีขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากบริษัทฯ ระดมทุนด้วยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อ
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) บริษัทฯ จะได้รับความสนใจลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมใน
อนาคตและจะได้รับจ านวนเงินตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ACO I ก็มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนับสนุน
แผนการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน 
รายละเอียดปรากฏตามแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน ของ ข้อ 9. 
แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มว่าแผนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จะไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
สัญญา บริษัทฯ จะเร่งด าเนินการเจรจากับ Link Capital I ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG เพื่อป้องกันการผิดสัญญญากู้ยืมเงิน 
ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับความร่วมมือในการหาแนวทางแก้ไขรวมกับกลุ่ม SSG ได้ เนื่องจากกลุ่ม SSG ได้เข้ามาเป็น 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วในขณะนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า หากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯ 
มีโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนหรือเงินกู้แหล่งใหม่เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
และการช าระเงินกู้ยืมกับ Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถช าระเงินคืน
เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ได้เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ อาจไม่ด าเนินการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering: RO) หรือยังคงด าเนินการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) แต่น าเงินไปใช้ในประการอื่น
แทน โดยบริษัทฯ อาจน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้แก่ที่ดินที่ตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลงและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน รวมทั้ง
เครื่องจักร จ านวน 79 เครื่อง ไปเป็นหลักประกันเพื่อหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพิ่มเติมแทน ซึ่งบริษัทฯ จะเลือกแนวทางการเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อน ามาใช้ในอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และความเหมาะสมในการใช้เงินทุนในขณะนั้นเป็นส าคัญ โดยบริษัทฯ จะตัดสินใจเลือกวิธีการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

แผนการช าระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ภาพรวมของการช าระหนี้ที่เหลืออยู่ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้  ภาระหนี้สินของบริษัทฯ จะเหลือ
ประมาณ 10,042.02 ล้านบาท (ตามตารางข้อ 2.3.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 30 มิ.ย. 2562 หลังการแปลงหนี้เป็นทุน 
และการกู้เงินวงเงินกู้ C จ านวน 14.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ) และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า 
มาอยู่ในระดับ 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 
1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) (ส าหรับวิธีการค านวณอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้
ให้กับบริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับนี้) บริษัทฯ มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อลดสัดส่วนหน้ีสินของบริษัทฯ ลงเพื่อ
รองรับการที่บริษัทฯ จะสามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เป็นต้นไป ในเบื้องต้น บริษัทฯ มี
แผนการจัดการหนี้ท่ีเหลืออยู่กับเจ้าหนี้รายใหญ่ ดังนี ้

1. หนี้เงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน จ านวนหนี้และดอกเบี้ย 361.63 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ช าระหนี้ดังกล่าวแล้วใน
เดือนสิงหาคม 2562 โดยหนี้ในส่วนน้ีได้รับการยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง รวมเป็นจ านวน 255.38 ล้านบาท  

2. หนี้เงินกู้ยืมของ บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 2,407.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดังกล่าวถือเป็นหนี้ในกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการในอนาคตที่จะท ารายการช าระหนี้สิน
ในทางบัญชีระหว่างเงินลงทุนของบริษัทฯ และหนี้เงินกู้ยืม บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 และปัจจุบันท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
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3. หนี้สินที่มีการแผนการช าระในอนาคตที่แน่นอนและเป็นหนี้ระยะยาว 

3.1 เงินต้นของหนี้การค้าของ ACO I ที่เหลืออยู่จ านวน 39,007,935.67 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ
1,205.921 ล้านบาท หากค านวณโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 30.9152) ที่ไม่ได้แปลงเป็น
ทุนของ ACO I (สรุปสาระส าคัญของ MOU ปรากฏในข้อ 2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) รวมทั้งหนี้ใหม่ที่ ACO I ซื้อหนี้จากเจ้าหนี้ทางการค้าของ
บริษัทฯ รายหนึ่งอีกจ านวน 567.58 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,773.54  ล้านบาท  

3.2 หนี้เงินกู้จาก Link Capital I จ านวน 44,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,363.36 ล้านบาท 
(หากค านวณโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 30.9152) 

3.3 หนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างช าระกับบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จ ากัด จ านวน 232 ล้านบาท3  

3.4 หนี้ภาษีผ่อนช าระกับกรมสรรพากร จ านวน 344 ล้านบาท (ไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากการช าระภาษีล่าช้า
หรือไม่ช าระภาษีหรือช าระภาษีไม่ถูกต้อง) 

3.5 หนี้กับซูพีเรียร์ในส่วนท่ีเหลือจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  ซึ่งเป็นหนี้เงินต้นตามค าพิพากษาจ านวน 
59,145,030.02 บาท และค่าความเสียหายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม รวมเป็นเงิน 145,885,696.50 บาท  

4. หนี้ตามตามข้อตกลงผ่อนปรนเง่ือนไขการชดใช้ช าระหนี้ และบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความของ
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวม 145.71 ล้านบาท และ 

5. หนี้สินที่อยู่ระหว่างการเจรจาผ่อนช าระ โดยคาดว่าจะท าสัญญาเสร็จสิ้นภายในปี 2563 โดยประกอบด้วย
เจ้าหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาค จ านวนสุทธิ 101 ล้านบาท และเจ้าหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศ เงินต้นรวมดอกเบี้ยและภาษี
หัก ณ ที่จ่าย จ านวน 625 ล้านบาท  

เมื่อพิจารณาแผนการช าระหนี้ที่เหลือของเจ้าหนี้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามกลุ่มเจ้าหนี้ทั้ง 5 กลุ่ม
ข้างต้นที่มียอดหนี้รวมจ านวน 7,558.47 ล้านบาท แล้ว จะเห็นว่า ภาระหนี้ที่เหลือทั้งหมดที่บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน
หมุนเวียนการค้าทั่วไป โดยมีจ านวนประมาณ 2,483.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นหน้ีที่มีการจ่ายตามรอบระยะเวลาเครดิตทางการค้า
กับคู่ค้าตามปกติ ดังนั้น บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินส่วนที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุน
ดังกล่าวได้ โดยจะรักษาให้มีภาระหนี้ในระดับท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) 
ในอนาคต เพื่อน าไปใช้ในการช าระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ โดยเฉพาะวงเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ 
Link Capital I เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน และลดภาระหนี้สินลง รวมทั้งใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ส ารองการช าระ
หนี้สินหมุนเวียนการค้าทั่วไปทื่เหลืออยู่ และยังสามาถน าเงินดังกล่าวไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและขยาย
ก าลังการผลิต จากเดิมที่บริษัทฯ ผลิตเฉพาะช่วง Off peak ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ า โดยจะสามารถขยายการผลิตได้
เพิ่มมากขึ้นในช่วง On peak  ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีการใช้อัตราก าลังการผลิตมากขึ้น (Utilization rate) และเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด รวมทั้งโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ มากขึ้น 

                                                 
3 จากการเจรจาในเบื้องต้น บริษัทฯ ตกลงช าระหนี้คงค้างเป็นจ านวน 33 งวดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2564 
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หากบริษัทฯ สามารถช าระเงินคืนเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ได้เสร็จสิ้นจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับจ านองกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้แก่ที่ดินที่ตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลงและสิ่งปลูก
สร้างบนท่ีดิน รวมทั้งเครื่องจักร จ านวน 79 เครื่อง ท่ีน าไปเป็นหลักประกันตามสัญญาฉบับดังกล่าวได้ ในกรณีจ าเป็น เพื่อหา
แหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม บริษัทฯ ยังสามารถน าทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มอ านาจ
ต่อรองหรือเพิ่มวงเงินกู้เพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้รายอื่นในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงินลงทุนของผู้
ถือหุ้น สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ผลประกอบการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับระยะเวลาการช าระหนี้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น หรืออาจเจรจากับ 
ผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงินที่มีเง่ือนไขที่ดีกว่า เช่น การขยายระยะเวลาการช าระหนี้ การกู้ยืม
เพื่อชดใช้เงินกู้ปัจจุบันโดยที่เงินกู้ใหม่จะเสียค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า เมื่ออัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปตามแผนที่ได้วางไว้ ประกอบกับโรงงานและเครื่องจักรของบริษัทฯ ยังคงมี
ศักยภาพในการผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เอื้ออ านวยต่ออุตสาหกรรมธุรกิจเหล็ก รวมทั้ง
การด าเนินการตามแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอนาคตซึ่ง
สอดรับกับการด าเนินการตามแผนการช าระหนี้ท่ีเหลอือยู่ของเจ้าหนี้ท่ีไมไ่ดเ้ข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ ประเมิน
สถานการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า
กระแสเงินสดที่เข้ามาจากการที่บริษัทฯ จะสามารถกลับมาผลิตได้เต็มที่อีกครั้ง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เป็นต้นไป  
จะเพียงพอต่อการผ่อนช าระหนี้ท่ีเหลืออยู่และสามารถน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ภายหลังการแปลงหนี้
เป็นทุน ACO I มีแผนท่ีจะสนับสนุนให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระคืนหนี้ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้แต่ละราย 
เช่นเดียวกับแผนการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคัญ รายละเอียด
ปรากฏตามแผนการช าระคืนหนี้ที่เหลือภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของ ข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด วิเคราะห์ได้เป็น 2 กรณี ได้แก ่

3.1  กรณีวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลใน
วงจ ากัดเท่านั้น 

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้ ดังนี้  

Control Dilution = QePP / (Qo + QePP) 

 โดยที่  Qo        = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

 QePP     = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน จ านวน 22,078,584,468 หุ้น 

 Control Dilution  = 22,078,584,468 / (6,850,180,964 + 22,078,584,468)  

= ร้อยละ 76.32 
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ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้ ดังนี ้

Price Dilution  = (Po – PE) / Po 

โดยที่ PE  = ((Po*Qo) + (PePP*QePP)) / (Qo + QePP) 

Po =  บริษัทฯ ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ = 0.07 
บาท 

PePP  =  ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนี้เป็นทุน = 0.19 บาทต่อหุ้น 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

QePP =  จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน = 22,078,584,468 หุ้น 

ดังนั้น PE = (0.07 * 6,850,180,964) + (0.19 * 22,078,584,468) 
 (6,850,180,964 + 22,078,584,468) 

  = 0.16 บาท 

 PE มีค่ามากกว่า Po ดังนั้นจังไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) 

ด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้ 
ดังนี ้

EPS Dilution  = ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP)) / (NI / Qo) 

โดยที่   NI   = ก าไรสุทธิส าหรับงวดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
จ านวนติดลบ 2,447,001,258  บาท 

 Qo  = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

 QePP  = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน = 22,078,584,468 หุ้น 

EPS Dilution       = (-2,447,001,258  / 6,850,180,964) – (-2,447,001,258  / 6,850,180,964) + 22,078,584,468) 
 (-2,447,001,258  / 6,850,180,964) 

= ร้อยละ 76.32 
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3.2 กรณีวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลใน
วงจ ากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ4 

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้ ดังนี้  

Control Dilution      = (QePP + QeW3) 

 (Qo + QePP + QeW3) 

โดยที่ PP = หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

Qo   = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

QePP  = จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน จ านวน 22,078,584,468 หุ้น 

QeW3  = จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จ านวน 
2,683,185,596 หุ้น 

 

Control Dilution      = (22,078,584,468 + 2,683,185,596) 

 (6,850,180,964 + 22,078,584,468 + 2,683,185,596) 

= ร้อยละ 78.33 
ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้ดังนี ้

 Price Dilution = (Po – PE) / Po  

โดยที ่PE       = ((Po*Qo) + (PePP*QePP) + (PeW3*QeW3)) 

 (Qo + QePP + QeW3) 

                                                 
4  สืบเนื่องจาก หนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GST/ELCID – 16/2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 

ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:30 น และหนังสือถึงกรรมการและ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ GST/ELCID – 17/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เกี่ยวกับ
การเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“GSTEEL-W1”) และใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“GSTEEL-W2”) ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ที่
ได้ออกเลื่อนไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 
136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่า ในการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้
ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังออกจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้องเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

 ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะคงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 
(GSTEEL-W3) ซึ่งมีจ านวนหน่วยคงเหลือ 7,500,000,000 หน่วย ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงการค านวณผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัดโดยไม่รวม GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 เนื่องจากหมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2562  
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Po =  บริษัทฯ ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของ
บริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายตุิธรรมของหุ้นของบริษัทฯ = 
0.07 บาท 

PP = หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

PePP = ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนี้เป็นทุน = 0.19 บาทต่อหุ้น 

PeW3 = ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 = 1.20 บาทต่อหุ้น 

Qo  = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

QePP  = จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน จ านวน 22,078,584,468 หุ้น 

QeW3  = จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่  3 จ านวน 
2,683,185,596 หุ้น 

    ดังนั้น PE     = ((0.07 * 6,850,180,964) + (0.19 * 22,078,584,468) + (1.20 * 2,683,185,596) 

 (6,850,180,964 + 22,078,584,468 + 2,683,185,596) 

 =  0.25 บาท 

PE มีค่ามากกว่า Po ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution)  

ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ และจ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพดังกล่าว จะ
อ้างอิงจากราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหลังจากที่มีการปรับ
สิทธิแล้ว 
ด้านการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

ผลกระทบต่อการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้ 
ดังนี ้

EPS Dilution      = ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP + QeW3) 

 (NI / Qo) 

โดยที่ NI =  ก าไรสุทธิส าหรับงวดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 
จ านวนติดลบ 2,447,001,258 บาท 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 6,850,180,964 หุ้น 

PP =  หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

QePP  = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน = 22,078,584,468 หุ้น 

QeW3  =  จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จ านวน 
2,683,185,596 หุ้น 
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EPS Dilution   = (-22,447,001,258 / 6,850,180,964) – (-2,447,001,258 / 6,850,180,964 + 
22,078,584,468 + 2,683,185,596) 

 -2,447,001,258 / 6,850,180,964 

  =  ร้อยละ 78.33 

 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการด าเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ 
และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือก าไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น 
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก  

1) บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้เงินต้น 4,194,931,049.56 บาท และดอกเบี้ยค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้
ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจ านวนหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางสรุปยอดหนี้ที่แปลงเป็นทุนในข้อ 1.1 ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ ของ
สารสนเทศฉบับนี้ 

 นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก  
ณ ที่จ่ายส าหรับดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ ACO I ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้
การค้าต่างประเทศเดิมในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I และนางวนิดา
กับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ท า
ให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย  
อีกจ านวน 659,572,394.10 บาท  

 รวมภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้  ค านวณถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้ 9,226,822,000.59 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหนี้สินที่ลดลงร้อยละ 48.08 
จากหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ ส าหรับ  
6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

2) บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับการปลดภาระหนี้สินเงินต้น ดอกเบี้ย และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวนทั้งสิ้น 9,317,099,697.72 บาท ตามข้อ 2.2.2 
รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ 
ของสารสนเทศฉบับนี้ ในคราวเดียว ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ดีขึ้นจากการลดภาระหนี้สินและ
การเพิ่มขึ้นของส่วนทุน โดยหากค านวณจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า เป็น 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบแสดงฐานะทาง
การเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) (ส าหรับวิธีการ
ค านวณอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ของ
สารสนเทศฉบับน้ี)นอกจากน้ี เมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินงาน และมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและเพิ่มก าลังการผลิต และสามารถคงสภาพการจ้างงานของ
พนักงาน ตลอดจนลดความเสื่อมโทรมของเครื่องจักรจากการหยุดการผลิต  
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3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ  
มีกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I  ACO I จะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จ านวน 2 ท่าน 
กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน และกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดจ านวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึง
เป็นการเข้าลงทุนท่ีต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งก าไรหุ้นในระยะสั้น  

อนึ่ง ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ของบุคคลทั้ง 5 ท่าน สามารถสรุปได้ในตารางตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของ
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และมีรายละเอียดปรากฏ
ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และ
บุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) 

ส าหรับแผนการบริหารงานของบริษัทฯ นั้น กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนท่ีจะสามารถช่วยกอบกู้
สถานการณ์ที่บริษัทฯ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดย
กลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ในเบื้องต้น แผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการ
ด าเนินการงานของกิจการ และแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน  โปรด
พิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการ
อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์
ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)  

หากมีความคืบหน้าส าหรับแผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินการงานของกิจการ และ
แผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน จาก ACO I เป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนุมัติการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย ์

4.1 ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ซ้ือ 

ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที ่0.19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ ACO I สืบเนื่องจากโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งในครั้งนั้นราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น5 การเจรจาระหว่างบริษัทฯ 

                                                 
5  ราคาแปลงหนี้เป็นทุนครั้งก่อนคือ 0.19613 บาทต่อหุ้น (การค านวณทศนิยม 5 ต าแหน่งเพื่อให้จ านวนหุ้นที่จะจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เต็มจ านวนหุ้น) 

เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ กับ ACO I โดยใช้ราคาปิดเฉลี่ยต้ังแต่วันที่ 2 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนั้น สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานแล้วจากผู้สอบ
บัญชี ที่ประมาณ 0.13 บาทต่อหุ้น ในการเจรจากได้มีการเพิ่มส่วนต่างอีกร้อยละ 10 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว เป็น 0.34716 บาทต่อหุ้น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นว่า
บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจจากสินทรัพย์ด าเนินงานที่มีอยู่ แต่เนื่องจากมีการปลดภาระดอกเบี้ยคงค้างส่วนแรก (หมายถึงดอกเบี้ยคงค้างค านวณถึงวันที่  
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และ ACO I ได้พิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น มูลค่าตามบัญชีของ
บริษัท ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในอนาคต และภาระดอกเบี้ยที่ได้รับการปลดหนี้ เป็นต้น (ทั้งนี้ ทศนิยม 5 ต าแหน่งเกิดจาก
การค านวณจ านวนหุ้นให้เต็มจ านวนเพื่อป้องกันปัญหาการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์)  

ส าหรับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนให้อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับโครงการเดิมให้มากที่สุด แม้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ และ ACO I มีความเห็นตรงกันว่า 
บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานและเครื่องจักรที่ยังคงมีศักยภาพในการผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามท าความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการแปลงหนี้เป็นทุนในที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 ว่า หากไม่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จะท าให้บริษัทฯ ยังคงต้อง
แบกรับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนมากเป็นระยะเวลาหลายปี อีกทั้งหมดโอกาสที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีต้นทุนต่ า
เพราะโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่มีสถาบันการเงินใดที่
ยินดีให้ความช่วยเหลือ และมีความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ย่อมได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ACO I จึงยอมตกลงคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น 
แม้ปัจจัยด้านสถานะการเงินของบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงขึ้น และลดจ านวนหนี้ที่จะแปลงเป็นทุนเพื่อลดผลกระทบจากลดลง
ของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้น  

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาหุ้นละ 0.19 บาท
ต่อหุ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา  
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมที่ค านวณโดยที่ปรึกษาการเงิน
ของบริษัทฯ โดยค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้น
เครื่องหมาย NC (Non-Complaince) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายชั่วคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 
ช่ัวคราวในระหว่างวันท่ี 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 
ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 เพื่อขออนุมัติการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ 
โดยที่ปรึกษาทางการเงิน ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้น
ของบริษัทฯ ได้เท่ากับ 0.07 บาท (โปรดพิจารณาสมมติฐานการและการค านวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
ตามเอกสารแนบท้ายของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัด)  

                                                                                                                                                       
28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นข้อตกลงในขณะนั้น) ให้จ านวน 3,291 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.15103 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เมื่อหักมูลค่าชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับการ
ยกเลิกต่อหุ้นออกจากราคาต่อหุ้นที่ใช้ในการเจรจา จะได้ราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น (0.34716 – 0.15103) 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นราคาที่สูง
กว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้ประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้น เนื่องจาก ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
เป็นไปได้ยากที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น และ
บริษัทฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปลดภาระหนี้ตามจ านวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพราะหากโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560  เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนด้วยราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น จะท าให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบ
ธุรกิจและสามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลก าไรได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต  

4.2 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากของบริษัทฯ 
ด้วยการด าเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากโครงการแปลง
หนี้เป็นทุนจะช่วยภาระหนี้สินให้แก่บริษัทฯ ได้ถึง 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สิน
ทั้งหมด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 และบริษัทฯ จะรับรู้เป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
เพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุนรวมจ านวน 5,031,890,951.67 บาทจากภาระเงินต้นที่ได้รับการปลดหนี้ (ส่วนท่ีไม่ได้แปลงเป็นทุน) 
จ านวน 0.64 บาท การปลดภาระดอกเบี้ยค้างช าระจ านวน 4,372,318,556.93 บาท และภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ านวน 
659,572,394.10 บาท  

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลส าเร็จจะท าให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้เงินต้น 4,194,931,049.56 บาท และดอกเบี้ย
ค้างช าระที่ได้รับการปลดหนี้ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจ านวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจ านวนหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางสรุปยอดหนี้ท่ีแปลงเป็นทุนในข้อ 1.1 ความจ าเป็นและลักษณะของรายการ ของสารสนเทศฉบับนี้  

นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับ
ดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก ่ACO I ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเดิม ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้อง
ช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น การปลด
ภาระดอกเบี้ยข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย อีก
จ านวน 659,572,394.10 บาท รวมภาระหนี้สินท่ีจะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ ค านวณถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า นอกจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะลดภาระหนี้ของบริษัทฯ จ านวนมากแล้ว ยัง
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ ลดโอกาสการผิดนัดช าระหนี้ในอนาคต และมีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก
รวมทั้งประหยัดเวลาในการด าเนินการได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายซึ่งท าให้บริษัทฯ 
สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560  ได้ทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือมั่นว่า
ภายหลังการปลดภาระหนี้สินจ านวนท้ังสิ้น 9,317,099,697.72 บาท บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
และสามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลก าไรได้
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อย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้ง โครงสร้างทางการเงินท่ีดีขึ้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบัน
การเงินในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น  ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะ
การเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และความสามารถในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ การแปลงหนี้
เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟ้ืนกลับมาท าธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุน 
ที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา  
อีกทั้ง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนท่ีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ได้ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดย  
กลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผัน
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 
9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

โครงการแปลงหนี้เป็นทุนก็มีข้อเสียเนื่องจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง 8 ราย ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือ และการลดลงของก าไรต่อหุ้นสูงถึงร้อยละ 79.93 และมีความเสี่ยงที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติไม่อนุมัติดังเช่นที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 มีมติไม่อนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งแรก ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียความน่าเช่ือถือและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและว่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าส่งผลเสีย ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประการแรกคือ บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ได้ทันท่วงที 
โดยหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งหากบริษัทฯ ถูกเพิก
ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วผู้ถือหุ้นย่อมได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

ประการที่สองคือ หากครบก าหนดช าระหนี้ตามค าพิพากษาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้ช าระเงินตามที่ก าหนดในค า
พิพากษา หรือค าสั่งของศาลแล้ว เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ 
ในฐานะเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ย่อมมีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีตามค าพิพากษา หรือค าสั่งได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง ส าหรับกรณี ACO I ในฐานะเจ้าหนี้ทางการค้า หากบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให ้ACO I ได้เมื่อครบก าหนดช าระ
หนี้แล้ว ACO I ย่อมมีสิทธิในการฟ้องร้องให้บริษัทฯ ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวให้แก่ ACO I รวมถึงคิดดอกเบี้ยผิดจากหนี้
จ านวนดังกล่าวได้นับแต่ผิดนัด ซึ่งการที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินสดในการช าระหนี้ทั้งหมดจะท าให้บริษัทฯ ประสบกับปัญหา
ทางการเงินและฐานะของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสด หรือแหล่งเงินกู้ใด  ๆ ที่เพียงพอจะรองรับการจ่าย
ภาระหนี้ดังกล่าวได้ นอกจากน้ี การน าเงินสดมาใช้ในการช าระหนี้จะท าใหบ้ริษัทฯ ไม่มีโอกาสในการใช้เงินทุนดังกล่าวในการ
ประกอบธุรกิจและอาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในท้ายที่สุด  
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ประการที่สามคือ จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2  เมษายน  
2562  และฉบบัแก้ไข ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG เช่นเดียวกัน โดยมีจ านวน
วงเงินกู้รวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จ านวน 30,000,000 ดลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ B จ านวน 
40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C จ านวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง 
เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าว (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) 
ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซึ่งหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเมื่อครบก าหนดช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit 
Agreement) ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวให้ Link Capital I ได้ตามก าหนด 
และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัด
ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) Link Capital I จะสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้บริษัทฯ ช าระเงินกู้ภายใต้สัญญากู้ยืม
เงิน (Credit Agreement) ตลอดจนค่าเสียหาย และบังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาด ซึ่งทรัพย์จ านองตาม
สัญญากู้ (Credit Agreement) ประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลงและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักร 79 
เครื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพย์ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตเหล็กม้วนรีดร้อน ซึ่งหากทรัพย์สิน
จ านองถูกบังคับจ านองออกขายทอดตลาดแล้ว บริษัทฯ จะไม่เหลือทรัพย์สินใดที่ใช้ในการผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักและธุรกิจเดียวของบริษัทฯ อีกต่อไป ซึ่งหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
และอาจจะต้องยุติกิจการในท้ายท่ีสุด 

นอกจากน้ี ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I ก าหนดว่า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ หาก
บริษัทฯ ผิดนัดช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท ให้ถือว่าบริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดช าระ
หนี้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ด้วย ซึ่งหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ ยังคง 
มีหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเมื่อครบก าหนดช าระหนี้กับเจ้าหนี้
รายหนึ่งรายใดไม่จ ากัดแต่เพียงเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถในการช าระหนี้
ให้กับเจ้าหนี้รายดังกล่าวได้ตามก าหนด และอาจตกเป็นผู้ผิดนัดกับเจ้าหนี้รายดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดกับ
เจ้าหนี้รายอื่นเกิน 5,000,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จะตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) โดยปริยาย 
และจะท าให ้Link Capital I สามารถฟ้องบังคับจ านองทรัพย์จ านองดังกล่าวได้ทันทีเช่นเดียวกัน 

ประการที่สี่คือ เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งได้ หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจนถูกยึด
ทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตาม
กฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะท าให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลายได้  
ซึ่งหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ศาลจะมีค าสั่งพิทัก ษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ 
เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์จะเข้าไปดูแล ควบคุม กิจการ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิต่างๆ แทนบริษัทฯ บรรดาเจ้าหนี้
ทั้งหลายของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้ถือหุ้น) จะมีสิทธิแจ้งขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายร่วมด้วยตามประกาศค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดตามที่ศาลก าหนดเอาไว้ และศาลอาจพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายได้ เมื่อบริษัทฯ ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว 
จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ จะต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายท่ีสุด การล้มละลายจะส่งผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเม็ดเงินลงทุนในบริษัทฯ ทั้งหมด และหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มี
มูลค่าอีกต่อไป 
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4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะประสบผลส าเร็จและได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก  

1) บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนให้อยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกับโครงการเดิมให้
มากที่สุด แม้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปและมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ  
มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแล้ว ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามท าความเข้าใจกับ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการแปลงหนี้เป็นทุนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ว่า หากไม่มีการปรับโครงสร้างทาง
การเงินด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จะท าให้บริษัทฯ ยังคงต้องแบกรับภาระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนมากเป็นระยะเวลาหลายปี 
และมีความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นย่อมได้รับผลกระทบจาก
การขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

2) บริษัทฯ ได้ลดจ านวนหนี้ที่จะแปลงเป็นทุนเพื่อลดผลกระทบจากลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  และการ
ลดลงของก าไรต่อหุ้น ซึ่งแตกต่างจากการเสนอโครงการแปลงหนี้เป็นทุนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะประสบผลส าเร็จและส่งผลดีต่อบริษัทฯ 
เนื่องจาก 

1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ จะท าให้
บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินเงินต้นและดอกเบี้ยค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จากหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความต่อศาลตามที่ศาลได้มีค าพิพากษา ที่มีต่อเอ็ม พาวเวอร์ จ านวน 1,195,234,116.49 บาท ดีสินชัย จ านวน 
107,550,769.98 บาท นางวนิดา จ านวน 13,570,411.01 บาท นางเบญจมาศ จ านวน 33,554,794.59 บาท นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล จ านวน 107,789,421.98 บาท นายธนูชัย จ านวน 8,065,534.08 บาท และมีภาระหนี้สินตามค าพิพากษา 
จ านวน 621,860,612.68 บาท ต่อซูพีเรียร์ หนี้การค้าเป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ยจ านวน 6,479,623,954.68 บาท ต่อ ACO I 

 นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส าหรับดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ ACO I ตามข้อตกลงท่ีบริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเดิม ในกรณีที่บริษัทฯ 
จะต้องช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น  
การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย  
อีกจ านวน 659,572,394.10 บาท รวมภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ ค านวณถึง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท  

2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับที่บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการได้ โดย
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า เป็น 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) (ส าหรับวิธีการค านวณอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
ทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับนี้) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง
สูงขึ้นและจะท าให้บริษัทฯ กลับมาอยู่สภาพท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และมีความเช่ือถือเพียงพอที่จะท าให้
บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการ
ประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้ 
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3) การได้ ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก็มีข้อดีประการส าคัญ
กล่าวคือ บริษัทฯ จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ ACO I ในรูปแบบเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้อีกต่อไป ซึ่งตามวิสัยของเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็เพียง
พิจารณาแต่ผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากลูกหนี้จากการให้เงินกู้ฝ่ายเดียว แต่การเข้ามาเป็นผู้ถือใหญ่ของ ACO I จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจต่อบริษัทฯ ว่า ACO I จะยังคงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทฯ ทั้งทางการเงินและการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ความสัมพันธ์แบบผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจ
เลือกใช้วิธีการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) เพราะอย่างน้อยก็
สามารถเช่ือมั่นได้ว่าจะได้รับเงินลงทุนจาก ACO I ซึ่งจะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัทฯ 
ไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานและเครื่องจักรที่ยังคงมีศักยภาพในการผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ภายใน 2 ปีนับจากการเบิกใช้
วงเงินกู้ครั้งแรก (วันท่ี 17 เมษายน 2562) ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I เพื่อใช้ในการช าระ
คืนหนี้เงินกู้ยืมและน าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและขยายก าลังการผลิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้
เงินทุนในขณะนั้นด้วย และ ACO I ก็มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนให้กับผู้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน โปรดพิจารณารายละเอียด
ของแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ตามข้อ 2.4 งบประมาณ
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 
ของสารสนเทศฉบับนี้ และแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน ของ ข้อ 9. 
แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)  

4) หากกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาที่ ACO I ได้ให้ความไว้วางใจและความเช่ือถือ กอปรกับ ACO I ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญทางด้านการเงิน และธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแก้ปัญหาของ
บริษัทฯ ต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ได้ เมื่อภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุก
รายก็จะได้รับผลประโยชน์จากสภาพการณ์ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน  

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่
ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแปลงหนี้เป็นทุน เนื่องจาก
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปลดภาระหนี้การค้าที่มีอยู่จ านวนมาก รวมถึงหนี้ตามค าพิพากษา และภาระหนี้อื่นๆ ที่เกิดจาก
การบริหารงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงมีเงินทุนที่เพียงพอในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 
ของสารสนเทศฉบับนี ้โดยหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นต้นมา  

ในล าดับต่อมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลดภาระหนี้จ านวน 4,194,931,048.92 บาท 
จากหนี้สิ้นทั้งหมดจ านวน 9,226,822,000.59 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ ไตรมาสที ่2 ของปี 2562 มีความสมเหตุสมผลและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจรวมทั้งเพียงพอที่จะส่งเสริม
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น เนื่องจากแม้บริษัทฯ จะมีปัญหาด้านหนี้สิน และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอเรื้อรังมา
หลายปี แต่สินค้าเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัท ยังเป็นที่ต้องการของตลาดจากข้อมูลที่ประเทศไทยยังคงต้องมีการน าเข้า
เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กอปรกับบริษัทฯ ยังคงมี
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โรงงานและเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถผลิตได้สูงสุดถึงเดือนละ 100,000 ตัน และเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพ่ือหาเงินทุนหมุนเวียนได้ ซึ่งจากปัญหาที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ในช่วงปี 2560 
และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ประสบกับสภาวะขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างหนัก ถึงกับต้องหยุดการผลิตเมื่อต้นปี 2562 
ในช่วงดังกล่าว กลุ่ม SSG ที่ยงัคงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ ผ่านทาง ACO I ก็ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งใน
รูปของการกู้ยืมเงินครั้งแรก 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินค้ าประกัน SBLC อีก 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ ได้น า
ที่ดินโรงงานและเครื่องจักรไปค้ าประกัน ต่อมาเมื่อเงินทุนหมุนเวียนไม่พอ กลุ่ม SSG ก็มีศักยภาพที่ให้เงินทุนเพิ่มอีก  
14 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งท าให้ขณะนี้ บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการผลิตแล้ว ซึ่งการลดภาระหนี้สินดังกล่าว
จะช่วยให้บริษัทฯ จะช่วยให้โครงสร้างการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นและมีเงินทุนรองรับการผลิตสินค้าเหล็กที่คาดว่าจะสามารถ
กลับมาผลิตได้เต็มที่ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นไป  

ส าหรับด้านการผลิตนั้น กลุ่ม SSG ได้แนะน าให้บริษัทฯ รู้จักกับ Synergy Strategic Solutions Management 
DMCC (“Synergy”) ผู้ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความช านาญในอุตสาหกรรมเหล็กเข้ามาช่วยปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และลด
ต้นทุนในการผลิต ซึ่ง Synergy ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่า โรงงานและเครื่องจักรของบริษัทฯ มีศักยภาพเทียบเท่าโรงงานระดับ
โลก และเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันท่ัวไปของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I บริษัทฯ จึงได้เข้าท า
สัญญา Business Advisory and Review Agreement กับ Synergy เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม (Amendment and Restatement Agreement) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (สรุปสาระส าคัญของสัญญา
กู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของสารสนเทศฉบับนี้) ของ
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ส าหรับการปรับโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ บริหารจัดการได้นั้น ACO I ยังคงให้การสนับสนุนการ
แปลงหนี้เป็นทุนในราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ใกล้เคียงกับเมื่อปี 2560 แม้ว่าสถานะทางการเงินของกิจการจะแย่ลงเพราะขาด
เงินทุนหมุนเวียนอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าน้ี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การที่ ACO I ยังยินดียืนราคาแปลงหนี้เป็นทุน
ที่ 0.19 บาทต่อหุ้นและน าราคาแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวมาใช้กับเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น ๆ  จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากผลกระทบจากลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้นจะไม่รุนแรงเท่ากับหาก ACO I จะใช้ราคา
แปลงหนี้เป็นทุนท่ีต่ ากว่านี้ และการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้จะมีการสละสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยคงค้าง และลดภาระภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย ค้างจ่ายอีกด้วย รวมภาระหนี้สินที่จะหายไปในคราวเดียวกันเป็นจ านวนถึงร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด 
ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่า ระดับหนี้สินที่ลดลงเกือบครึ่งประกอบกับการได้เงินทุนหมุนเวียนมาแล้ว 
จะท าให้กิจการสามารถผลิตสินค้าสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจมาช าระหนี้ที่เหลือได้ โดยเมื่ออัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปตามแผนท่ีได้วางไว้ ประกอบกับโรงงานและเครื่องจักรของบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการ
ผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เอื้ออ านวยต่ออุตสาหกรรมธุรกิจเหล็ก รวมทั้งการด าเนินการ
ตามแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอนาคตซึ่งสอดรับกับการ
ด าเนินการตามแผนการช าระหนี้ที่เหลอือยู่ของเจ้าหนี้ท่ีไม่ไดเ้ข้ารว่มโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ ประเมินสถานการณว์า่ 
บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการหนี้สินที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ จะ
กลับมามีฐานะมั่นคงอีกครั้ง ในเบื้องต้น ACO I ก็มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนบัสนุนแผนการเพิ่ม
ทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน และภายหลัง
การแปลงหนี้เป็นทุน ACO I มีแผนที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระคืนหนี้ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับ
เจ้าหนี้แต่ละราย เช่นเดียวกับแผนการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลกระทบจากการประกอบธุรกิ จและเงินทุนหมุนเวียนเป็น
ส าคัญ  
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โปรดพิจารณารายละเอียดของแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: 
RO) และแผนการช าระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามข้อ 2.4 งบประมาณทั้งหมดที่
คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ  ของ
สารสนเทศฉบับนี ้และแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน และแผนการช าระ
คืนหนี้ที่เหลือภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของ ข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. 
ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังคงพยายามเจรจากับเจ้าหนี้รายอื่นที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าภาระหนี้ต่าง ๆ จะอยู่ ใน
ระดับที่กระแสเงินสดของกิจการสามารถจัดการช าระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ทั้งนี้ การทีบ่ริษัทฯ จะสามารถกลับมาผลิตได้อีกครั้ง 
และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดีขึ้น ประกอบกับยังคงมีกลุ่ม SSG ช่วยสนับสนุนด้านการเงิน ปัจจัยหลายประการนี้ประกอบกัน จะ
ท าให้การเจรจาและการบริหารจัดการหนี้สินที่เหลืออยู่มีความคล่องตัวขึ้น หากเกิดเหตุการณ์หรือสภาวะอื่นที่บริษัทฯ ไม่อาจ
ควบคมุได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี การแปลงหนี้เป็นทุนที่จากภาระหนี้จ านวนดังกล่าวยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างผลกระทบจาก
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้น ที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งแตกต่างจาก
การแปลงหนี้เป็นทุนในท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้  บริษัทฯ 
สามารถก าหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนในราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสมและท าให้บริษัทฯ 
ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจาก ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุน
รายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนยังไม่เข้าข่ายการเสนอขายหุ้นในราคาต่ าตามประกาศ ทจ. 72/2558 ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้
ผลขาดทุนทางบัญชีโดยบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายุติธรรมคูณด้วยจ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
เป็นค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

นอกจากนี้ ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ดีขึ้น  
โดยหากค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะ
เปลี่ยนแปลงจาก (4.89) เท่า เป็น 1.87 เท่า (หากค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลง
จาก 1.83 เท่า เป็น 0.53 เท่า) (ส าหรับวิธีการค านวณอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1 โอกาสที่จะสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับน้ี) ซึ่งอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนจะเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในระดับที่บริษัทฯ จะสามารถ
บริหารจัดการได้ และได้นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินท่ีดีและมีศักยภาพในการลงทุน ทั้งนี้ กลุ่ม SSG ในฐานะที่เป็นกองทุนที่
มีความแข็งแกร่ง ในระยะเวลาอันสั้น หากผลประกอบการของกิจการเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาเพิ่มทุนด้วยวิธี
จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) กลุ่ม SSG ก็ยังสามารถให้การสนับสนุนผ่านการ
ระดมทุนดังกล่าวได้อีกด้วย ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ภายใน 2 ปี
นับจากการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I 
เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมและน าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการและขยายก าลังการผลิต โปรดพิจารณา
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รายละเอียดของแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering: RO) ตามข้อ 2.4 
งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับนี้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ ACO I ก็มี 
ความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering: RO) ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามแผนการสนับสนุนด้านการให้
ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน ของ ข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. 
ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

อีกทั้งกลุ่ม SSG มีโครงข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจะสามารถช่วยฝ่ายบริหารหา Strategic Partner เพื่อมาร่วมทุน
เชิงกลยุทธ์กับกิจการต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเช่ือมั่นในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของกลุ่ม 
SSG ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที่มีความเช่ียวชาญใน 
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินในหลายบริษัท อีกทั้ ง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และจะสามารถลดความเสี่ยงในการ
บริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ส าหรับ
การด าเนนิการตามแผนการช าระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ภายหลังการแปลงหนี้เป็น
ทุน ACO I มีแผนที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระคืนหนี้ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้แต่ละราย 
เช่นเดียวกับแผนการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคัญ ในเบื้องต้น 
โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ  
โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาธุรกิจของ ACO I ตามข้อ 9. แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ยังมีปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของกรณีที่ผลประกอบการของ
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากลักษณะธุรกิจเหล็กของบริษัทฯ มีความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบและ
ราคาสินค้าส าเร็จรูปเหล็กแผ่นรีดร้อน รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มอุตสาหกรรม การกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ เป็นต้น  

อน่ึง จากการที่ ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุม ของบริษัทฯ ซึ่งจะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จ านวน 14,461,489,473 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียน 
เพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างกลุ่มบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ ยังคงมี จี เจ สตีล  เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดยภายหลังจากที่ ACO I เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังคงถือ 
หุ้นสามัญใน จี เจ สตีล จ านวน 2,429,427,209 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 9.53 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
และยังคงมีอ านาจควบคุมใน จี เจ สตีล โดยบุคคลผู้มีต าแหน่งส าคัญในการบริหารงานยังคงด ารงต าแหน่งต่อเนื่องทั้งในบริษัทฯ 
และ จี เจ สตีล อีกทั้ง บริษัทฯ และ จี เจ สตีล มีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และกรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนาม ชุดเดียวกัน ดังนั้น จี เจ สตีล จึงยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจากการสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ยังคงมีหน้าที่ต้องจัดท างบการเงินรวมต่อไปโดยมี จี เจ สตีล เป็นบริษัทย่อยต่อไปเนื่องจากไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจัดท า 
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งบการเงินรวม ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 4.16 ของตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 
งบการเงินรวม ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 จะอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะท าให้ 
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ กึ่งหนึ่งโดยจะมีกรรมการบางท่านจาก จี เจ สตีล เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ก็ตาม แต่โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิมคือ บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้น จี เจ สตีล มีอ านาจควบคุมใน  
จี เจ สตีล และมีกรรมการบริหารชุดเดียวกัน เพียงแต่ จี เจ สตีล มีการแปลงหนี้เป็นทุนและเปลี่ยนชุดกรรมการตั้งแต่ปี 2560 
ก่อนบริษัทฯ เท่านั้น  

5. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85  
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้
กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น
แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

.................................................... 
(นางสาวสุนทรียา วงศ์ศริิกุล) 

กรรมการบริษัทฯ 

 

                                                 
6 ข้อ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
 4.  กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องน าเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้กับทุกกิจการ ยกเว้น  

4.1  บริษัทใหญ่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบการเงินรวมในกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  
4.1.1  บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งกิจการอื่นควบคุมส่วนได้เสียทั้งหมด หรือบางส่วนโดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทใหญ่ รวมทั้งผู้ถื อหุ้นที่ไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่อง ซึ่งในสถานการณ์อื่นจะไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่น าเสนองบการเงินรวม  

4.1.2  ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อ
ขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้องถ่ิน และในภูมิภาค) 

4.1.3  บริษัทใหญ่ไม่ได้น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของ บริษัทให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ  

4.1.4  บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในล าดับระหว่างกลางจัดท างบการเงินและเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยได้รวมบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินหรือวัดมูลค่า บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ข้อมูลบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ และการประเมินราคาตลาด
ของหุ้นบริษัทฯ 

บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้ประเมินมลูค่าหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นราคายติุธรรมอ้างอิงในการเปรียบเทียบกบัราคาแปลงหนีเ้ป็นทุนท่ี
ราคาหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ท่ี
ปรึกษาทางการเงินขอรับรองวา่ได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ และประเมินมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ อยา่งรอบคอบและ
เท่ียงธรรมตามมาตรฐานเย่ียงผู้ประกอบการวิชาชีพท่ีพงึกระทํา 

ทัง้นี ้มลูค่าหุ้นของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินได้ตัง้อยู่บนสมมติฐานตามสภาพเศรษฐกิจ และ
ข้อมลูท่ีเกิดขึน้ขณะทําการประเมินเท่านัน้ ซึง่หากปัจจยัดงักลา่วมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั อาจสง่ผลกระทบต่อ
มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินได้ 

1. ภาพรวมเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม 

1.1. ภาพรวมเศรษฐกจิไทยปี 2562 

ในปัจจบุนั สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยตวัเลขการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 1 ปี 2562 (GDP) ท่ีร้อยละ 2.8 YoY  ซึง่น้อยกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดไว้ท่ีร้อยละ 3  นอกจากนีย้งัเป็นตวัเลขต่ํา
ท่ีสดุในรอบ 4 ปี โดยสาเหตหุลกัมาจากภาคการสง่ออกท่ีชะลอตวัลง จากปัจจยัสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
จีน การนําเข้าสินค้าท่ีลดน้อยลง การลงทนุภาครัฐ และการบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ีการลงทนุของ
ภาคเอกชนกลบัมาดีขึน้  

สําหรับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตลอดทัง้ปี 2562 องค์กร และส่วนงานต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึง องค์กร
ภาคเอกชน ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 3 - 4 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก เม็ดเงิน
ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครัฐ ภาคการท่องเท่ียวท่ียงัขยายตวัได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น 
มาตรการให้เงินสนบัสนนุผา่นผู้ ถือบตัรสวสัดิการ และมาตรการลดหย่อนภาษี แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีหลายปัจจยัท่ีต้องเฝ้า
ระวงัท่ีอาจสง่ผลทําให้เศรษฐกิจไทยชะลอตวักว่าท่ีคาด เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ท่ีอาจเพิ่มความรุนแรง 
เศรษฐกิจโลกอาจมีการชะลอตวัมากกว่าท่ีคาด มาตรการควบคมุสินเช่ือบ้าน หรือ  Loan-to-Value  )LTV) ท่ีอาจสง่ผลต่อ
การก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ ความเส่ียงด้านเสถียรภาพและความสามารถในการผลกัดนันโยบายของรัฐบาลใหม่ การแข็ง
ค่าของค่าเงินบาทท่ีอาจสง่ผลต่อภาคสง่ออกและการท่องเท่ียว และความลา่ช้าของการจดัทํางบประมาณปี 2563  )ท่ีมา : 
ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์  )EIC) ข้อมลู ณ วนัท่ี 9  กรกฎาคม 2562  สภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ )ส ศช(. ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2019) 

1.2. ภาวะอุตสาหกรรมเหลก็ 

ตามรายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กปี 2561 จัดทําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (“รายงานฯ”) ราคาเหล็กในตลาดโลกในช่วงปี 2561 มีการปรับตัวลดลงจากปี 2560 อัน
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เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตวัลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเป็นทัง้ผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กอนัดบัหนึ่ง
ของโลก ราคาเหลก็แผ่นรีดร้อน (HRC) และเหลก็เส้น (Rebar) ปรับตวัลดลงตามทิศทางราคาเหลก็ในจีน โดยปรับลดลง
ร้อยละ 15 (ราคาอยูท่ี่ประมาณ 493 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตนั และ 469 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตนัตามลําดบั ในช่วงสิน้ปี 2561) และ
ราคาเศษเหล็ก (Scrap) ปรับลดลงร้อยละ 17 (ราคาอยู่ท่ีประมาณ 310 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตนั ในช่วงสิน้ปี 2561) สําหรับ
การผลติเหลก็ดิบ (Pig iron) ของโลกมีการขยายตวัร้อยละ 4.6 (อยู่ท่ี 1,808 ล้านตนั) ในขณะท่ีภมิูภาคเอเชียขยายตวัร้อย
ละ 5.6 (อยูท่ี่ 1,271 ล้านตนั) 

ตามรายงานฯ ระบวุ่าสมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) คาดการณ์ความต้องการใช้เหลก็สําเร็จรูป
ของโลกปี 2562 มีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 1.4 อยูท่ี่ 1,681.2 ล้านตนั โดยคาดวา่ในกลุม่ประเทศอาเซียนจะมีการขยายตวั
ร้อยละ 6.2 อยู่ท่ีประมาณ 78.3 ล้านตนั ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและการขยายการลงทุนไปยงั
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าความต้องการใช้เหล็กสําเร็จรูปของประเทศจีนในปี 
2562 จะไมมี่การขยายตวัจากปี 2561 

สําหรับในประเทศไทย การบริโภคเหลก็สําเร็จรูปในปี 2561 ขยายตวัจากปี 2560 ร้อยละ 4.8 อยู่ท่ี 17.4 ล้านตนั 
เป็นผลมาจากการบริโภคเหล็กทรงยาวและทรงแบนท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 6.1 ตามลําดบั การผลิตเหล็กใน
ประเทศขยายตวัร้อยละ 3.4 อยู่ท่ี 7.1 ล้านตนั การนําเข้าผลิตภณัฑ์เหล็กรวมของประเทศไทยในปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 
5.8 อยูท่ี่ 17.51 ล้านตนั โดยการนําเข้าผลิตภณัฑ์เหลก็กึ่งสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์เหลก็สําเร็จรูปขยายตวัร้อยละ 9.7 อยู่ท่ี 
3.19 ล้านตนัและร้อยละ 6.2 อยูท่ี่ 12.05 ล้านตนั ตามลําดบั ซึง่มีปัจจยับวกจากการขยายตวัในอตุสาหกรรมก่อสร้าง การ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การลงทุนในภาค
อสงัหาริมทรัพย์ การลงทนุในพืน้ท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ และเคร่ืองจกัรกล 

สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2562 ความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์เหลก็ในประเทศ
ไทยจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 8.2 อยู่ท่ี 18.7 – 19.0 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
รถยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องสําเร็จรูป การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ (เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่
รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สวุรรณภมิู-อูต่ะเภา)) เป็นต้น 

นอกจากนี ้รายงานแนวโน้มธุรกิจ/อตุสาหกรรมปี 2561 – 63 อตุสาหกรรมเหลก็ ของฝ่ายวิจยักรุงศรี จดัทําเดือน
กนัยายน 2561 คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทย (ทัง้เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน) ในปี 2562 และ 2563 
จะเติบโตร้อยละ 5 - 8 และ 6 – 9 ตามลําดบั โดยอปุสงค์เหล็กทรงยาวจะขยายตวัร้อยละ 10 – 12 และร้อยละ 11 – 14 
ตามลําดบั ตามทิศทางการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และอปุสงค์เหลก็ทรงแบนจะขยายตวัร้อยละ 2 – 5 และ 3 
– 6 ตามลําดบั ตามแนวโน้มการลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมการผลติท่ีจะกลบัมาขยายตวัดีขึน้ 

การผลิตเหล็กของประเทศไทยในช่วงปี 2561 – 2563 มีแนวโน้มเติบโตตามทิศทางของอปุสงค์ภายในประเทศ 
(ประมาณ 7 – 8 ล้านตนัต่อปี) ซึ่งน้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ เน่ืองจากยงัมีสินค้าคงเหลือสะสมทัง้จากเหล็กท่ี
ผลิตในประเทศและเหลก็นําเข้า โดยเฉพาะเหล็กราคาถกูท่ีเข้ามาทุ่มตลาด โดยราคาเหลก็เส้นคาดว่าจะขยบัขึน้ร้อยละ 3 
– 5 ตอ่ปี อยูท่ี่ 20,000 – 21,000 บาท/ตนั และราคาเหลก็แผ่นรีดร้อนจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 – 6 ต่อปี อยู่ท่ี 23,000 – 24,000 
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บาท/ตนั เป็นผลจากความต้องการเหลก็ในประเทศมีทิศทางขยายตวั อย่างไรก็ดี แรงกดดนัจากเหลก็นําเข้าท่ีมีราคาถกูจะ
เป็นปัจจยัท่ีอาจจํากดัการเพิ่มขึน้ของราคาเหลก็แผน่  

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ภาครัฐได้มีมาตรการเพ่ือบรรเทาปัญหารการทุ่มตลาดเหล็กในไทยด้วยการเก็บภาษี
นําเข้า (Anti-dumping duty) ในอตัราเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์เหลก็ 15 ประเภทในปี 2560 ซึง่รวมถึงเหลก็แผ่น
รีดร้อน เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กลวดคาร์บอนต่ํา นอกจากนี ้มีการขยายระยะเวลาคุ้มครองหลายครัง้ อย่างไรก็ดี 
ปัญหาการทุ่มตลาดเหล็กจากจีนยงัรุนแรง ทําให้ภาครัฐออกมาตรการโดยเก็บภาษีอตัราสงูกบัเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็ก
แผ่นโครงสร้างรูปพรรณรูปตวั H ท่ีประเทศไทยนําเข้าปริมาณมาก (เช่น เหลก็แผ่นรีดร้อนจากประเทศรัสเซีย อินโดนีเซีย 
จะโดนภาษีร้อยละ 0 – 128 (%CIF) สิน้สดุปี 2562 และจากประเทศจีนและมาเลเซียจะโดนภาษีร้อยละ 23.57 – 30.91 
(%CIF) สิน้สดุปี 2565) ทัง้นี ้มาตรการข้างต้นอาจช่วยผู้ผลติเหลก็ของไทยได้ในช่วงสัน้ๆ เพ่ือให้ผู้ผลติมีเวลาปรับตวั 

สําหรับการท่ีสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีศลุกากรกบัเหลก็ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 25 
เพ่ือคุ้มครองอตุสาหกรรมการผลิตเหล็กในสหรัฐฯ นัน้ จะมีผลกระทบทางตรงต่อไทยค่อนข้างน้อย เน่ืองจากมลูค่าการ
สง่ออกเหล็กของไทยไปยงัสหรัฐฯ มีสดัส่วนน้อย (ประมาณร้อยละ 0.2 ของมลูค่าส่งออกทัง้หมด) แต่อาจได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม เน่ืองจากมีอปุทานส่วนเกินในตลาดโลกเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ (เช่น จีน) อาจเข้ามาทุ่มตลาด
เหลก็ในไทยเพิ่มขึน้ 

1.3. แนวโน้มของราคาเศษเหลก็ (Scrap) 

กราฟแสดงราคาเฉล่ียนําเข้าเศษเหลก็ (CIF) ในประเทศไทยช่วงปี  - 2552มิถนุายน2562  

 
ท่ีมา: กรมศลุกากร 

แนวโน้มในปัจจุบนัอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าทัว่โลกหนัมาให้ความสําคญักับการผลิตเหล็กด้วยการนํา
เศษเหล็กกลบัมาหลอมใหม่แทนการผลิตเหล็กด้วยสินแร่เหล็กมากขึน้ ดงันัน้ ประเทศไทยจึงมีความต้องการเศษเหล็ก
อยา่งมาก สอดคล้องกบัความต้องการของเหลก็ท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้นี ้ปัจจบุนัประเทศไทย
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ยงัไม่มีอตุสาหกรรมการผลิตเหล็กขัน้ต้นท่ีเป็นการถลงุเหล็กจากสินแร่เหลก็โดยตรง มีเพียงแต่อตุสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง
หรือการผลิตเหล็กกล้า ซึ่งต้องใช้เศษเหล็กเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิต ทําให้มีความต้องการใช้เศษเหลก็มากกว่า 4 ล้าน
ตนั/ปี แต่ปริมาณเศษเหล็กท่ีสามารถหาซือ้ได้ในประเทศมีเพียง 3.2 ล้านตนั/ปีเท่านัน้ ส่งผลให้อุปทานในประเทศมีไม่
เพียงพอและต้องนําเข้าอีกกว่า 1.7 ล้านตนั/ปี (ท่ีมา: หนงัสือพิมพ์ประชาชาติ วนัท่ี 15 เมษายน 2562 และหนงัสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ วนัท่ี 20 เมษายน 2562  (  

สําหรับระดบัราคาเศษเหล็กในประเทศไทยมีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลก จากฐานข้อมลูของทางกรม
ศลุกากรปี 2562 พบวา่ราคานําเข้าเฉล่ียของเศษเหลก็มีการปรับตวัขึน้สงูสดุในปี 2554 โดยอยู่ท่ี 14,209 บาท  /ตนั และตก

ลงมาถงึจดุต่ําสดุในปี 2559  ท่ี 8,427 บาท /ตนั และราคาเฉล่ีย เดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 อยู่ท่ี   10 ,578 บาท  /ตนั  ทัง้นี ้
อตัราการเติบโตเฉล่ียตอ่ปี (CAGR) ตัง้แตปี่ 2552 –  2562 อยูท่ี่ติดลบร้อยละ 0.5  
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1.4. แนวโน้มของราคาเหลก็ถลุง (Pig Iron) 

กราฟแสดงราคาเฉล่ียนําเข้าเหลก็ถลงุในประเทศไทยช่วงปี   - 2552มิถนุายน2562  

 
ท่ีมา  :กรมศลุกากร  

โดยทั่วไปเหล็กถลงุเป็นหนึ่งในวตัถุดิบเหล็กต้นนํา้หลกัท่ีสําคญั สําหรับการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
เหล็กกลางนํา้และปลายนํา้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยแทบไม่มีการผลิตเหล็กต้นนํา้ เน่ืองจากมีกระแสต่อต้านจาก
สงัคมท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพในปัจจุบนั อีกทัง้ยงัต้องใช้เงินลงทนุสงู จึงจําเป็นต้องนําเข้าเหล็ก
ถลงุจากตา่งประเทศ ดงันัน้ ราคาเหลก็ถลงุในประเทศไทยจะขึน้อยูก่บัราคาเหลก็ถลงุโลก  

จากฐานข้อมลูของทางกรมศลุกากรปี 2562 ทิศทางของราคาเฉล่ียนําเข้าเหลก็ถลงุในประเทศไทยแกว่งตวัออก
ข้าง โดยทําจุดสงูสดุอยู่ท่ี 16,635 บาท  /ตนัในปี  2554  และหลงัจากนัน้ปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจนทําจดุต่ําสดุอยู่ท่ี 
8,926 บาท /ตนัในปี 2559  ตอ่มามีการฟืน้ตวัของราคานําเข้าเฉล่ียของเหลก็ถลงุในช่วงปีถึง 2 ปีหลงั โดยราคานําเข้าเหลก็
ถลุงโดยเฉล่ียตัง้แต่เดือนมกราคม - มิถุนายน   2562  อยู่ท่ี 13,367 บาท/ตัน โดยท่ีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี  (CAGR) 
ตัง้แตปี่ 2552 – 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 1.44 
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1.5. แนวโน้มของราคาเหลก็แผ่นรีดร้อน  

กราฟแสดงราคาเฉล่ียเหลก็แผ่นรีดร้อนอ้างอิงในตลาดโลกช่วงปี 2545 - 2562 

 

ท่ีมา :www.steelbenchmarker.com  

ราคาเหลก็รีดร้อนในตลาดโลกตัง้แตช่่วง 2552 ถึง 2562 มีทิศทางผนัผวนและปรับตวัขึน้เลก็น้อย โดยตลาดหลกั
ท่ีสําคัญในโลก ได้แก่ ตุรกี รัสเซีย จีน และ อินเดีย ราคาเหล็กรีดร้อนในตลาดโลกในปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงท่ีราคาใน
ตลาดโลกตกลงอยา่งมหาศาล เพราะเป็นช่วงหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจสินเช่ือด้อยคณุภาพในประเทศอเมริกา และเป็นช่วง
การสิน้สดุการแข่งขนัโอลิมปิกฤดรู้อนท่ีประเทศจีน มีทิศทางมีการฟืน้ตวัอย่างมีนยัสําคญัจนถึงปี 2554 แต่เน่ืองจากภาวะ
อปุทานล้น และการทุ่มตลาดจากประเทศจีน ทําให้แนวโน้มของราคาเหลก็รีดร้อนในตลาดโลกตกลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 
2558 อย่างไรก็ตาม ภายหลงัในหลายประเทศได้มีการกําหนดนโยบายตอบโต้การทุ่มเหล็กจากประเทศจีน (Anti-
dumping: AD) ทําให้ราคาเหลก็รีดร้อนมีการกลบัตวัอีกครัง้ โดยท่ีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ตัง้แต่ปี 2552 - 
2562 อยูท่ี่ร้อยละ 1.62 
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2. ข้อมูลบริษัทฯ 

2.1. ภาพรวมของบริษัทและธุรกจิ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GST”) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน (hot rolled coil) เป็นผลิตภณัฑ์หลกั ซึง่รวมถึงบริการตดัแผ่นหรือตดัซอยเหลก็แผ่นรีดร้อนตามคําสัง่ของลกูค้า 
และเหล็กแท่งแบน (slab) เป็นผลิตภณัฑ์เสริม โดยผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ จะถกูนําไปใช้โดยตรงในงานก่อสร้าง การ
ชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช้เป็นวตัถดิุบของอตุสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมผลิตเหลก็แผ่นรีดเย็น 
และเหล็กแผ่นชบุสงักะสีท่ีใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง อตุสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผ่นสําหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อ
เหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น การผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกและ
ยานพาหนะอ่ืน ผลติถงัและภาชนะบรรจนํุา้มนัหรือก๊าซหงุต้ม อปุกรณ์หรือชิน้งานสําหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป เป็นต้น  

กระบวนการผลติของบริษัทฯ เร่ิมจากนําเศษเหลก็ (ferrous scrap) และเหลก็ถลงุ (pig iron) มาหลวมรวมกนัใน
เตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) จนได้เป็นนํา้เหลก็อณุหภมูิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แล้วนําไปปรับปรุง
คณุภาพนํา้เหล็กด้วยการเติมสารปรุงแต่งต่างๆ เพ่ือให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานหรือตามข้อกําหนดของลกูค้า จากนัน้จึง
นํานํา้เหลก็ท่ีได้เข้าสูก่ระบวนการหลอ่แบบต่อเน่ืองเป็นเหลก็แท่งแบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และนํา
เหล็กแท่งแบนมาผ่านกระบวนการรีดร้อนเพ่ือลดขนาดให้ได้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. 
ความกว้างตัง้แต ่900-1,550 มม. และนํา้หนกัของขนาดม้วนตัง้แต่ 8 - 28 ตนั ตามคําสัง่ของลกูค้า ทัง้นี ้กระบวนการผลิต
ข้างต้นจะเป็นกระบวนการผลติแบบตอ่เน่ือง โดยใช้เวลาการผลติทัง้กระบวนการเพียง 3.5 ชัว่โมง และโรงงานสามารถเปิด
ดําเนินการผลติได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

โรงงานผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทฯ สามารถขยายกําลงัการผลิตสงูสดุได้ถึง 3.4 ล้านตนัต่อปีด้วย
การติดตัง้เคร่ืองจักรบางส่วนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีกําลังการผลิตสูงสุดอยู่ ท่ี 1.8 ล้านตันต่อปี โดยมี
ประสิทธิภาพกําลงัการผลิต (Effective Capacity) ท่ี 1.5 ล้านตนัต่อปี ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนของบริษัทฯ มีคณุภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนีส้ามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานสากลอย่าง
มาตรฐานของญ่ีปุ่ น (JIS) สหรัฐอเมริกา (ASTM และ SAE) ยโุรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ ตามความต้องการของตลาด
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2.2. กลุ่มลูกค้า 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. ศนูย์บริการตดัเหล็ก (Steel Service Centre) สดัสว่นยอดขายประมาณร้อยละ 15 ได้แก่ ผู้ ท่ีซือ้เหลก็รีด
ร้อนและรีดเย็นเพ่ือนํามาตดัออกเป็นขนาดต่างๆ หรือขึน้รูปเป็นเหล็กรูปแบบต่างๆ สําหรับจําหน่ายให้กบั
ผู้ใช้อีกทอดหนึง่ 

2. ผู้ผลิตท่อเหลก็ (Pipe Maker) สดัสว่นยอดขายประมาณร้อยละ 26 ได้แก่ โรงงานผลิตท่อเหลก็ขนาดต่างๆ 
เพ่ือใช้ในงานทอ่ รวมทัง้ผลติเพ่ือสง่ออกไปขายตา่งประเทศ 
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3. ผู้ ค้าปลีกในประเทศ (Trader) สดัสว่นยอดขายร้อยละ 59  

2.3. การดาํเนินธุรกจิในปัจจุบัน 

 การผลติ – ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการผลิตเป็นปกติ และขายเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 หลงัจากหยุดการผลิตเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เน่ืองจากศาล
ล้มละลายกลางมีคําสัง่ให้ยกคําร้องขอในคําขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 และ
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งยกเลิกสญัญาจ้างผลิตท่ีทําไว้กับบริษัทฯ โดยมีผลเม่ือวนัท่ี 31 
มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเงินกู้กบั Link Capital I (Mauritius) 
Limited (“Link Capital I”) วงเงินรวมไม่เกิน 84.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็นเงินกู้
จํานวน 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแสตนด์บายเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit หรือ 
“SBLC”) วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

 การซือ้วตัถดิุบหลกั – วตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตคือเศษเหล็ก และเหล็กถลงุ ซึ่งปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีการซือ้เศษเหล็กจากทัง้ในประเทศและนําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย สหราชอาณาจกัร 
และสหรัฐอเมริกา สว่นเหลก็ถลงุจะนําเข้าจากประเทศอินเดีย และบราซิล ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุ
หนงัสือคํา้ประกนัแบบ Standby Letter of Credit (SBLC) วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัท ลิงค์ 
แคปปิตอล วนั จํากดั ในการซือ้วตัถดิุบหลกัจากตา่งประเทศ  

2.4. การลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีการลงทนุทางตรงในบริษัทยอ่ยอีก 5 บริษัท ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
หมายเหต:ุ * GS Notes และ GS Notes 2 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 
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1. บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) (“GJS”) 

GJS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสาย
ผลติภณัฑ์ดงันี ้

ชนิด การนําไปใช้ 
เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน  
(hot rolled coil) 

ท่อเคร่ืองกล ท่อไฟฟ้า การก่อสร้าง เหล็กตวัซี เสาไฟฟ้า 
ถงัแก๊ส ท่อสตีมดํา ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถต้านทานการกดั
กร่อนจากบรรยากาศ ผลติเหลก็แผน่รีดเยน็ 

เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 
(tempered hot rolled coil) 

เคร่ืองมือการเกษตร  การก่อสร้างทั่วไป  แผ่นเหล็ก
โครงสร้าง 

เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบนํา้มัน 
(hot rolled pickled and oiled product) 

คัสซีรถ  ล้อรถ  คอมเพรสเซอร์  โครงตู้ เย็น  โครงตู้
ไมโครเวฟ 

อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์เหลก็แผ่นรีดร้อนของ GJS มีความคล้ายคลงึกนักบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้สอง
บริษัทจึงได้วางแผนการตลาดร่วมกนัเพ่ือหลีกเล่ียงและลดการทบัซ้อนของผลิตภณัฑ์โดยท่ี GJS จะมุ่งเน้น
ผลิตเหล็กรีดร้อนท่ีมีขนาดบางและมีหน้ากว้าง โดยมีความหนาระหว่าง 1.20 – 1.85 มม. (ขนาดบางเป็น
พิเศษ) และความหนาระหว่าง 13.00 – 25.00 มม. (ขนาดหนาพิเศษ) ในขณะท่ีบริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิต
สนิค้าท่ีขนาดตัง้แต ่1.90 มม. ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ตามงบการเงินสอบทานลา่สดุของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือหุ้นใน GJS ร้อยละ 9.53 
โดยถือทางตรงร้อยละ 8.33 และถือทางอ้อมผา่น GS Securities ร้อยละ 1.20 

2. บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส์ จํากดั (“SPH”) 

SPH ได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2549 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 
โดยมีการลงทุนในบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จํากัด (“OAC”) ร้อยละ 99.97 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีให้บริการท่ี
ปรึกษาด้านธุรกิจและลงทนุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินสอบทานล่าสดุของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPH ร้อยละ 
99.99  

3. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี ้โฮลดิง้ จํากดั (“GS Securities”) 

GS Securities ได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการปรับ
โครงสร้างหนีข้องบริษัทฯ และกลุม่บริษัท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ตามงบการเงินสอบทานล่าสดุของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือหุ้นใน GS Securities 
ร้อยละ 99.99   
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4. บริษัท จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิง้ส์ จํากดั (“GS Notes”) 

GS Notes ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี ้ซึ่งจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวง
พาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ตัดบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวออก
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

5. บริษัท จีเอส โน๊ตส์ โฮลดิง้ส์ 2 จํากดั (“GS Notes 2”) 

GS Notes 2 ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี ้ซึง่จดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวง
พาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ตัดบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวออก
เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี 

2.5. สัญญาสนิเช่ือทางการเงนิ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาสินเช่ือทางการเงิน กบั Link Capital I (Mauritius) Limited วงเงินรวมไม่เกิน 84.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็นเงินกู้ จํานวน 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 
(Standby Letter of Credit หรือ “SBLC”) วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

คูส่ญัญา บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) หรือกิจการ ในฐานะ “ผู้กู้” และ  
Link Capital I (Mauritius) Limited หรือ Link Capital I ในฐานะ “ผู้ให้กู้” 

วงเงินกู้   วงเงินกู้  A จํานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 วงเงินกู้  B (SBLC) จํานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
 วงเงินกู้  C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

รวมเรียกวา่ “วงเงินกู้” 
วตัถปุระสงค์ของ
การให้เงินกู้  

 ผู้กู้จะต้องนําเงินทัง้หมดภายใต้วงเงินกู้  A และวงเงินกู้  C ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
-  เพ่ือใช้ชําระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเท่าท่ีได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ผู้ให้กู้  และ 

- เพ่ือใช้ชําระค่าใช้จ่ายหรือชําระคืนค่าธรรมเนียม ต้นทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดแก่ผู้ ให้กู้ เก่ียวกบั
การให้กู้ ยืมเงินตามสญัญาเงินกู้ฉบบันี ้ 

 ผู้กู้จะต้องนําเงินทัง้หมดภายใต้วงเงินกู้  B ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
- เพ่ือใช้สําหรับประกนัการชําระคา่วตัถดิุบให้แก่ผู้ขายวตัถดิุบ (Supplier) และ 
- ใช้เป็นหลกัประกนัให้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัทางการเงินใดๆ ท่ีดําเนินการออกหนงัสือคํา้
ประกนั (Bank guarantee) หรือ เลต็เตอร์ออฟเครดิต (Letter of credit) ให้แก่ผู้กู้ เพ่ือใช้
สําหรับประกันการชําระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของกิจการ ได้แก่ ค่านํา้ ค่าแก๊ส ค่า
ไฟฟ้า หรือคา่สาธารณปูโภคอ่ืนๆ 

ดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ตอ่ปี 
คา่ธรรมเนียม  ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจดัหาสินเช่ือ (Front-end fee) แก่ผู้ ให้กู้ ในอตัราร้อยละ 3 ของ
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เงินกู้  วงเงินกู้  A ณ วนัท่ีมีการเบิกใช้วงเงินกู้  A งวดแรก 
 ผู้กู้จะต้องชําระคา่ธรรมเนียมสําหรับวงเงินกู้  B ดงันี ้

- ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมผกูพนัหนี ้(Commitment fee) ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของ
จํานวนวงเงินกู้  B ท่ีไมไ่ด้มีการเบิกใช้  โดยชําระทกุ ๆ สิน้ไตรมาส และ 

- ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเบิกใช้เงินกู้  (Utilization fee) ในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี ของ
จํานวนรวมของแสตนด์บายเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ท่ีมีการเบิกใช้
จริง ท่ีผู้ให้กู้จดัหาให้ตามคําขอของผู้กู้  ตามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญากู้ ยืมเงิน 

 ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจดัหาสินเช่ือ (Front-end fee) แก่ผู้ ให้กู้ ในอตัราร้อยละ 3 ของ
วงเงินกู้  C ณ วนัท่ีมีการเบิกใช้วงเงินกู้  C งวดแรก 

การชําระคืนเงินกู้   ผู้กู้ ต้องชําระคืนเงินกู้ สําหรับวงเงินกู้  A ตามกําหนดชําระ ดงัตอ่ไปนี ้
- ในวนัครบรอบส่ีปีนบัแต่วนัท่ีทําสญัญาเงินกู้  (2 เมษายน 2562) ผู้กู้จะต้องชําระคืนเงินกู้ ใน
สดัสว่นร้อยละ 30 ของมลูคา่เงินต้นรวมท่ีค้างชําระภายใต้วงเงินกู้  A ณ เวลานัน้ และ 

- ในวนัครบกําหนดระยะเวลาให้กู้  (2 เมษายน 2567) ผู้กู้จะต้องชําระคืนเงินต้นทัง้หมดท่ีค้าง
ชําระภายใต้วงเงินกู้  A ณ เวลานัน้ 

 ผู้กู้ ต้องสง่คืนและยกเลกิแสตนด์บายเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ก่อนหรือ 
ณ วนัท่ีครบกําหนด 7 วนั หลงัวนัครบอาย ุ(maturity date) ของ Standby letters of credit แต่
ละใบ ทัง้นีจ้ะต้องทําการสง่คืนและยกเลิก Standby letters of credit ทัง้หมดให้แล้วเสร็จ ก่อน
วนัครบกําหนดระยะเวลาให้กู้  (2 เมษายน 2567) ในทกุกรณี 

 ผู้กู้ ต้องชําระคืนเงินกู้  (รวมถึง ดอกเบีย้ค้างจ่าย และยอดค้างชําระอ่ืน ๆ) สําหรับวงเงินกู้  C 
ภายในวนัครบรอบ 9 เดือนนบัแตว่นัท่ีทําสญัญาเงินกู้ฉบบัแก้ไข (22 กรกฎาคม 2562)  

 สญัญากู้ ยืมเงินฉบบันี ้ไม่มีข้อตกลงอนญุาตให้คู่สญัญาสามารถขยายกําหนดระยะเวลาการ
ชําระคืนเงินกู้ออกไปได้ ดงันัน้หากผู้กู้ ไม่ชําระคืนเงินกู้ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีระบไุว้ข้างต้น 
ผู้กู้จะเป็นฝ่ายผิดนดัชําระหนีแ้ละจะต้องจ่ายดอกเบีย้ค่าผิดนดัให้แก่ผู้ ให้กู้ ในอตัราร้อยละ 3 ต่อ
ปี  นอกจากนีผู้้ ให้กู้ อาจประกาศให้วงเงินกู้ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด รวมถึงดอกเบีย้ค้าง
ชําระครบกําหนดชําระในทนัที หรือเม่ือผู้ให้กู้ ร้องขอ และอาจใช้สทิธิยดึหลกัประกนัเงินกู้ ได้ 

หลกัประกนั  ท่ีดิน 10 โฉนด พืน้ท่ีรวม 365 – 1 – 68.8 ไร่ 
 เคร่ืองจกัร 79 รายการ 

หมายเหต:ุ ผู้กู้ ได้มีการเบิกใช้วงเงินกู้ครัง้แรก สําหรับวงเงินกู้  A วงเงินกู้  B และวงเงินกู้  C เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 
และ 22 กรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา ตามลําดบั 
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3. ผลประกอบการของบริษัทฯ 

ข้อมลูตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2562 และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561  

3.1. งบแสดงฐานะทางการเงนิรวมของบริษัทฯ 

หน่วย: พนับาท 
รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 30 ม.ิย. 62 
สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมนุเวียน 
 

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  623,204   590,830   258,184  621,869  
เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพ่ือค้า  -   12,237   11,496  6,445  
ลกูหนีก้ารค้า  272,386   48,131   13,805  73,044  
สินค้าคงเหลือ  1,991,563   4,110,176   4,611,491   3,840,366  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  199,985   575,422   565,994   583,688  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,087,139  5,336,796  5,460,969  5,125,412 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

 
      

เงินลว่งหน้าคา่ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  210,000   210,000   210,000   210,000  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   28,738,713   26,004,879   24,384,466   23,564,293  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  15,175   11,866   11,540   11,194  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน  563,640   608,511   565,467   771,982  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  29,527,529  26,835,256  25,171,473  24,557,469 
รวมสินทรัพย์  32,614,668  32,172,052  30,632,442 29,682,881 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีส้ินหมนุเวียน 

 
      

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  315,857   212,503   212,503   212,503  
เจ้าหนีก้ารค้า  7,479,044   1,326,191   2,339,819  1,647,996 
หนีส้ินท่ีเกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  464,261   535,320   659,013  531,482 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปี 

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

หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  558,485   509,539   505,934   479,569  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  30,000   1,506,201   1,269,364   123,661  
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน  137,394   107,479   107,424   -  
เงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น  3,850   3,850   3,850   3,850  
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า  204,365   203,320   42,666   69,563  
เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  3,506,161   7,147,117   7,440,181   7,057,786  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย  3,969,003   4,936,688   5,473,957   5,514,111  
ประมาณการหนีส้ิน  3,156,212   269,778   434,458   426,120  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  346,309   364,141   348,859   323,933  
รวมหนีส้นิหมุนเวียน  20,278,942  17,260,128  19,152,028 16,704,574 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 

 
      

หนีส้ินท่ีเกิดจากการฟืน้ฟกิูจการ – สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  245,113   148,040   -   334,264  
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หน่วย: พนับาท 
รายการ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 30 ม.ิย. 62 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  242,000   1,655,358   1,117,518   1,961,634  
เจ้าหนีอ่ื้นและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  875,195   545,273   117,928   -  
ดอกเบีย้ค้างจ่าย  -   16,048   -   -  
ประมาณการหนีส้ิน  -   24,237   -   -  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  105,192   130,348   143,059   177,681  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  -   1,805   1,389   1,172  
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  1,467,499  2,521,108  1,379,894  2,474,751 
รวมหนีส้นิ  21,746,442  19,781,236  20,531,922 19,179,325 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         
    ทนุจดทะเบียน  48,775,744   48,775,744   48,775,744   48,775,744  

    ทนุท่ีออกและชําระแล้ว  34,250,905   34,250,905   34,250,905   34,250,905  
ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั  14,050   14,050   14,050   14,050  
สว่นเกิน (ต่ํากวา่) มลูคา่หุ้น        
    สว่นต่ํากวา่มลูค่าหุ้น (10,163,276) (10,163,276) (10,163,276)  (10,163,276) 
    สว่นเกินทนุจากการลดทนุ  206,307   206,307   206,307   206,307  
กําไร (ขาดทนุ) สะสม          
    จดัสรรแล้ว         
         ทนุสํารองตามกฎหมาย  763,977   763,977   763,977   763,977  
    ยงัไม่ได้จดัสรร  (22,923,616) (23,098,904) (24,899,545)  (25,504,986) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  2,148,347  1,973,059  172,418  (433,023) 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  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 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  32,614,668  32,172,052  30,632,442 29,682,881 

สนิทรัพย์รวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 30,632 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5 เทียบกบั
สิน้ปี 2560  ในจํานวนสินทรัพย์ทัง้หมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 5,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน จํานวน 25,171 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัสิน้ปี 2560 สินทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้มา
จากการเพ่ิมขึน้ของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยเป็นหลกั ในสว่นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีลดลงมาจากค่าเส่ือมราคา
เป็นหลกั 

ทัง้นี ้ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้  29,683 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 
เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 โดยสินทรัพย์ทัง้หมดแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน จํานวน 5,125 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 6 และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 24,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 สินทรัพย์หมนุเวียนท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิด
จากการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยซึง่ลดลง 1,680 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 1,018 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ในส่วนของสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนท่ีลดลงมาจากคา่เส่ือมราคาเป็นหลกั 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



14 
 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 258 ล้าน
บาท ลดลง 333 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดรับ
สทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 845 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 45 ล้านบาท ซึง่มาจากการซือ้
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 116 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 68 ล้านบาท 
สําหรับบริษัทฯ เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 35 ล้านบาท หลกัๆ มาจากการลงทนุในทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัการ วตัถดิุบจากการยกเลิกสญัญากบับริษัทผู้ ให้บริการจดัการวตัถดิุบ เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรม
จดัหาเงิน 1,133 ล้านบาท จากการชําระต้นทนุทางการเงิน 534 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัและชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 591 ล้านบาท  สําหรับบริษัทฯ มี
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 2 ล้านบาท ซึง่เป็นการชําระต้นทนุทางการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจํานวน 622 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 364 ล้านบาท หรือร้อยละ 141 เทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 เน่ืองจาก
บริษัทยอ่ยได้รับเงินสดรับสทุธิจากการเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น (Right Offering) ในไตรมาส 2 ปี 2562  

 ลูกหนีก้ารค้า 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 1,041 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 1,027 ล้านบาท คงเหลือลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 34 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าจํานวน 
1,043 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 970 ล้านบาท คงเหลือลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 73 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 59 
ล้านบาท จากปี 2561  

 สนิค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจํานวน 4,611 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 15 ของสนิทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้ 501 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 โดยหลกัๆมาจากการเพ่ิมขึน้ของ
วตัถดิุบเป็นหลกั บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือวตัถดิุบสญูหาย จํานวน 92 ล้านบาท สําหรับวตัถดิุบ(เศษเหลก็) สญู
หายท่ีเกิดจากถกูยกัยอก ฉ้อโกงหรือลกัทรัพย์ 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจํานวน 
3,840 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ลดลง 771 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 
โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อยจํานวน 1,703 ล้านบาท ซึ่งมาจากสินค้า
สําเร็จรูป วตัถดิุบ และวสัดแุละอปุกรณ์ลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 1,024 ล้านบาท จากการ
ท่ีบริษัทฯ กลบัมาผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่ายเอง หลงัจากท่ีรับจ้างผลิตให้กบั จี เจ สตีล ตัง้แต่พฤศจิกายน ปี 2560 
ถงึ 31 มกราคม 2562 
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หนีส้นิรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินทัง้สิน้ 20,532 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 751 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 1,892 ล้านบาท สว่นหนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลง 1,141 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินทัง้สิน้ 19,179 ล้านบาท 
ลดลง 1,353 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 2,447 ล้านบาท 
โดยเกิดจากการลดลงของหนีเ้งินกู้ ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและเจ้าหนีก้ารค้าท่ีลดลงรวม 1,838 ล้านบาท ทัง้นี ้
หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 1,095 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือระยะยาวและได้มีการใช้เบิกเงินกู้ ในไตร
มาส 2 ปี 2562 รวมทัง้ความสําเร็จในการเจรจาประนอมหนีข้องบริษัทฯ ทําให้หนีส้นิระยะสัน้ปรับมาเป็นหนีส้นิระยะยาว 

 หนีส้นิหมุนเวียน 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 1,892 ล้านบาท หลกัๆ มาจาก
เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 1,014 ล้านบาท  ดอกเบีย้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 537 ล้านบาท และเจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายเพ่ิมขึน้ 293 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินหมนุเวียนลดลง 
2,447 ล้านบาท เน่ืองจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 1,146 ล้านบาท ซึง่เป็นการชําระคืน
หนีส้ินของบริษัทย่อยเป็นหลกั เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 692 ล้านบาท หลกัๆ มาจากบริษัทย่อย โดยเจ้าหนีก้ารค้า
ของบริษัทย่อยลดลง 1,333 ล้านบาท ในขณะท่ีเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากการท่ีบริษัทฯ กลบัมาผลิต
สินค้าเพ่ือจําหน่ายเองอีกครัง้ เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 382 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
กิจการอ่ืนลดลง 107 ล้านบาท หลกัๆ มาจากการท่ีบริษัทฯ เข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความกบัเจ้าหนี ้
บางราย จงึทําให้หนีส้นิหมนุเวียนถกูจดักลุม่ใหมเ่ป็นกลุม่หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

 หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนลดลง 1,141 ล้านบาท เน่ืองจาก
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลงจํานวน 538 ล้านบาท เจ้าหนีอ่ื้นและค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายลดลง 427 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินไม่หมนุเวียน
เพ่ิมขึน้ 1,095 ล้านบาท หลกัๆมาจาก เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 844 ล้าน
บาท โดยเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ เข้าทําสญัญากู้ ยืมเงินกบับริษัท Link Capital I (Mauritius) 
Limited  จํานวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นเป็นเงินกู้ ระยะยาวจํานวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและวงเงิน Standby Letter of credit 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือเป็น
หลกัประกนัในการสัง่ซือ้เศษเหล็กนําเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้หนีส้ินท่ีเกิดจากการฟืน้ฟูกิจการและการ
ประนีประนอมยอมความ เพ่ิมขึน้ 334 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯ เข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความกบั
เจ้าหนีบ้างราย และได้รับการขยายระยะเวลาชําระหนี  ้ทําให้หนีส้ินท่ีเกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการ
ประนีประนอมยอมความท่ีเป็นหนีร้ะยะสัน้ ถกูจดักลุม่ใหมเ่ป็นกลุม่หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 10,101 ล้านบาท ลดลง 2,290 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 18 จากสิน้ปี 2560 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ ทัง้นี ้หากไม่นบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ
ควบคมุ สว่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อยูท่ี่ 172 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 10,504 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 403 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากสิน้ปี 2561 ทัง้นี ้หากไม่นบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ ส่วนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท มีสว่นทนุติดลบ 433 ล้านบาท 

3.2. งบกาํไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ 

หน่วย: พนับาท 

รายการ 2559 2560 2561 30 ม.ิย. 62 
รายได้         

รายได้จากการขาย  21,683,626  25,704,985  29,965,744  8,589,605 
รายได้จากการให้บริการ - รับจ้างผลิต  -   -   -   -  
กลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  6,534   146,897   -  11,691 
กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุจากคําสัง่ซือ้ของวตัถดิุบท่ียงัไม่ได้รับมอบ  25,956   -   -  29,252 
กลบัรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนีร้อการรับรู้  -   764,902   -   -  
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ   35,452   1,244,855   197,031  720,994 
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้  58,937   749,429   -   -  
กําไรจากการประนีประนอมยอมความ -  - -  84,615  
รายได้อ่ืน  109,173   127,551   178,556   52,856  
รวมรายได้  21,919,676 28,738,620 30,341,330  9,489,013 

ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย         
     - ต้นทนุผลิตสินค้าท่ีขาย  20,370,578  24,775,710  29,635,851   8,790,767  
     - ต้นทนุการผลิตท่ีวา่งเปล่า  257,303   195,526   400,183   556,485  
     - ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ (กลบัรายการ)  (69,091)  5,298   159,314   (28,195) 
รวมต้นทุนขาย  20,558,791 24,976,534 30,195,349  9,319,057 
คา่ใช้จ่ายในการขาย  458,056   482,757   365,224   109,554  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  983,017   868,464   843,319   460,437  
ประมาณการผลขาดทนุจากคําสัง่ซือ้ของวตัถดิุบท่ียงัไม่ได้รับมอบ  -   -   40,565   -  
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  -   -   9,586   -  
คา่ใช้จ่ายอ่ืน  13,865   1,039,640   144,047   49,856  
ต้นทนุทางการเงิน  933,016   994,833   1,101,535   576,231  
รวมค่าใช้จ่าย  22,946,744 28,362,228 32,699,626 10,515,135 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (1,027,068)  376,392  (2,358,296) (1,026,122) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  21,424   10,852   -  -  
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (1,048,492)  365,539  (2,358,296) (1,026,122) 
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ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 2,358 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2560 ท่ีมี
ผลกําไรสทุธิรวม 366 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2560 
สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ สําหรับต้นทนุขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีผ่านมา ตามปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึน้และต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ต้นทนุวตัถดิุบและต้นทนุแปรสภาพ ซึง่ราคา Graphite 
Electrode ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุแปรสภาพเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญั 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุสทุธิรวม 1,026 ล้าน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2561 ท่ีมีผลขาดทนุสทุธิรวม 906 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การขายลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2561 สาเหตหุลกัจากบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ 3 
เดือนช่วง กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2562 เน่ืองจากขาดเงินทุนหมนุเวียน และรวมทัง้การปิดเพ่ือซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร
ประจําปี  และในส่วนของบริษัทย่อย จี เจ สตีล ก็มีการหยุดการผลิตชั่วคราวประมาณ 1.5 เดือน ในช่วงกลางเดือน
มกราคมถึงต้นมีนาคม 2562 เน่ืองจากอปุกรณ์หม้อแปลง (Transformer) ท่ีใช้ในกระบวนการการผลิตชํารุดและต้องรอ
การสัง่ซือ้อะไหล่จากต่งประเทศ ดงันัน้ จึงทําให้ผลประกอบการขาดทุนในช่วง 6 เดือนของปี เพราะต้องแบกรับ
คา่ใช้จ่ายคงท่ี และคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นคา่เส่ือมราคาของเคร่ืองจกัร เป็นเงินจํานวนมากในแตล่ะเดือน 

 รายได้จากการขายและรายได้อ่ืนๆ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวมจํานวน 1,449,290 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2560 
จํานวน 66,524 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 
29,966 ล้านบาทเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2560 ท่ีมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 25,705 ล้าน
บาท รายได้จากการขายและการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายและราคาขายท่ีเพิ่มขึน้
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายรวม 
จํานวน 437,732 ตนั ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 จํานวน 328,789 ตนั หรือลดลงร้อยละ 43 โดยมี
รายได้จากการขายและการให้บริการรวมสําหรับปี 6 เดือนแรก ของปี 2562 จํานวน 8,590 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 46 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 กาํไรจากการประนีประนอมยอมความ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบริษัทไมมี่กําไรจากการประนีประนอมยอมความ 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากการ
ประนีประนอมรวม จํานวน 85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทเข้าทําสญัญาประนีประนอมยอมความกับ
เจ้าหนีบ้างราย โดยได้รับการขยายระยะเวลาชําระหนีแ้ละเจ้าหนีต้กลงจะไม่คิดดอกเบีย้ บริษัทฯ จึงบนัทึกกําไร
จากการประนีประนอมยอมความ 

 กาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนรวมสทุธิสําหรับปี 2561 เป็นจํานวน 
197 ล้านบาท เป็นผลมาจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  
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สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนรวมสทุธิเป็นจํานวน 721 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ  

 ต้นทุนขาย 
ในปี 2561 ต้นทนุขายและต้นทนุให้บริการรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 30,195 ล้านบาท เปรียบเทียบ

กบัปี 2560 จํานวน 24,977 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5,219 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายรวมเพ่ิมขึน้ประกอบกบั
ราคาวัตถุดิบและต้นทุนแปรสภาพท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของราคา Graphite 
Electrode เป็นหลกั  ทําให้ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีขาดทนุขัน้ต้นรวม 230 ล้านบาทเทียบกบัปี 2560 ท่ี
มีกําไรขึน้ต้นรวม 728 ล้านบาท แม้ว่าต้นทนุวตัถดิุบท่ีสงูขึน้ประกอบกบัต้นทนุแปรสภาพ (Cash conversion 
cost) ท่ีสงูขึน้ ทําให้ต้นทนุการผลิตรวมสงูขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงมีกําไรท่ีเป็นเงินสด 
(Cash Margin) จากการท่ียงัคงสามารถบริหารจดัการการผลิตได้เป็นอยา่งดี 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายรวม 9,319 
ล้านบาท ลดลง 6,176 ล้านบาท เม่ือเทียบจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 โดยต้นทนุขายในปี 2562 คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 108 ของรายได้จากการขาย สว่นหนึ่งจากค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีว่างเปลา่จากการหยดุการผลิต
ชัว่คราวในปีนีข้องทัง้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวมสําหรับปี 2561 จํานวน 365 ล้านบาท 

ลดลง 118 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของปริมาณการขายอยา่งเป็นสาระสําคญัของบริษัทฯ 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 
จํานวน 110 ล้านบาท ลดลง 80 ล้านบาท โดยลดลงเป็นไปตามปริมาณการขายท่ีลดลงของบริษัทฯ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมสําหรับปี 2561 และปี 2560 เป็น
จํานวน 843 ล้านบาทและ 868 ล้านบาทตามลําดบั ลดลง 25 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากปี 2561 บริษัทฯ มี
การปันสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารไปเป็นต้นทนุการให้บริการรับจ้างผลิต 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
460 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ 
หลกัๆ เกิดจากการปรับปรุงบนัทกึค่าเผ่ือผลประโยชน์พนกังานเพิ่มเติม สําหรับเงินชดเชยให้กบัลกูจ้างท่ีทํางาน
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปให้ได้ค่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ตามท่ีได้มีประกาศพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ซึง่มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่านมา 
โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบนัทกึคา่เผ่ือผลประโยชน์พนกังานสําหรับ 6 เดือน ปี 2562 จํานวน 48 ล้านบาท  
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 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอ่ืน จํานวน 144 ล้านบาท หลกัๆ มาจากประมาณการ
ภาระหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง 100 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ของปี 2561 ลดลงจากปีก่อน 896 ล้านบาท โดยปีก่อนมีขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 998 ล้านบาท 
สําหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอ่ืน 278 ล้านบาท หลกัๆ มาจากขาดทนุจากด้อยค่าของสินทรัพย์ 
168 ล้านบาท และประมาณการภาระหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง 100 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอ่ืนในปี 2561 ลดลง
จากปีก่อน 1,105 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 1,222 
ล้านบาท และขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 120 ล้านบาท 

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายอ่ืน 50 ล้านบาท 
สําหรับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอ่ืน 887 ล้านบาท ซึง่มาจากขาดทนุจากด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ณ ช่วงเดียวกนัของปีก่อนเทา่กบั 95 ล้านบาท 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวมสําหรับปี 2561 และปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 
1,102 ล้านบาท และ 995 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้ 107 ล้านบาท เน่ืองจาก จี เจ สตีลมียอดเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้เพิ่มขึน้เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ในการเพ่ิมยอดขายและรักษากําลงัการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนให้
ตอ่เน่ืองสําหรับตลาดในประเทศ  

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุทางการเงินรวม 
576 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 41 ล้านบาทเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทเข้าทําสญัญา
กู้ ยืมกบับริษัท Link Capital I (Mauritius) Limited เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 จํานวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
แบง่ป็นเงินกู้ระยะยาวจํานวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงิน Standby Letter of credit 40 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 

 กาํไร )ขาดทุน (ขัน้ต้นและสุทธิ  

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุขัน้ต้น 230 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ
รวม 2,358 ล้านบาท ในขณะท่ีงบการเงินปี 2560 ท่ีมีผลกําไรสทุธิรวม 366 ล้านบาท  

สําหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทนุขัน้ต้น 729 
ล้านบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลกําไรขัน้ต้น 469 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิรวม 
1,026 ล้านบาท ในขณะท่ีช่วงเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีผลขาดทนุสทุธิรวม 906 ล้านบาท 
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4. การประเมนิราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ้นบริษัทฯ ด้วยวิธีรวมส่วนของกิจการโดยรวมมลูค่า
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยด้วยวิธี ดงันี ้

ลาํดับ บริษัท / บริษัทย่อย วธีิประเมนิ 

1 
บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล 
โฮลดิง้ส์ จํากดั (“SPH”) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินไมนํ่ามลูคา่ของ SPH มาพิจารณา เน่ืองจาก SPH ไมมี่การดําเนิน
กิจการ โดยรายได้ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 SPH มีรายได้เพียง 4 บาท 
และมีคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่จํานวน 464,527 บาท เป็นต้นทนุทางการเงินจากเงินกู้ ยืมจาก

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

2 
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี ้โฮลดิง้ 
จํากดั (“GS Securities”) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินไมนํ่ามลูคา่ของ GS Securities มาพิจารณา เน่ืองจาก GS 
Securities ไมมี่การดําเนินกิจการ และรายได้ของ GS Securities มาจากดอกเบีย้
เงินใหกู้ ยืมแก่บริษัท จี สตีล จํากดั )มหาชน(  ซึง่ถกูบนัทกึเป็นดอกเบีย้ค้างรับ 

3 
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั 

(มหาชน) (“GJS”) 

วิธีมลูคา่ตามราคาตลาด เน่ืองจาก GJS เป็นหลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายตามปกติในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และไมมี่การเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินธุรกิจภายในอนาคตอนัใกล้ ดงันัน้ 

ราคาตลาดจงึสะท้อนมลูคา่ยติุธรรมของ GJS ตามสภาพในปัจจบุนั 

4 
บริษัท จีสตีล จํากดั (มหาชน) 

(“GSTEEL”) 

วิธีคิดลดประแสเงินสด เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจจากการได้รับ
วงเงินสนิเช่ือทางการเงินจาก Link Capital I (Mauritius) Limited เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ และนําเข้าวตัถดิุบจากตา่งประเทศ 

 รายละเอียดการประเมินราคาหุ้นบริษัทฯ ดงันี ้

4.1. บริษัท สยาม โปรเฟสช่ันแนล โฮลดิง้ส์ จาํกัด (“SPH”) 

 ตามงบการเงินตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถนํามาคํานวณหามูลค่าตามบัญชี 
(Book Value) ของ SPH ได้ดงันี ้

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท)  0.01  
หนีส้นิรวม (ล้านบาท)  (12.16) 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)  (12.16) 
สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 
มูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น (ล้านบาท)  (12.16) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินไมนํ่ามลูคา่ของ SPH มาพิจารณา เน่ืองจาก SPH ไม่มีการดําเนินกิจการ โดยรายได้ตามงบ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 SPH มีรายได้เพียง 4 บาท และมีค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่จํานวน 464,527 บาท เป็นต้นทนุ
ทางการเงินจากเงินกู้ ยืมจากบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
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4.2. บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี ้โฮลดิง้ จาํกัด (“GS Securities”) 

ตามงบการเงินตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สามารถนํามาคํานวณหามูลค่าตามบัญชี 
(Book Value) ของ GS Securities ได้ดงันี ้

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท)  2,512.14  
หนีส้นิรวม (ล้านบาท)  (3.69) 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)  2,508.45  
สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น (ร้อยละ) 99.99 
มูลค่าตามบัญชีตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น (ล้านบาท)  2,508.45  

ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่นํามลูค่าของ GS Securities มาพิจารณา เน่ืองจากรายได้ของ GS Securities มาจาก
ดอกเบีย้เงินใหกู้ ยืมแก่บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ซึง่ถกูบนัทกึเป็นดอกเบีย้ค้างรับ 

4.3. บริษัท จี เจ สตีล จาํกัด (มหาชน) (“GJS”) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอ้างอิงราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของ GJS ตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัท่ี 
GJS มีการเพ่ิมทนุครัง้ลา่สดุ จนถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 262 ซึง่มีราคาตลาดเทา่กบั 0.15 บาทตอ่หุ้น 

ราคาตลาด (บาทตอ่หุ้น) 0.15  
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  25,487.13 
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)  3,798.31  
สดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น (ร้อยละ) 9.53 
มูลค่าตลาดตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้น (ล้านบาท) 362.05  

4.4. บริษัท จีสตีล จาํกัด (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ้ นของบริษัทฯ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึง่เป็นการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดอิสระ    ) Free 
Cash Flow  :FCF ( ในอนาคตของบริษัทฯ โดยคิดลดด้วยต้นทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั  )Weighted Average 
Cost of Capital :WACC( ตามโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณการกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ ช่วงเวลาตัง้แต่ปี 2563 - 2567 และรวมกระแส
เงินสดหลงัระยะเวลาประมาณการ  โดยสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการอ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินท่ีเกิดขึน้จริงใน
อดีต และแผนงานของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูของเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง สมมติฐานท่ีสําคญัแสดงดงันี ้ 

4.4.1. รายได้ 

ประมาณการปริมาณการขาย 

 ช่วงปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มียอดขาย HRC ประมาณ 615,000 ตนั 604,000 ตนั และ 569,000 ตนั 
ตามลําดบั และปี 2561 บริษัทฯ ไมมี่การผลติและขาย HRC แตจ่ะมีเพียงการรับจ้างผลติ (Tolling) เทา่นัน้ 

 ปี 2562 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิต HRC อีกครัง้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม โดยมียอดขายเดือน
พฤษภาคม เดือนมิถนุายน และเดือนกรกฎาคม จํานวน 32,085 ตนั 30,848 ตนั และ 38,242 ตนั ตามลําดบั  
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 สําหรับปี 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ คาดวา่จะมีปริมาณการขาย HRC จะปรับเพิ่มขึน้ตามความต้องการ
ของตลาด โดยท่ีบริษัทฯ สามารถเพ่ิมกําลงัการผลิตได้จากการได้รับเงินกู้จาก Link Capital I (Mauritius) 
Limited (“Link Capital I”) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจและและนําเข้าวตัถดิุบจาก
ตา่งประเทศ 

 ประมาณการยอดขายแบ่งเป็นการขายในประเทศร้อยละ 96 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 4 ของ
ปริมาณการขายทัง้หมด โดยประมาณการปริมาณการขาย HRC แสดง ดงันี ้

 
2563 2564 2565 2566 2567 เป็นต้นไป 

ยอดขาย (ตนั)  875,000   900,000   925,000   950,000   975,000  

ประมาณการราคาขาย 

 ช่วงปี 2558 – 2560 ราคาขาย HRC เฉล่ียของบริษัทฯ เท่ากบั 17,184 บาทต่อตนั 16,569 บาทต่อตนั 
และ 18,493 บาทต่อตนั ตามลําดบั และปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการขาย HRC จะมีเพียงการรับจ้างผลิต (Tolling) 
เทา่นัน้  

 ปี 2562 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิต HRC อีกครัง้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม โดยราคาขาย HRC เฉล่ีย
ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากบั 19,530 บาทต่อตนั ดงันัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินจึง
กําหนดให้ราคาขายปี 2562 เท่ากบั 19,530 บาทต่อตนั เพ่ือให้สะท้อนถึงสภาวะอปุสงค์อปุทานในปัจจบุนั และ
ปรับเพิ่มร้อยละ 1.62 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตของราคา HRC เฉล่ียตัง้แต่ปี 2552 – 2562 (ท่ีมา: 
www.steelbenchmarker.com)  

4.4.2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนวัตถุดบิหลัก 

 วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิต HRC ได้แก่ เหล็กถลงุ (pig iron) และเศษเหลก็ (scrap) โดยเหลก็ถลงุ
ทัง้หมดนําเข้าจากตา่งประเทศ สว่นเศษเหลก็มีทัง้นําเข้าจากตา่งประเทศ และเศษเหลก็ในประเทศ โดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินกําหนดสมมติฐานดงันี ้

รายการ สมมตฐิาน 

เหลก็ถลงุนําเข้า 
กําหนดให้ต้นทนุปี 2562 เท่ากบัค่าเฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 เพ่ือให้สะท้อนสภาวะตลาดใน
ปัจจบุนั และปรับเพิ่มร้อยละ 1.44 ต่อปี ตามอตัราการเติบโตเฉล่ียตัง้แต่ปี 2552 – 2562 (ท่ีมา: กรม
ศลุกากร) 

เศษเหลก็ 

กําหนดให้ต้นทนุปี 2562 เท่ากบัค่าเฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 เพ่ือให้สะท้อนสภาวะตลาดใน
ปัจจบุนั และคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ แม้ว่าเน่ืองจากอตัราการเติบโตเฉล่ียตัง้แต่ปี 2552 – 
2562 จะติดลบร้อยละ 0.5 (ท่ีมา: กรมศลุกากร) ทัง้นี ้ราคาเศษเหล็กมีความเคล่ือนไหวขึน้ลงตลอด
ระยะเวลาดงักล่าว แต่เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแล้วราคาเศษเหล็กไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัสําคญัในระยะยาว 
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ต้นทุนในการแปลงสภาพวัตถุดบิ (Conversion Cost) 

 ต้นทนุในการแปลงสภาพวตัถดิุบประกอบด้วย ต้นทนุค่าแรง ค่าวตัถดิุบอ่ืน ค่าวสัดสุิน้เปลือง ค่า
สาธารณปูโภค ค่าซ่อมบํารุง ค่าขนย้ายวตัถดิุบในโรงงาน ค่าใช้จ่ายโรงงาน และค่าเส่ือมราคาโรงงาน โดยมี
สมมติฐานดงันี ้

รายการ สมมตฐิาน 

ต้นทนุคา่แรง 
อ้างอิงข้อมลูปี 2561 ซึง่บริษัทฯ มีการรับจ้างผลิต HRC และปรับเพิ่มร้อยละ 5 ตอ่ปี ตาม
นโยบายปรับคา่แรงของบริษัทฯ 

คา่วตัถดิุบอ่ืน อ้างอิงคา่เฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ  
คา่วสัดสุิน้เปลือง อ้างอิงคา่เฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ 

คา่สาธารณปูโภคหลกั อ้างอิงคา่เฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ 

คา่ซอ่มบํารุง 
บริษัทฯ ตัง้งบประมาณสําหรับคา่ซอ่มบํารุง ปี 2563 – 2567 ประมาณ 250 – 300 ล้าน
บาทตอ่ปี 

คา่ขนย้ายวตัถดิุบในโรงงาน 
อ้างอิงคา่เฉล่ียเดือน พ.ค. - ก.ค. 2562 และปรับปรุงด้วยแผนการลดคา่ขนย้ายวตัถดิุบ
จากการลงทนุซือ้เครนในปี 2562 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ 

คา่ใช้จ่ายโรงงาน 
 คา่แรงทางอ้อมอ้างอิงข้อมลูปี 2561 และปรับเพิ่มร้อยละ 5 ตอ่ปี ตามนโยบายปรับ
คา่แรงของบริษัทฯ 

 คา่ใช้จ่ายทัว่ไปอ้างอิงข้อมลูปี 2561 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ 
คา่เส่ือมราคาโรงงาน ตดัคา่เส่ือมราคา 30 ปี ตามอายกุารใช่งานของทรัพย์สนิสว่นใหญ่ 

หมายเหต:ุ อตัราเงินเฟ้ออ้างอิงจากประมาณการอตัราเงินเฟ้อระยะยาวของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ณ เดือนเมษายน 2562 ซึง่
เท่ากบัร้อยละ 2 

4.4.3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายได้แก่ ค่าขนส่งสินค้า โดยกําหนดสมมติฐานอ้างอิงข้อมลูปี 2560 และปรับเพิ่ม 
ตามอตัราเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ปี 2561 บริษัทฯ ไมมี่การผลติ และขาย HRC จงึไมส่ามารถอ้างอิงข้อมลูปี 2561 ได้ 

4.4.4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนพนกังาน ค่าท่ีปรึกษาดําเนินงาน ค่าเส่ือมราคา และ
คา่ใช้จ่ายทัว่ไป โดยท่ีปรึกษาทางการเงินกําหนดสมมติฐานดงันี ้

รายการ สมมตฐิาน 
เงินเดือนพนกังาน อ้างอิงข้อมลูปี 2561 และปรับเพิ่มร้อยละ 5 ตอ่ปี ตามนโยบายปรับคา่แรงของบริษัทฯ 
คา่ใช้จ่ายทัว่ไป อ้างอิงข้อมลูปี 2561 และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อ 

คา่ให้คําปรึกษาทางการเงิน 
ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการขายปี 2563 - 2567 อ้างอิงตามสญัญาให้คําปรึกษา
ทางการเงินระหวา่งบริษัทฯ และ SSG Capital Management (Mauritius) Limited 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายสําหรับ  ร้อยละ 2.12 ของเงินต้น 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อ้างอิงจากสญัญาเงินกู้ระหวา่ง
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รายการ สมมตฐิาน 
ดอกเบีย้เงินกู้จาก Link 

Capital I (Mauritius) Limited 
บริษัทฯ และ Link Capital I (Mauritius) Limited 

 ร้อยละ 1.41 ของวงเงิน SBLC 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อ้างอิงจากสญัญาเงินกู้
ระหวา่งบริษัทฯ และ Link Capital I (Mauritius) Limited 

คา่จ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
325,000 – 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ปี อ้างอิงตามบนัทกึแก้ไขสญัญาจ้างท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทฯ และ Synergy Strategic Solutions DMCC 

คา่เส่ือมราคา ตดัคา่เส่ือมราคา 30 ปี ตามอายกุารใช้งานของทรัพย์สนิสว่นใหญ่ 

4.4.5. ดอกเบีย้จ่าย 

 ดอกเบีย้จ่ายเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของภาระหนีท่ี้มีดอกเบีย้ของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 7.87 โดยมีการ
คํานวณ ดงันี ้

วงเงนิ 
เงนิต้น 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

วงเงินกู้  C 
(เงินกู้จาก บริษัท ลงิค์ แคปปิตอล วนั จํากดั เพ่ือหมนุเวียนกิจการ) 

435.90  12% 

วงเงินกู้  B 
(วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัแบบ Standby Letter of Credit (SBLC) จาก บริษัท ลงิค์ 

แคปปิตอล วนั จํากดั เพ่ือซือ้วตัถดิุบหลกัจากต่างประเทศ) 
 1,236.61  8% 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตามงบการเงิน ณ 30 มิ.ย. 2562  10,124.23  7.68% 
รวม 11,796.74  7.87% 

4.4.6. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 ร้อยละ 20 ของกําไรก่อนหกัภาษีเงินได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขาดทนุสะสมทางภาษีจากผลขาดทนุจากการ
ดําเนินงานซึง่สามารถนําไปลดภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ไมเ่กินปี 2566 

4.4.7. เงนิทุนหมุนเวียน 

 เน่ืองจากตัง้แต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนหนังสือคํา้ประกันแบบ 
Standby Letter of Credit (SBLC) วงเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัท ลิงค์ แคปปิตอล วนั จํากดั ในการ
ซือ้วตัถดิุบหลกัจากตา่งประเทศ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนีผู้้ขายวตัถดิุบหลกัเฉล่ีย 30 วนั 

 สําหรับลกูหนีก้ารค้า และสินค้าคงเหลือ เท่ากบั 7 วนั และ 45 วนั ตามลําดบั ตามนโยบายการบริหาร
เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือให้เหมาะสมกบัการดําเนินงาน 

4.4.8. การลงทุนในสนิทรัพย์ถาวร 

 อ้างอิงตามประมาณการของบริษัทฯ ประมาณ 250 – 280 ล้านบาทต่อปี สําหรับลงทนุปรับปรุง และ
เปล่ียนอปุกรณ์ในสายการการผลติประจําปี และซือ้เครนสําหรับขนย้ายวตัถดิุบ และสนิค้าภายในโรงงาน 
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4.4.9. อัตราการเตบิโตหลังระยะเวลาประมาณ (Terminal Growth) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินกําหนดให้อตัราการเติบโตหลงัระยะเวลาประมาณการเท่ากบัร้อยละ 0 ตามหลกั
ความระมดัระวงั 

4.4.10. อัตราคดิลด (Discount Rate) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินใช้ต้นทนุทางการเงินเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: 
WACC) เป็นอตัราคิดลดในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระ โดยสามารถคํานวณค่า WACC 
จากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของต้นทนุหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) และต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น(Ke) ตามสมการ
ดงันี ้

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

Ke = ต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น 

Kd = ต้นทนุหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

T =  อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

E =  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

D = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

ต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Ke) คํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดงันี ้ 

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 

โดยท่ี 

Risk Free Rate (Rf) คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง อ้างอิงจากผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลไทยอาย ุ5 ปี ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 (ท่ีมา: สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย) 

Beta (β)  คือ ค่าชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของราคาหุ้น ซึง่คํานวณจากค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนั
ของการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และราคาหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเทียบเคียง (peer) ซึง่ได้แก่ GJS ย้อนหลงั 5 ปี (ท่ีมา: Bloomberg) ซึง่มีค่า Levered beta 
= 1.34 และคํานวณ Levered beta ของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

Unlevered betapeer = Levered betapeer / (1+[(1-tax rate)*(Debt/Equity) peer]) = 1.22 

Levered betaGST = Unlevered betapeer* (1+[(1-tax rate)*(Debt/Equity) GST]) = 20.21 

Market Return (Rm) คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉล่ียย้อนหลงั 5 ปี  
ณ เดือนกรกฎาคม 2562 (ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
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ผลการคํานวณอตัราคิดลด สามารถสรุปได้ดงันี ้

ตัวแปร สมมตฐิาน 
อตัราผลตอบแทนท่ีไมมี่ความเส่ียง (Rf) ร้อยละ 1.74 
อตัราผลตอบแทนจากการลงุทนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Rm) ร้อยละ 7.48 
คา่ชีว้ดัความเส่ียงตามตลาดของราคาหุ้น (Beta) 20.21 
ต้นทนุสว่นของผู้ ถือหุ้น (Ke) ร้อยละ 117.91 
ต้นทนุหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Kd) ร้อยละ 7.87 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล ร้อยละ 20.00 
สดัสว่นสว่นของผู้ ถือหุ้นตอ่เงินทนุทัง้หมด (We)/1 ร้อยละ 4.88 
สดัสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ตอ่เงินทนุทัง้หมด (Wd)/2 ร้อยละ 95.12 

WACC ร้อยละ 11.74 
หมายเหต:ุ /1 อ้างอิงมลูคา่ตลาดของบริษัทฯ เฉล่ียในช่วงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 - วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ซึง่มีคา่ 541.49 ล้านบาท 
/2 อ้างอิงหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ณ 30 มิถนุายน 2562 รวมกบัเงินกู้จาก บริษัท ลิงค์ แคปปิตอล วนั จํากดั เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจและและนําเข้าวตัถดิุบจากตา่งประเทศ 

จากสมมตฐิานเบือ้งต้นสามารถสรุปมูลค่าหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัทฯ ได้ดังนี ้

รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสดอสิระ ณ วันที่ 7 สงิหาคม 2562  15,745.78  
บวก: เงินสดตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  91.03  
มูลค่ากจิการ (Firm Value)   15,836.82  
ลบ: หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และเงินกู้
จาก บริษัท ลงิค์ แคปปิตอล วนั จํากดั  

 15,722.77  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น  114.05  

สรุปมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

 จากการพิจารณามลูค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีรวมส่วนของกิจการโดยรวมมลูค่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผล
ดงันี ้

บริษัท / บริษัทย่อย มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 
บริษัท สยาม โปรเฟสชัน่แนล โฮลดิง้ส์ จํากดั ไมพ่ิจารณา 

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี ้โฮลดิง้ จํากดั ไมพ่ิจารณา 
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 362.05 
บริษัท จีสตีล จํากดั (มหาชน) 114.05  

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 476.10 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัท่ี 30 

มิถนุายน 2562 (ล้านหุ้น) 
6,850.18  

มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) 0.07 
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