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ที่ SAC 007/2562  
         วันท่ี  5 กันยายน 2562  
 
เรื่อง รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
(“GSTEEL”) 

เรียน ผู้ถือหุ้น 
  บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ: 1)   ข้อมูลของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“GSTEEL”) ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินการ 
อ้างถึง:   

1) หนังสือวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 และเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้อง 
2) หนังสือแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  (“GSTEEL”) 

ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การแปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการกำหนด
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

a. เอกสารแนบโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
b. เอกสารโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
c. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
d. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  
e. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  ให้แก่

บุคคลในวงจำกัด  
f. เอกสารสมมติฐานการและการคำนวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท  

3) สัญญาว่าจ้างที ่ปร ึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services Agreement) กับ SSG Capital 
Management ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน 2562  

4) สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กับ Link 
Capital I 

5) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ระหว่างบริษทัและ 
ACO I  

6) รายงานประจำปีของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
8) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงาน 

เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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9) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงาน 
เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

10) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้บริหารของบริษัท
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)  และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

 
Disclaimers : ผลการศึกษาของบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด  (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM ALPHA 
CAPITAL”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้ รับจากผู้บริหารของบริษัทและข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
สาธารณะ ในเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และเว็บไชด์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุน และผลกระทบ
ต่าง ๆ อันเกิดจากการทำรายการในครั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระทำการศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวงั 
โดยตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็น ภายในสถานการณ์และ
ข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน หากสถานการณ์และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นําเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล 
จำกัด (มหาชน)  ฉบับน้ีมิได้รวมความถึงความสําเร็จของการดําเนินการให้รายการสำเร็จสมบูรณ์ทั้งหมด 

 

http://www.set.or.th/


 
 

รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัทสําหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

 

เสนอต่อ 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นของบรษิัท  จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

(“GSTEEL”) 

 

จดัทําโดย 

 

 
บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จํากัด  

วันที่ 5 กันยายน 2562 

 

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ช้ัน 13 ถนนราชดําริ  

แขวงปทมุวัน เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10300 
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คำนิยาม 

คำนิยาม ความหมาย 

“บริษัท” หรือ “GSTEEL” บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

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

“SSG CH” SSG Capital Holdings Limited  

“SSG CM” SSG Capital Management (Mauritius) Limited 

“KG” Kendrick Global Limited  

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

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

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

“Synergy” Synergy Strategic Solutions Management DMCC  

“ACO I” Asia Credit Opportunities (Mauritius) Limited 

“การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ตามโครงการแปลงหน ี ้ เป นท ุน” หรือ 

“โครงการแปลงหนี้เปนทุน” 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 22,078.58 

ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนจำนวน 4,194.93 ลานบาท โดยบริษัทจะกำหนดราคาแปลงหนี้เปน

ทุนท่ีราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 4,194.93 ลานบาท  

“ซูพีเรียร” บริษัท ซูพีเรยีร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จำกัด 

“เอ็ม พาวเวอร” M-Power TT Limited 

“ดีสินชัย” บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด 

“นิวเวิลดอินเตอรเมทัล” บริษัท นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จำกัด 

“นางวนิดา” นางวนิดา ยมจินดา 

“นางเบญจมาศ” นางเบญจมาศ พิทักษธรรม 

“นายธนูชัย” นายธนูชัย เวสารัชชานนท 

“เจาหนี้รายยอย” ประกอบดวยเจาหน้ี “เอ็ม พาวเวอร” “ดีสินชัย” “นิวเวิลดอินเตอรเมทัล” 

“นางวนิดา” “นางเบญจมาศ” และ “นายธนูชัย” 

“เจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน” ประกอบดวยเจาหน้ี “เอ็ม พาวเวอร” “ดีสินชัย” “นิวเวิลดอินเตอรเมทัล” 

“นางวนิดา” “นางเบญจมาศ” “นายธนชูัย” และ “ACO I” 

“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GSTEEL-W3” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งท่ี 3  

“NTA” มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Asset) 

“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ

ในการทำรายการที ่ เก ี ่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการ

แกไขเพิ่มเติม)  
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คำนิยาม 
คำนิยาม ความหมาย 

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

ใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่

ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  

“ประกาศ ทจ.12/2554” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2544 เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ไดมี

การแกไขเพิ่มเติม)  

“สำนักงาน ก.ล.ต.”  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ” พระราชบัญญัต ิหล ักทร ัพยและตลาดหลักทร ัพย (ฉบับที ่  5) พ.ศ. 

2559 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

“บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” (1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

หรือบริษัทยอย รวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว (ญาติ

สนิท หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู

สมรสของบุตร)  

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคล

ดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย  

(ก) ผูบริหาร  

(ข) ผูถือหุนรายใหญ  

(ค) ผูมีอำนาจควบคุม  

(ง) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม  

(จ) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ทัง้นี้ ผูที่เกี่ยวของ

มีความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที ่ไดแกไขเพิ ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพย”)  

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทำการแทนหรืออยูภายใต

อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจการกำหนด 

นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่

ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทำนองเดียวกัน 

“ผูถือหุนรายใหญ” ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุน
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คำนิยาม 
คำนิยาม ความหมาย 

ดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย ทั้งน้ี การถือหุนทางออมใน

นิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10  หมายถึง บคุคล/นิติบุคคล ที่ถือหุนในผูถือ

หุนทางตรงเกินกวารอยละ 50 โดยใหนับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึง ผูถือ

หุนทางออมช้ันบนสุดที่มีการถือหุนเกินกวารอยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” บริษัท เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จำกัด 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM 

ALPHA CAPITAL”  

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด 
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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

 

ตามที่ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "GSTEEL") ครั ้งที ่ 8/2562 เมื ่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2562 ไดมีมติเพื่อเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัท จำนวน 22,078,584,468 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ในราคา 0.19 บาทตอหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 

เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไดแก  (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร”) (2) บริษัท ดีสิน

ชัยสตีล จำกัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท 

นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จำกัด (“นิวเวิลดอินเตอรเมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร โอเวอร

ซีส (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูพีเรียร”) และ (8) Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ตามโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุน  

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ซูพีเรียร และ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว ถือเปน

รายการที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 

21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ดวยเหตุผลดังตอไปนี ้

1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,749,470,897 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ซูพีเรียร 

ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนในคราวน้ี เปนการทำรายการกับนิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ไดแก คุณหญิง

ปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปทมา”) ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวของและญาติสนิทของคุณหญิง

ปทมา เปนผูถือหุนรายใหญในซูพีเรียร ซูพีเรียรจึงนับเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและเปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนคิด

เปนรอยละ 7.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท) และ

เมื่อรวมกับจำนวนหุนสามัญที่กลุมคุณหญิงปทมา ถืออยูในปจจุบันที่ประมาณรอยละ 8.18 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด

ของบริษัทในปจจุบันกอนการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ จะทำใหภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท กลุมคุณหญิงปทมา จะเขามาเปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนในจำนวนรอยละ 8.01 ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท)  

2) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 14,461,489,473 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ACO I 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ ACO I จะเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนในจำนวนรอยละ 49.99 ของ

จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท) และมีอำนาจควบคุมการ

แตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยจะมีสทิธิเสนอชื่อบุคคลเขาดำรง

ตำแหนงกรรมการของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน กรรมการที่

เปนบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำหนดจำนวน 2 ทาน เพื่อเขามารวมบริหารงานของบริษัท ทำใหการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว เปนการทำรายการกับผูที่จะมีอำนาจควบคุมบริษัท อนึ่ง กอนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามญั

เพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ ACO I ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยว
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โยงกันแตอยางใด แตเพราะการการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I จึง

ทำให ACO I มีลักษณะกลายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท  

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทใหแก ซูพีเรียร และ ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนเขาขายเปน

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท 

แตเนื่องจาก สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทมีคานอยกวาศูนย โดยพจิารณาจากงบการเงิน

รวมฉบับสอบทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการ

สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จึงไมสามารถคำนวณรายการจากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets 

หรือ NTA) ของบริษัทได 

ดังนั ้นบริษัทจึงมีหนาที ่ตองเปดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) และตองขออนุมัติการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมต่ำกวา 

3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

รวมทั้ง บริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรม

ของราคาและเงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัท เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ 

ถึงแมการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจะสงผลใหเจาหนี้ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ เขามาเปนผูถือหุนของบริษัท เแตการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหเจาหนี้ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ ยกเวน ซูพีเรียร และ ACO I ก็มิใชเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ ยกเวน ซูพีเรียร และ ACO I มิไดเขาไปเปนผูมี

อำนาจควบคุมในบริษัท และไมไดมีความสัมพันธใด ๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

นอกจากนี้ เอ็ม พาวเวอร ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลดอินเตอรเมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร และ ACO I ไมไดมี

ความสัมพันธใด ๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตอยางใด 

ทั้งน้ี บริษัทไดกำหนดวาระพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน อันไดแก โครงการแปลงหนี้เปนทุน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน

โดยการออกหุนสามัญ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัดตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน การเขาทำรายการที่เกี่ยว

โยงกันจากการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลเกี่ยวโยง การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ 

(Whitewash) จากการแปลงหนี้เปนทุนของ ACO I และการเสนอชื่อกรรมการใหมเพิม่เติมจาก ACO I จำนวน 5 ทาน ซึ่งบริษัทได

กำหนดเงื่อนไขใหมีความเกี่ยวเนื่องกัน หาก ซูพีเรียร หรือ ACO I ไมไดรับการอนุมัติในวาระที่เกี่ยวของ จะมีผลใหวาระที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกันรวมถึงการเขาทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้เปนอันยกเลิกและไมมีการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร และ ACO I  มีวัตถุประสงคและความจำเปน

เพื่อใหบริษัทสามารถแกไขปญหาภาระหนี้สนิคางชำระจากเจาหนี้การคาในอดีตที่มีอยูจำนวนมาก แกไขปญหาการขาดสภาพคลอง

ของเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด ซึ่งกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จนทำใหผลการดำเนินงานของบริษัทไมสามารถ

อยูในระดับที่จะสรางผลกำไรที่ดีได 
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สำหรับการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกนัและการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 

ของบริษัทสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I จะเปนผลดีตอ

บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 บริษัทสามารถปลดภาระหนี้สินคางชำระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก 

ACO I ซูพีเรียร และเจาหนี้รายยอย เพื่อปลดหนี้สินจำนวนรวม 9,226.82 ลานบาท จากหนี้สินรวม 18,832.94 ลานบาท 

เหลือจำนวน 9,606.12 ลานบาท หรือการลดลงของหนี้สินทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 48.99 ของหนี้สินรวม เปนแนวทางท่ี

เหมาะสมในสภาพการณปจจุบันของบริษัท เมื่อพิจารณารวมกับการทำสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I ในรูปของเงินกูยืม

สำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน และเงื่อนไขตามบันทึกขอตกลง (รายละเอียดตามเงื่อนไขบันทึกขอตกลงในสวนท่ี 1 ขอ 4.1.1.2 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) การผอนชำระหนี้สินของ 

ACO I และ ซูพีเรียรที่ไมไดแปลงหนี้เปนทุนโดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินตนและดอกเบี้ย (Grace Period) 3  ป จะทำให

บริษัทยังสามารถเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินคาของบริษัทตามวัตถุประสงคหลักตอไป และหากบริษัทสามารถผลิตและ

จำหนายขั้นต่ำไดอยางตอเนื่อง บริษัทก็มีโอกาสที่จะสรางกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะกลับมาดำเนินการผลิตใน

ระดับปกติ สงผลดีตอฐานะทางการเงินของบริษัทและเปนประโยชนตอผูถือหุนของบริษัท  

ทั้งน้ี จำนวนหุนสามัญที่ ACO I จะไดรับจัดสรรมีความไมแนนอน โดยขึ้นกับผลการอนุมัติหรือไมอนุมัติของที่ประชุม

ผูถือหุนในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้รายยอยแตละราย พรอมกันนี้ ซูพีเรียร จะแปลงหนี้เปนทุน

โดยมีสัดสวนมูลหนี้คางชำระที่แปลงเปนทุนตอเงินตนของหนี้คางชำระทั้งหมดเทากับสัดสวนเดียวกับของ ACO I ดังนั้น การ

ปลดภาระหนี้สินคางชำระ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน สัดสวนการถือหุนของ

บุคคลเกี่ยวโยง จะเปลี่ยนแปลงตามผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ใหแกเจาหนี้รายยอยแตละราย ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการจัดสรรของหุนสามญัเพิ่มทุนกรณีตางๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น อยางไรก็ตามขอมูลจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณ

จริงของบริษัท ซึง่แผนภาพดานลางนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบความเขาใจตอผูถือหุนเทานั้น 
หนวย : ลานหุน 

 ACO I 
1. กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกราย 14,461.49 
2. กรณี ACO I และ ซูพีเรียร ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตเจาหนี้รายยอยไมไดรับการอนุมัต ิ 1,479.98 

3. กรณี ACO I และ ซูพีเรียร ไมไดรับอนุมัติ แตเจาหนี้รายยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (ไมเกิดรายการ) 
4. กรณี ACO I ซูพีเรียรไดรับอนุมัติ และ เจาหนี้รายยอย บางรายไดรับอนุมัต ิ 1,479.98  - 14,461.49 

ที่มา : ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณของบริษัทได 

จากกรณีที่อาจเกิดขึ้นในการแปลงหนี้เปนทุนตามตารางขางตน ผลกระทบทางบัญชีจากการแปลงหนี้เปนทุนของ 

ACO I ตามเงื่อนไขเปนดังนี ้
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 

มิถุนายน 2562 

 กรณี ACO I และ ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน แตเจาหนีร้ายยอยไมไดรับ

การอนุมัต ิ

กรณี ACO I ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติและ เจาหนี้

รายยอย บางรายไดรับ

อนุมัต ิ

กรณีไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนทุกราย 

เงินตนของหนี้สิน ลานบาท 3,953.60 3,953.60 3,953.60 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน ลานบาท 281.20 281.20 - 2,747.68 2,747.68 
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หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 

มิถุนายน 2562 

 กรณี ACO I และ ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน แตเจาหนีร้ายยอยไมไดรับ

การอนุมัต ิ

กรณี ACO I ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติและ เจาหนี้

รายยอย บางรายไดรับ

อนุมัต ิ

กรณีไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนทุกราย 

สัดสวนเงินตนที ่จะแปลงเปน
ทุนตอเงินตนของหนี้สิน 

รอยละ 7.11 7.11 – 69.50 69.50 

สัดสวนเงินตนที ่จะแปลงเปน
ทุนตอหนี้สินรวม 

รอยละ 1.49 1.49 – 14.59 14.59 

ดอกเบี ้ยคางชำระที ่ไดรับการ
ปลดหนี ้

ลานบาท 3,731.94 3,731.94 3,731.94 

สัดสวนดอกเบี ้ยที ่ ไดร ับการ
ปลดหนีต้อหนี้สินรวม 

รอยละ 19.82 19.82 19.82 

รวมหนี้สินคางชำระลดลง ลานบาท 4,671.72 4,671.72 - 7,138.20  7,138.20 
สัดสวนหนี้สินคางชำระลดลง
ตอหนี้สินรวม 

รอยละ 21.31 21.31 – 34.41 34.41 

ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง ลานบาท 658.58 658.58 658.58 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จายลดลง
ตอหนี้สินรวม 

รอยละ 3.50 3.50 3.50 

รวมหนี้สินลดลง ลานบาท 4,671.72 4,671.72 -7,138.20  7,138.20 
สัดสวนหนี้สินลดลงตอหนี้สิน
รวม 

รอยละ 24.81 24.81 – 37.90 37.90 

จากตารางขางตนหาก ACO I และ ซูพีเรียรไดรับอนุมัติ บริษัทจะยังไดรับการปลดหนี้ โดย ACO I จะปลดภาระ

ดอกเบี้ยท้ังจำนวนและภาษีหัก ณ ที่จาย ทำใหสัดสวนนอยลงจำนวนรอยละ  24.81 – 37.90 

นอกจากนี้ การปลดภาระหนี้สินคางชำระดังกลาวทำใหบริษัทลดภาระดอกเบี้ยบางสวนที่เกิดขึ้นจากหนี้สินคางชำระ

ของ ACO I หากบริษัทไมสามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินคางชำระตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเปนจำนวน 3,731.94 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินคางชำระของ ACO I 

จะถูกคำนวณดอกเบี้ยจนกวาบริษัทจะดำเนินการชำระหนี้สินจนเสร็จสิ้น 

 บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินคางชำระ 

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวาระที่เกี่ยวของกับโครงการแปลงหนี้เปนทุนทุกวาระ (วาระที่ 6 – วาระที่ 11 และวาระ

ที่ 12.2) บริษัทจะสามารถออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนสงผลใหบริษัทสามารถปลดภาระ

หนี้สินคางชำระโดยบริษัทไมตองใชเงินสดสุดจำนวน 9,226.82 ลานบาทเพื่อชำระหนี้สินคางชำระ เมื่อเปรียบเทียบขอมูล

ฐานะการเงินและระดับกระแสเงินสดของบริษัท จะเห็นวาบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 18,832.94 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมี

สินทรัพยรวมจำนวน 14,983.00 ลานบาท และบริษัทมีระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 91.04 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำกวาศูนยจำนวน (777.20) ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวนของผูถือหุนต่ำกวาศูนยเทากับ 

(3,849.94) ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาบริษัทมีปญหาเรื่องฐานะทางการเงินที่มีหนี้สินมากกวาทรัพยสิน

จำนวนมาก และไมมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชำระหนี้ ดังนั้นการทำโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยเฉพาะในสวนหนี้การคา

ของ ACO I จึงเปนวิธีที่เหมาะสมกับบริษัทในสภาวะปจจุบัน  จากอดีตที่ผานมาบริษัทไมสามารถสรางกระแสเงินสดจากการ

ดำเนินงานได ทั้งจากการที่บริษัทไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอท่ีจะดำเนินการผลิตไดเต็มกำลังการผลิต สภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก

ที่มีการแขงขันสูงและราคาเหล็กมีความผันผวนสูง และจากการที่บริษัทมีปญหาเรื่องฐานะทางการเงิน จนทำใหไมสามารถ
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ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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จัดหาแหลงเงินทุนสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทไดเขาทำสัญญารับจางผลิตใหกับ GJS 

ภายหลังจากกลุม SSG เขามาปรับโครงสรางทางการเงินและการบริหารของ GJS แลว สงผลใหบริษัทเริ่มมีกระแสเงินสดจาก

การดำเนินงานจำนวน 82.74 ลานบาทในป 2561 อยางไรก็ตามในเดือนมกราคม 2562 GJS ไดยกเลิกสัญญาดังกลาว สงผล

ใหบริษัทประสบปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรงจนทำใหตองหยุดดำเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 

2562 สงผลใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในชวง 6 เดือนของป 2562 เทากับ (777.20) ลานบาท 

ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาโอกาสที่บริษัทจะวางแผนการใชเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อชำระ

หนี้สินจำนวนมากของบริษัทจึงเปนไปไดยาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการจำหนายสินทรัพยถาวรเพื่อการชำระหนี้ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนไปไดยากที่บริษัทจะจำหนายสินทรัพยเพื่อชำระหนี้ไดเปนผลสำเร็จเนื่องจากสินทรัพย

ถาวรบางสวนที่สำคัญของบริษัทติดภาระค้ำประกันตามสัญญากูยืมเงิน (โปรดดูรายละเอียดที่สวนที่ 1 ขอ 1.6.2 จัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา โครงการแปลงหนี้เปนทุนรวมถึงการเขาทำรายการกับบุคคลเกีย่วโยงโดยเฉพาะหนี้ในสวน

ของ ACO I และการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อใหแก ACO I จะเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งทำใหบริษัทสามารถ

ปลดภาระหนี้สินคางชำระไดโดยไมตองชำระเปนเงินสด เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสดหรือสภาพคลองทางการเงินเพียง

พอท่ีจะชำระหนี้สินได 

 บริษัทจะมีโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี ้

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวาระที่เกี่ยวของกับโครงการแปลงหนี้เปนทุนทุกวาระ (วาระที่ 6 – วาระที่ 11 และวาระ

ที่ 12.2) บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุนละ 0.19 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท) 

จำนวน 22,078.58 ลานหุน (ประกอบดวยหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน 

110,392.92 ลานบาท ทำใหมีสวนต่ำมูลคาหุนจำนวน 106,197.99 ลานบาท) เพื่อชำระหนี้สินจำนวน 4,194.93 ลานบาท 

ปลดภาระดอกเบี้ยคางจายจากหนี้สินดังกลาวจำนวน 4,372.32 ลานบาท และปลดภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจายจำนวน 

659.57 ลานบาท รวมภาระหนี้สินลดลง 9,226.82 ลานบาท ซึ ่งเปนการออกและเสนอขายหุนใหแก ACO I จำนวน 

14,461.89 ลานหุน เพ่ือลดหนี้สินคางชำระของ ACO I จำนวน 2,747.68 ลานบาท ปลดภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินของ ACO I 

จำนวน 3,731.94 ลานบาท และปลดภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจายจำนวน 658.58 ลานบาท จะสงผลกระทบเชิงบวกที่จะ

เกิดขึ้นกับบริษัท คือหนี้สินของบริษัทจะลดลง ทุนจดทะเบียนและสวนของผูถือหุนจะเพิ่มขึ้น และบริษัทจะมีกำไรจากการ

ปลดภาระดอกเบี้ยและภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย จำนวน 5,031.89 ลานบาท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

บริษัทแกไขสัญญากูยืมกับ Link Capital I ทำใหมีวงเงินกูยืม C เพิ่มเติมจำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน 

435.90 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 บริษัทเบิกใชเต็มจำนวน โดยผลเปลี่ยนแปลงทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่บริษัทจะสามารถปลดภาระหนี้สินประมาณ 9,226.82 ลาน

บาท ดังรายละเอียดขอ 2.2.1 (ก) สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัทไดดังนี้ (เปนเพียงเพื่อ

เปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้) 

จากการประมาณการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ

บริษัท จะเห็นวา บริษัทจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาศูนย และมีหนี้สินลดลงจำนวนมาก ทำใหอัตราสวน

หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทลดลงอยางมีนัยสำคัญโดยงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ

การเงินรวมมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) กอนการเขาทำรายการเทากับ (4.89) เทา

และ 1.82 เทา ตามลำดับ และหลังการเขาทำรายการลดลงเหลือ 1.87 เทาและ 0.53 เทา ตามลำดับ ซึ่งสะทอนโครงสราง
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เงินทุนที่พัฒนาขึ้น แสดงถึงความตั้งใจของบริษัทในการปรับปรุงฐานะทางการเงินตอผูใชงบการเงิน ทำใหทั้งคูคาและลูกคามี

ความเชื่อมั่นที่จะทำการคากับบริษัทเพิ่มขึ้น อาจเปนผลใหไดรับเงื่อนไขทางการคาที่ดีขึ้นจากคูคาในอนาคต รวมถึงเจรจากับ

ลูกคาเดิมเพื่อใหกลับมาซื้อสินคากับบริษัทภายหลงับริษัทดำเนินการตามแผนโครงการแปลงหนี้เปนทุนและกลับมาดำเนินการ

ผลิตไดอยางสม่ำเสมอ  

 ลดความเสี่ยงการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ 

จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีคานอยกวาศูนยเทากับ 

(433.02) ลานบาท ทั้งนี้ หากบริษัทไมสามารถทำใหสวนของผูถือหุนมีคามากกวาศูนย ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ตลาด

หลักทรัพยฯ ไดรับรายงานแสดงฐานะการเงินที่เปดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับลาสุดที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีแลว ทำใหบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัท ดังนั้นบริษัทตองดำเนินการใหสวนของผูถือหุนของ

บริษัทใหมีคามากกวาศูนยภายใน 1 ป นับแตวันที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน เพื่อใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume 

Stage) นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเขาสูชวง Resume Stage บริษัทจะตองดำเนินการใหบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนสำหรับ SET หรือ mai  

อยางไรก็ตาม หากบริษัทเขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาศูนย โดยบริษัท

คาดวาจะดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2562 ซึ่งจะทำใหบริษัทไมเขาขายเหตุแหง

การเพิกถอนดังกลาว 

ณ ปจจุบัน GSTEEL มีสถานะ NC และ SP เนื่องจากบริษัทเขาขายการถูกเพิกถอนจากกรณีไมนำสงงบการเงิน และ

ตอมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทไดนำสงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ป 2562 ที่ลาชา มายังตลาดหลักทรัพยฯแลว อยางไร

ก็ตาม ตลาดหลักทรัพยฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย GSTEEL ตอไปเนื่องจาก GSTEEL ยังคงอยูในชวงดำเนินการ

เพื่อใหมีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย โดยตองนำสงงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดอยางนอย 2 ไตรมาส ไดแก ไตรมาสที่ 2 ป 

2562  และ ไตรมาสที่ 3 ป 2562 ทั้งน้ี เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 บริษัทไดสงงบการเงินไตรมาส 2 ป 2562 ภายในกำหนด

ระยะเวลาเปนที่เรียบรอย นอกนี้บริษัทจะตองนำสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ56-1) ป 2561 และรายงาน

ประจำป (แบบ 56-2) ป 2561 ตามมาตรา 56 ของ พรบ.หลักทรัพย ดังนั้นหากบริษัทนำสงแบบดังกลาวและงบการเงินไตร

มาส 3 ป 2562 ตลาดหลักทรัพยฯจะพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเพื่อใหหลักทรัพยของ GSTEEL กลับมาซื้อขายผานระบบ

ซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ อีกครั้ง 

อยางไรก็ตามการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอน หรือพิจารณาคุณสมบัติในการ

แกไขเหตุแหงการเพิกถอนเพื่อใหหลักทรัพยของ GSTEEL กลับมาซื้อขายผานระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ นั้น ขึ้นอยู

กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพยฯ 

 ลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองบังคับคด ี

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยวโยง หรือการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ

กิจการ (Whitewash) ใหแก ACO I หรือการแตงตั้งกรรมการที่เสนอโดย ACO I จำนวน 5 ทาน หรือการเขาทำรายการเกี่ยว

โยงของ ซูพีเรียร บริษัทจะสามารถดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนได  บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

จากโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I และ เจาหนี้ตามคำพิพากษาอีก 7 ราย โดยปจจุบันบริษัทจะมีภาระหนี้สินเงนิตน

รวมดอกเบี้ยจากหนี้สินตามคำพิพากษา โดยแบงเปน 1) หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาลตามที่ศาลไดมีคำ

พิพากษาที่มีตอเจาหนี้ 3 รายที่ไมเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวนรวม 138.02 ลานบาท 2) หนี้สินตามสัญญา
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ประนีประนอมยอมความตอศาลตามที่ศาลไดมีคำพิพากษาที่มีตอ  เอ็ม พาวเวอร ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด

อินเตอรเมทัล และนายธนูชัย จำนวนรวม 1,465.77 ลานบาท และ 3) มีภาระหนี้สินตามคำพิพากษาตอซูพีเรียร จำนวน 

621.86 ลานบาท รวมภาระหนี้สินตามคำพิพากษาจำนวน 2,225.64 ลานบาท จากการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงินและ

กระแสเงินสดของบริษัท (ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ข)) ซึ่งบริษัทเพิ่งกลับมาเดินเครื่องจักรในเดือนพฤษภาคม 

2562 หลังจากไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I สำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการดำเนินงาน ดังนั้นหากบริษัทตองจัดสรร

กระแสเงินสดสำหรับผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษาเมื่อครบกำหนดชำระหนี้สินในแตละงวด บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม

สามารถชำระหนีส้ินตามกำหนด และอาจเปนเหตุใหเจาหนี้ตามคำพิพากษารองขอใหชำระหนี้ (โปรดดูรายละเอียดประมาณ

การผอนชำระหนี้ตามคำพิพากษาในสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 (ก)) 

หากบริษัทถูกฟองรองจนถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี สงผลใหบริษัทไมสามารถประกอบธุรกิจไดตามปกติ 

เครื่องจักรอาจตองหยุดเดินการผลิต และบริษัทอาจตองดวยขอสันนิษฐานตามกฎหมายวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และอาจทำ

ใหเจาหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทสามารถฟองบริษทัใหลมละลายได ซึ่งหากศาลไดใชดุลยพินิจพิจารณาแลวเหน็วาบรษิัทเปน

ผูมีหนี้สินลนพนตัว ศาลอาจมีคำสั่งพิทักษทรัพย โดยเจาหนี้จะเรียกรองเพื่อรับชำระหนี้ และศาลอาจพิพากษาใหบริษัท

ลมละลาย หากบริษัทตองคำพิพากษาใหลมละลายแลว จะสงผลใหบริษัทจะตองยุติกิจการและตองเลิกบริษัท การลมละลาย

จะสงผลเสียตอบริษัท ในขณะที่ผูถือหุนของบริษัทจะไมสามารถเรียกรองใดๆ จากบริษัทได และกระทบตอการลงทุนของผูถือ

หุน 

สำหรับหนี้การคาคางชำระของ ACO I เปนเงินตนรวมดอกเบี้ยจำนวน 6,479.62 ลานบาท ถึงแมวา ACO I และ

บริษัทมีความตั้งใจในการแกไขปญหาหนี้สินของบริษัทโดยการแปลงหนี้เปนทุนมากกวาการเรียกรองใหบริษัทชำระหนี้สิน

ดังกลาวในทันที รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหบริษัทสามารถเดิน

เครื่องจักรได อยางไรก็ดี  ACO I มีสิทธิที่จะฟองรองใหบริษัทชำระหนี้หากบริษัทไมสามารถชำระหนี้คงคางที่มีกับ ACO I ได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการขอผอน

ผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) รวมถึงการแปลงหนี้เปนทุนของเจาหนี้ตามคำพิพากษา 

เปนประโยชนและจะชวยลดความเสี่ยงท่ีจะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหน้ีของบริษัท 

 การบริหารจากทีมบริหารที่มีประสบการณ 

กลุม SSG เปนกองทุนการเงินระหวางประเทศที่มุงเนนการลงทุนในบริษัทที่ตองการเงินทุนและมีหนี้สินจำนวนมาก 

(Stressed Assets) เนื่องจากคณะผูบริหารของกลุม SSG มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหน้ีและการ

ปรับปรุงกิจการใหสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจไดตามปกติ (Business Turnaround) มาเปนเวลานานกวา 20 ป ซึ่ง SSG 

แนะนำ Synergy ที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมเหล็ก ใหรูจักและเพื่อใหเขามาใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแกบริษัทตาม

เงื่อนไขสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I รวมถึง กลุม SSG ไดกำหนดเงื่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ที่จะใหบริษัท

วาจาง SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG CM”) เพื่อเปนที่ปรึกษาทางการเงิน (โปรดดูรายละเอียด

ความสมเหตุสมผลของสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน SSG CM ในสวนที่ 2 ขอ 2.8.2) และจากการพิจารณาแผนธุรกิจที่ SSG 

และ Synergy นำเสนอ รวมถึงขอบเขตการใหบริการาของ SSG CM ตามสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมจากขอมูลแบบ 247 – 7 ขอมูลผูบริหาร ขอมูลของผลงานในอดีต ประวัติของผูบริหารของ SSG 

และ Synergy รวมทั้งการเขามาบริหารของ SSG และ Synergy ใน GJS ในป 2560  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแผน

ของ Synergy จำเปนตองมีบุคลากรเขามาบริหารกระแสเงินสดรวมทั้งตองจัดหาแหลงเงินทุนสำรองอื่นเพิ่มเติม  เพื่อเขามา

พลิกฟนธุรกิจของบริษัทใหกลับมาดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตอไป  
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ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา หากกลุม SSG สามารถเขามาดำเนินการไดตามแผนงาน รวมถึง 

SSG CM สามารถดำเนินการตามขอบเขตงานที่ปรึกษาทางการเงินตามที่กลาวขางตน จะเปนประโยชนกับบริษัทในการ

บริหารจัดการใหบริษัทมีฐานะการเงินและผลประกอบการที่ดีขึ้น 

ในขณะเดียวกัน การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ACO I  มีขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถอืหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) 

จากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน หากที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้จะเปนผลใหบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และผูถือหุน

เดิมของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณา

เงื่อนไขการอนุมัติรายการที่อาจเกิดขึ้นในแตละกรณีดังนี ้
สมมติฐาน การลดลงของสิทธิออกเสียง 

(Control Dilution) 

การลดลงของกำไรตอหุน 

(Earnings per Share 

Dilution)1/ 

การลดลงของเงินปนผลตอหุน 

(Dividend per Share 

Dilution)2/ 

กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ

ออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ ่มทุน

ใหแกเจาหนี้ทุกรายตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน  

ส ิทธ ิออกเสียงจะลดลงร อยละ 

76.32  เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กำไรตอหุนจะลดลงรอยละ 76.32 

เม ื ่อเท ียบกับกอนการออกและ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี ้

เงินปนผลตอหุนจะลดลงรอยละ 

76.32 เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กรณีท ี ่ประช ุมผ ู ถ ือห ุ นอนุม ัติ

จ ัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแก

เจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร แต

ไมอนุมัติใหเจาหนี ้รายอื ่นๆ ทุก

ราย ตามโครงการแปลงหนี ้เปน

ทุน 

สิทธ ิออกเสียงจะลดลงร อยละ 

19.50  เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กำไรตอหุนจะลดลงรอยละ 19.50 

เม ื ่อเท ียบกับกอนการออกและ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี ้

เงินปนผลตอหุ นจะลดลงรอยละ 

19.50 เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กรณีท ี ่ประช ุมผ ู ถ ือห ุ นอนุม ัติ

จ ัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแก

เจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร แต

ไมอนุมัติใหเจาหนี้รายอื่นบางราย 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

สิทธิออกเสียงจะลดลงอยูระหวาง

รอยละ 19.50 – 76.32  เม่ือเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

กำไรตอหุ นจะลดลงอยู ระหวาง

รอยละ 19.50 – 76.32 เมื่อเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

เงินปนผลตอหุนจะลดลงระหวาง

รอยละ 19.50 - 76.32 เมื่อเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

1/ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 GSTEEL มีขาดทุนจำนวน 1,026.12 ลานบาท 
2/GSTEEL ยังไมมีการจายเงินปนผล 

 

 บริษัทมีภาระหนี้สินคงคางเหลืออยูจำนวนมากจากการแปลงหนี้เปนทุน 

ภายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้แลว บริษัทยังมีภาระหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 10,042.02 ลานบาท โดยเปน

หนี้สินคงคางกับ ACO I อีกจำนวน 1,205.92 ลานบาท และเงินกูยืมกับ Link Capital I จำนวน 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ คิด

เปนจำนวน 2,599.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่ตองหาแหลงเงินทุนมาชำระหนี้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมี

แผนการลดหนี้ โดยการคืนเงินกูยืมของสถาบันการเงินจำนวนรวม 361.63 ลานบาท โดยหนี้สวนนี้ไดรับยกเวนเงินตนและ

ดอกเบี้ยจำนวน 255.38 ลานบาท และทำการชำระหนี้ทางบัญชีระหวางเงินลงทุนของบริษัทกับเงินกูยืมของบริษัท จีเอส ซี



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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เคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2,407.24 ลานบาท ดังนั้น หนี้สินที่เหลืออยูหลังจากหักภาระหนี้ดังกลาว คงเหลือ 7,273.00 

ลานบาท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา ภาระหนี้สินคงคางที่เหลืออยู บริษัทยังไมมีสภาพคลองเพียงพอที่จะจัดหาแหลง

เงินทุนมาชำระหนี้ได บริษัทอาจจะตองมีการเจรจาดานภาระหนี้สินอีกครั้งในอนาคต พรอมกันนี้บริษัทมีภาระหนี้สินที่ไม

เกี่ยวของกับโครงการแปลงหน้ีเปนทุนสูงสุดจำนวน 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 5,778 ลานบาท  ซึ่งสอง

อันดับแรกไดแกหนี้สินของบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“GSS”) จำนวน 2,407 ลานบาท และ หนี้สินของ Link 

Capital I จำนวน 924 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินของ GSS บริษัทจะดำเนินการหัลบกลบหนี้ระหวางกันในอนาคต ซึ่งทำใหปลด

ภาระหนี้ดังกลาวได และหนี้สินของ Link Capital I จะมีแผนชำระตามสัญญาในปที่ 4 (ป 2566) สวนหนี้สินคางชำระของ

สถาบันการเงินแหงหนึ่ง บริษัทไดชำระหนี้ครบแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 สำหรับหนี้สินของเจาหนี้รายอืน่ๆ สวนใหญในสิบ

รายแรก บริษัทอยูระหวางการเจรจากับเจาหนี้เพื่อผอนชำระ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาภายหลังการแปลงหนี้เปน

ทุน ACO I และกลุม SSG จะใหความชวยเหลือบริษัทตามที่เปดเผยในสิ่งที่สงมาดวย 10 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุน

เพื่ออนุมตัิใหไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ อาจสงผลใหบริษัทสามารถเจรจา

กับเจาหนี้ที่ไมเกี่ยวของกับโครงการแปลงหนี้เปนทุนที่มีเงื่อนไขที่ดีกวา เชน การขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกูยืม หรือหา

แหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวา และสามารถเจรจาปลดภาระดอกเบี้ยคางจาย (Hair Cut) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแผนการ

ดำเนินงานและสภาพคลองของบริษัท   

 การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ของ ACO I  

ACO I ไมประสงคที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท และมีความประสงคที่จะขอผอนผันการทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (Whitewash) ในคราวเดียวกับการพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ หาก ACO I ไดรับผอนผันการทำเสนอ

ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนผลให ACO I ไม

ตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท  

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน และอนุมัติผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ใหแก ACO I ผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับ

การเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือไมเห็นดวยกับแผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท หรือไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการถือหุนหรือนโยบายการบริหารจัดการของกลุม SSG และผูถือหุนตองการลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการจำหนาย

หุนของบริษัท ผูถือหุนอาจจะไมสามารถดำเนินการจำหนายหุนผานกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทหรือผาน

ระบบซือ้ขายของตลาดหลักทรัพยฯ ได  เนื่องจาก ACO I ไดรับการผอนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ และ ปจจุบัน

บริษัทเปนบริษัทท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอนกรณีไมนำสงงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 

 

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับ ACO I กับ

การทำรายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับ ACO I มีประโยชนและขอดี ดังนี ้

 ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

จากการที่กลุม SSG ไดเคยตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ดานกฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน เปนที่

เรียบรอยตั้งแตป 2559 กอนที่กลุ ม SSG จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสรางในคราวกอนหนานี ้ ซึ ่งผลจากการ

ตรวจสอบสถานะเปนท่ีนาพอใจ จึงทำใหการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกับ ACO I ในครั้งนี้ กลุม SSG หรือ ACO I ไมจำเปนตอง
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ตรวจสอบสถานะของบริษัทอีกครั ้ง การทำรายการกับบุคคลเกี ่ยวโยงจึงลดขั ้นตอนของการตรวจสอบสถานะ (Due 

Diligence) และบุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทเปนอยางดี จึงทำใหการเจรจาหรือการเตรียมการกอนการเขาทำ

รายการทำไดงายขึ้น 

 บริษัทไดรับการชวยเหลืออยางครอบคลุมเนื่องจากความเขาใจในสถานการณของบริษัท 

กลุม SSG เปนกองทุนทางการเงินที่มีเงินลงทุนและมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกิจการที่มีปญหาทางการเงินเพื่อ

ใชความชำนาญในการแกไขสถานการณของกิจการจนมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งบริษัทและกลุม SSG มีวัตถุประสงคที่จะ

ทำใหการแกไขปญหาของบริษัทเปนการแกไขทั้งสวนของภาระหนี้สิน สวนของทุน และการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเปนการ

ตกลงกันในการแปลงหนี้เปนทุน เพื่อแกไขปญหาภาระหนี้สินไปพรอมๆ กับการแกไขปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน อยางไรก็

ตาม ในป 2562 บริษัทและกลุม SSG ไดเจรจาเพื่อแกไขปญหาภาระหนี้สิน ปญหาสวนของทุนที่ต่ำกวาศูนย และปญหาขาด

เงินทุนหมุนเวียนอีกครั้ง กลุม SSG จึงตกลงใหความชวยเหลือทางการเงินเปนสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I โดยมี

หลักประกันที่สำคัญเปนสินทรัพยถาวรสวนใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทไดรับเงินกูยืมในรูปเงินกูระยะยาวที่มีระยะเวลาปลอด

ชำระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป และวงเงินแสตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby letters of credit, SBLC) 

สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ พรอมกันนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน Link Capital I บริษัทตองออกและเสนอขายหุนแบบ 

RO ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันเบิกใชวงเงินกูครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงิน

จากการเพิ่มทุนเพื่อการชำระหนี้สินของบริษัทและการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือขยายกำลังการผลิต ดังนั้น หากบริษัทไดรับ

เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO จะทำใหบริษัทมีเงินทุนเพิ่มข้ึนทำใหบริษัทสามารถแกไขปญหาตางๆ ตามที่

กลาวขางตนได 

 มีเงื่อนไขในการผอนชำระหนีส้ินการคาที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

จากการที่ ACO I จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 14,461.49 ลานหุน เพื่อ

ปลดหนี้สินการคาคางชำระจำนวน 2,747.68 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีหนี้สินการคาของ ACO I คงเหลือภายหลัง

จากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 1,205.92 ลานบาท โดยบริษัทและ ACO I ตกลงเงื่อนไขการผอนชำระหนี้สินดังกลาว

ตามบันทึกขอตกลง คือ จะชำระใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินตนที่เหลืออยู คือ MLR – 2% ตอป และจะ

ไดรับระยะเวลาพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก สวนการผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ยที่คางชำระในชวง 3 ปแรก

ดังกลาว จะมีการเจรจาระหวางบริษัทและ ACO I ตอไป  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการการผอนชำระหนี้สินที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุนตามบันทึกขอตกลง 

(MOU) ระหวางบริษัทกับ ACO I เพื่อเปนขอมูลสำหรับการพิจารณาของผูถือหุนเทานั้น ทั้งนี้ การผอนชำระหนี้สินจริงของ

บริษัทอาจแตกตางกับของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีประมาณการการผอนชำระหนี้สินดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ประมาณการผอนชำระ - - - 69.00 270.28 261.95 253.40 244.96 236.52 171.86 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเง่ือนไขการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่เหลืออยู 

มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทไดรับการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก จึงทำใหบริษัทมีระยะเวลาในการหา

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อหารายไดนำมาชำระหนี้การคาที่เหลือ อยางไรก็ตาม หนี้การคาที่เหลือ เปนภาระ

ผูกพันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขขางตน บริษัทจำเปนตองหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป ตามเงื่อนไข
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ดังกลาว โดยจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทจะมีภาระหนี้สินผอนชำระตั้งแตป 2565 – 2571 จำนวน

เทากับ 70.82 – 276.84 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระหนี้สินจาก Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเดียวกับ ACO 

I อีกจำนวน 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินกูยืมในปที่ 4 (ประมาณป 2566) และปที่ 5 (ประมาณป 

2567) ซึ่งจะมีผลกระทบตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตางๆ ของบริษัทเชนกัน ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน Link 

Capital I บริษัทตองออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันเบิกใชวงเงินกู ครั ้งแรก (วันที่ 17 

เมษายน 2562) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินจากการเพิ่มทุนสวนหนึ่งเพื่อการชำระหนี้ ดังนั้น หากบริษัทไดรับเงินเพิ่ม

ทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO จะทำใหความเสี่ยงจากการขาดเงินทุนสำหรับชำระหนี้ลดลง แตอาจกระทบตอผู

ถือหุนเนื่องจากเปนการระดมทุนจากผูถือหุนเดิม 

 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบกับการทำรายการกับ ACO I พบวาผลกระทบหรือขอดอยหาก

ทำรายการกับ ACO I ดังนี ้

 ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญากูยืมเงิน 

จากการที่บริษัทเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับ ACO I โดยกลุม SSG ในฐานะผูถือหุนของ ACO I ไดใหความชวยเหลือ

ทางการเงิน บริษัททำสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I ในวันที่ 2 เมษายน 2562 แกไขเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำสัญญากูยืมเงินดังกลาวเปนความจำเปนของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทมี

ภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งไดวิเคราะหขอดีขอดอยและผลกระทบจากเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินดังกลาวในสวนท่ี 2 ขอ 2.8.1 

สัญญากูยืทเงิน Link Capital 

 

 ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญาท่ีปรึกษาทางการเงินของ SSG CM 

จากการท่ีบริษัททำสัญญาที่ปรึกษาทางการเงินกับ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG CM”) 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยเปนไปตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะห

ขอดีขอดอยและผลกระทบจากเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินดังกลาวในสวนที่ 2 ขอ 2.8.2 สัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน SSG 

Capital Management (Mauritius) Limited  

 

นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการกับ ACO I แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงประโยชนหรือขอดี

หากทำรายการกับบุคคลภายนอกและผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้

 

ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ACO I 

 ไมทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

 บริษัทอาจเจรจากับบุคคลภายนอกในเง่ือนไขท่ีดีกวาเงื่อนไขที่ตกลงกับ ACO I 

 บริษัทไมตองรับภาระคาที่ปรึกษาตามสัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงินของ SSG CM  
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ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ACO I 

 บริษัทตองใชเวลาในการหาผูลงทุนหรือแหลงเงินทุนใหมและตองใชเวลาสำหรับเริ่มกระบวนการการตรวจสอบสถานะ (Due 

Diligence) ใหม 

 บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องความสำเร็จในการหาผูลงทุนหรือแหลงเงินทุนใหมและความเสี่ยงที่เงื่อนไขตางๆ ที่ไดรับไมดีไปกวา

เงื่อนไขท่ีไดรับจาก ACO I 

 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับ ACO I แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณา

เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเขาทำ

รายการ ดังนี ้

 

ประโยชนหรือมีขอดีหากบริษัทไมเขาทำรายการกับ ACO I 

 ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน (Earnings per 

Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) 

 บริษัทยังไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

 

ผลกระทบหรือมีขอดอยหากบริษัทไมเขาทำรายการกับ ACO I 

 บริษัทยังคงมีปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมาก  

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I ทำให

บริษัทไมสามารถแปลงหนี้ของ ACO I จำนวน 2,747.68  ลานบาท การปลดภาระดอกเบ้ียจำนวน 3,731.94 ลานบาท รวมถึง

การลดลงของ ภาษีหัก ณ ที่จาย จากการปลดภาระดอกเบี้ยจำนวน 658.58 ลานบาท และบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินการคา

คางชำระของ ACO I จำนวนรวม 3,953.60 ลานบาท (ขอมูลดอกเบี้ยคำนวณถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) รวมถึงดอกเบี้ย

จากหนี้สินคางชำระที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เนื่องจากบริษัทยังไมมีแผนและไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินคางชำระ

ดังกลาวได พรอมกันนี้ บริษัทยังมีภาระหนี้สินตามคำพิพากษาที่ตกลงเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้อีกจำนวน 7 

ราย ซึ่งรวมถึงหนี้สินตามคำพิพากษาของซูพีเรียรที่ตองการแปลงหนี้เปนทุนบางสวนคิดเปนจำนวน 1,546.93 ลานบาทและ

การปลดภาระดอกเบี้ยจำนวน 640.38 ลานบาท บริษัทจึงมีภาระผูกพันในการผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษารวมเปนเงิน

จำนวน 2,186.77 ลานบาท ดังนั้น จากการวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทจำเปนตองมีเงินสดในแตละป เพื่อ

การชำระหนี้ตามคำพิพากษาอยูระหวาง 21.93 ถึง 237.53 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดเพื่อการชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาในแตละปกับความสามารถในการดำเนินงาน พบวาบริษัทอาจไมมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนไดเพียงพอเพื่อ

การชำระหนี้สินตามคำพิพากษา บริษัทจึงมีความเสี่ยงท่ีจะผิดนัดชำระหนี้สินตามคำพิพากษา 

 บริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ 

หากบริษัทไมสามารถแกไขใหสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีคามากกวาศูนยไดกอนการจัดทำงบการเงิน

รวมที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ป 2562 บริษัทจะเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย 

(โปรดดูรายละเอียดความเสี่ยงที่จะเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ง) ลดความเสี่ยงการเขาขายเหตุ

แหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ) 
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 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนีข้องบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกูใดที่จะ

ชำระหนี้ตามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหนีส้ินคางชำระจำนวนมากได 

ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหการชำระหนี้สินตามคำพิพากษาของบริษัทในขอ 2.4.2 (ก) บริษัทมีความ

เสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สินดังกลาว และอาจเปนเหตุใหเจาหนี้ตามคำพิพากษาฟองรองเพื่อบังคับยึดทรัพยของบริษัทได 

นอกจากนี้ การฟองรองเพื่อบังคับยึดทรัพยจากเจาหนี้ตามคำพิพากษา อาจเปนเหตุให ACO I ซึ่งเปนเจาหนี้รายใหญของ

บริษัทยอมรักษาสิทธิในการฟองรองเพื่อใหบริษัทชำระหนี้ดวยเชนกัน หาก ACO I ใชสิทธิในการฟองรองใหบริษัทชำระหนี้

การคาจะมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำคัญเนื่องจาก ACO I เปนเจาหนี้รายใหญจำนวน 8,344.12 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 44.31 ของหนี้สินรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถ

ชำระหนี้สินดังกลาวได นอกจากนี้เจาหนี้สามารถฟองรองใหยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทถูกยึดทรัพยตาม

หมายบังคับคดีแลว สงผลใหบริษัทตองดวยคำสันนิษฐานตามกฎหมายวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และอาจถูกฟองรองให

ลมละลายได ซึ่งจะสงผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม 

 บริษัทมีความเสี่ยงจากความสำเรจ็ในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื่องจากฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบริษัทท่ีมีหนีส้ินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

จากฐานะทางการเงนิของบริษัทตามทีก่ลาวขางตนบริษัทมีความเสี่ยงจากความสำเร็จในการหาผูลงทุนใหม และ/หรือ 

แหลงเงินทุนใหม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความเปนไปไดในการหาผูลงทุนและ/หรือแหลงเงินทุนใหมดัง

รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ก)  

 บริษัทยังมีภาระหนีส้ินตามสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I 

จากการที่บริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I จำนวนรวม 84.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,599.97 ลานบาท ลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

(โปรดดูรายละเอียดสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I ในสวนท่ี 1 ขอ 1.4.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนของ

บริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) เพื่อนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรของบริษัทสามารถผลิต

สินคาได โดย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทไดทำการเบิกเงินตามสัญญาสำหรับวงเงินกู A จำนวน 30.00 ลานเหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 927.46 ลานบาท วงเงินกู B จำนวน 30.80 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 952.10 ลาน

บาท และวงเงินกู C จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 435.90 ลานบาท รวมทั้งสิ้นเปนจำนวน 74.90 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,315.46 ลานบาท 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทจะยังคงมีภาระในการชำระคืนเงินกูยืมวงเงิน A 

ภายในป 2566 จำนวนรอยละ 30 ของเงินกูคงคาง และในป 2567 จำนวนรอยละ 70 ของเงินกูคงคาง และวงเงินกู C ภายใน

เดือนป 2563 จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับภาระการผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษา ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ถึงแมวาเงินกูยืมดังกลาวจะทำใหบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการเดินเครื่องจักรผลิต

สินคาของบริษัท แตคาดการณวาบริษัทยังสามารถผลิตสินคาไดเฉพาะในชวงใชไฟฟานอย (Off-Peak Period) ซึ ่งการ

ดำเนินการผลิตดังกลาวอาจทำใหบริษัทยังมีกระแสเงินสดไมเพียงพอที่จะชำระหนี้สินตามที่กลาวขางตน และหาก ACO I ซึ่ง

เปนบริษัทในกลุม SSG ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทจากการจัดสรรหุนสามญัตามโครงการแปลงหนี้เปนทนุในครั้งนี้ จะมีโอกาส

ที่ Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG จะเรียกรองใหบริษัทชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกูยืมโดยเครงครัด และการเจรจา

ยืดระยะเวลาชำระหนี้อาจเปนไปไดยาก พรอมกันนี้ สัญญาเงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันเปนสินทรัพยถาวรทั้งที่ดินและ
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เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการ ดังนั้น Link Capital I ในฐานะผูใหกูมีสิทธิยึดหลักประกัน ซึ่งจะเปนผลเสียตอบริษัทใน

การดำเนินกิจการตอเนื่อง 

 

สำหรับการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนใหแก ซูพีเรียร จะเปนผลดีตอบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาว มีความ

สมเหตุสมผล ดังนี ้

 

 บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินตามคำพิพากษาศาลของซูพีเรียร 

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนใหแกซูพีเรียร บริษัทจะสามารถลดภาระหนี้สินตามคำพิพากษาของ ซูพีเรียร คิดเปนจำนวน 621.86 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.30 ของหนี้สินรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาภาระหนี้สินตามคำพิพากษาจะลดลงจากการแปลงหนี้เปนทุนของ ซูพีเรียร และเปนผลดีตอ

การปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท โดยภาระหนี้สินคงเหลือของ ซูพีเรียร เทากับ 59.14 ลานบาท คาความเสียหายจากการที่

เจาหนี้ไมสามารถใชสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เทากับ 86.69 ลานบาท และคาฤชาธรรมเนียม เทากับ 0.05 

ลานบาท รวมเปนจำนวน 145.89 ลานบาท 

ดังนั้น การปลดภาระหนี้สินคางชำระ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

สัดสวนการถือหุนของบุคคลเกี่ยวโยง จะเปลี่ยนแปลงตามผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระประมาณการการจัดสรรของหุนสามัญเพิ่มทุนกรณีตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามขอมูลจากการประมาณการของ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณจริงของบริษัท ซึ่งแผนภาพดานลางนี้เพื่อเปนขอมูล

ประกอบความเขาใจตอผูถือหุนเทานั้น 
หนวย : ลานหุน 

 ซูพีเรียร 
1. กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกราย 1,749.47 
2. กรณีเจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร ไดรบัอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตเจาหนี้รายยอยไมไดรับการอนุมัต ิ 179.04 
3. กรณีเจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร ไมไดรับอนุมัติ แตเจาหนี้รายยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (ไมเกิดรายการ) 
4. กรณีเจาหนี้ ACO I ซูพีเรียร และ เจาหนี้รายยอย บางรายไดรบัอนุมัต ิ 179.04 -  1,749.47 

จากกรณีที่อาจเกิดขึ้นในการแปลงหนี้เปนทุนตามตารางขางตน ผลกระทบตอหนี้สินของซูพีเรียรจากการแปลงหนี้

เปนทุนของซูพีเรียร เปนดังนี ้
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 กรณีเจาหนี้ ACO I 

และ ซูพีเรียร ไดรับ

อนุมัตจิากที่ประชุมผู

ถือหุน แตเจาหนี้ราย

ยอยไมไดรับการ

อนุมัต ิ

กรณีเจาหนี้ ACO I ซู

พีเรียร และ เจาหนี้

รายยอย บางราย

ไดรับอนุมัติ 

กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนทุก

ราย 

เงินตนของหนี้สินของซูพีเรียร 391.54 391.54 391.54 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน 34.02 34.02 – 332.40 332.40 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอเงินตนของหนี้สิน 8.69 8.69 – 84.90 84.90 
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หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 กรณีเจาหนี้ ACO I 

และ ซูพีเรียร ไดรับ

อนุมัตจิากที่ประชุมผู

ถือหุน แตเจาหนี้ราย

ยอยไมไดรับการ

อนุมัต ิ

กรณีเจาหนี้ ACO I ซู

พีเรียร และ เจาหนี้

รายยอย บางราย

ไดรับอนุมัติ 

กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนทุก

ราย 

สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอหนี้สินรวม 0.18 0.18 – 1.76 1.76 
ดอกเบี้ยคางชำระที่ไดรับการปลดหนี้ 289.46 289.46 289.46 
สัดสวนดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้ตอหนี้สินรวม 1.54 1.54 1.54 
รวมหนี้สินคางชำระลดลง 323.48 323.48 – 621.86 621.86 
สัดสวนหนี้สินคางชำระลดลงตอหนี้สินรวม 1.72 1.72 – 3.30 3.30 
ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง - - - 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จายลดลงตอหนี้สินรวม - - - 
รวมหนี้สินลดลง 323.48 323.48 - 621.86 621.86 
สัดสวนหนี้สินลดลงตอหนี้สินรวม 1.72 1.72 - 3.30 3.30 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาภาระหนี้สินคางชำระจะลดลงไดจำนวนมากจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

และเปนผลดีตอการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท โดยหากผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะมีหนี้สินคงเหลือ

เทากับ 9,606.12  ลานบาทหลังการแปลงหน้ีเปนทุน ทำใหบริษัทมีโอกาสชำระหนี้สินคางชำระคงเหลือท้ังหมดไดงายขึ้น โดย

ภาระหนี้สินคางชำระของ ซูพีเรียร ที่ลดลงเทากับ 323.48 – 621.86 ลานบาท และมีหนี้สินของ ซูพีเรียร คงเหลือเทากับ 

145.83 – 444.21 ลานบาท 

นอกจากนี้ การปลดภาระหนี้สินคางชำระดังกลาวทำใหบริษัทลดภาระดอกเบี้ยบางสวนที่เกิดขึ้นจากหนี้สินคางชำระ

ของ ซูพีเรียร หากบริษัทไมสามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินคางชำระตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเปนจำนวน 4,372.32 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินคางชำระของ ซูพีเรียร 

จะถูกคำนวณดอกเบี้ยจนกวาบริษัทจะดำเนินการชำระหนี้สินจนเสร็จสิ้น 

 บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินตามคำพิพากษาศาล 

การแปลงหน้ีเปนทุนในครั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ ซูพีเรียร รวมถึง การเขาทำ

รายการเกี่ยวโยงของ ACO I การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ใหแก ACO I การ

แตงตั้งกรรมการที่เสนอโดย ACO I จำนวน 5 ทาน และการอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้รายยอยแตละราย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนโดยสามารถปลดภาระหนี้สินคางชำระโดยบริษัทไม

ตองใชเงินสดไดสูงสุดจำนวน 9,226.82 ลานบาทเพื่อชำระหนี้สินคางชำระ ซึ่งรวมหนี้สินคางชำระตามคำพิพากษาของ ซูพี

เรียร จำนวน 391.54 ลานบาท โดยบริษัทไมจำเปนตองจัดหาเงินสดเพื่อชำระหนี้สินดังกลาว  

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ ซูพีเรียร หรือการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ 

ACO I บริษัทจะยกเลิกโครงการแปลงหน้ีเปนทุน บริษทัจำเปนตองชำระหนี้สินของซูพีเรียรตามคำพิพากษารวมถึงหนี้สินตาม

คำพิพากษาของเจาหน้ีรายอื่น ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกซูพี

เรียรเพื่อแปลงหนี้เปนทุนจะเปนประโยชนตอบริษัทในการรักษากระแสเงินสดและไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินตามคำ

พิพากษา 
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 เงื่อนไขในการผอนชำระหนี้สินที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

จากการที่ ซูพีเรียร จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 1,749.47 ลานหุน เพื่อ

ปลดหนี้สินคางชำระจำนวน 332.40 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีหนี้สินของ ซูพีเรียร คงเหลือภายหลังจากโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนจำนวน 145.89 ลานบาท โดยบริษัทและ ซูพีเรียร ตกลงเงื่อนไขการผอนชำระหนี้สินดังกลาวตามบันทึก

ขอตกลงดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ประมาณการผอนชำระ - - - 8.35 32.70 31.69 30.65 29.63 28.61 20.79 

 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เงื่อนไขการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่

เหลืออยู มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทไดรับการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก จึงทำใหบริษัทมีระยะเวลาใน

การหาเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจ เพื่อหารายไดนำมาชำระหนี้การคาท่ีเหลือ  

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนอัตราสวนลด รอยละ 2 ตอป จากอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดี ซึ่งดีกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับในปจจุบัน หรือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่คำนวณดอกเบี้ย 

อยางไรก็ตาม หนี้ที่เหลือ เปนภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขขางตน บริษัทจำเปนตองหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้สิน

ดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป ตามเงื่อนไขดังกลาว โดยจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทจะมีภาระ

หนี้สินผอนชำระตั้งแตป 2565 – 2571 จำนวนเทากับ 8.35 – 32.70 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทไมสามารถดำเนินธุรกิจจนมี

เงินทุนเพียงพอหรือหาแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอตอการชำระหนี้ หากบริษัทผิดนัดชำระ ซูพีเรียร อาจฟองลมละลายได  

นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระหนี้สินจาก ซูพีเรียร อีกจำนวน 145.89 ลานบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินกูยืมใหเสร็จสิ้น

ภายใน 9 ป ซึ่งจะมีผลกระทบตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตางๆ ของบริษัทเชนกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวาการชำระหนี้การคาที่เหลือมีเงื่อนไขที่ดี แตมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอบริษัทและการลงทุนในหลักทรัพยของ

ผูถือหุน หากไมสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ได 

 

ในขณะเดียวกัน การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ซูพีเรียร มีขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) 

จากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกซูพีเรียรและเจาหนี้อื ่นๆของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน หากที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้จะเปนผลใหซูพีเรียร ACO I และเจาหนี้รายยอยไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท และผูถือหุนเดิมของบริษัทจะไดรับผลกระทบเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนท่ีลดลงจากหุนสามัญ

ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขการอนุมัติรายการที่อาจเกิดขึ้นในแตละกรณี

ดังนี้ 1) กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้ทุกรายตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน จะทำ

ใหสิทธิออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนลดลงรอยละ 76.32 เมื่อเทียบกับกอนการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้ 2) กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร แตไมอนุมัติใหเจาหนี้รายอื่นๆ ทุก

ราย ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน จะทำใหสิทธิออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนลดลงรอยละ 19.50 เมื่อเทียบกับกอน

การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ 3) กรณีประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี ้ACO I และ 
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ซูพีเรียร แตไมอนุมัติใหเจาหน้ีรายอื่นบางราย ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน จะทำใหสิทธิออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอ

หุนลดลงรอยละ 19.50 - 76.32 เมื่อเทียบกับกอนการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับซูพีเรียร 

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับซูพีเรียรมีประโยชนและขอดี ดังนี ้

 ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

สำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกับซูพีเรียร ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคุณหญิงปทมา และผูที่เกี่ยวของ ถือหุนในซูพีเรียรจำนวนทั้งสิ้น 52.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ 

99.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของซูพีเรียร พรอมกันนี้ คุณหญิงปทมาเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท 

ดังนั้น คุณหญิงปทมาจึงทราบสถานะของบริษัทเปนอยางดี จึงเปนประโยชนตอการทำรายการโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับซูพีเรียรแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณา

เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเขาทำ

รายการดังนี ้

 

ประโยชนหรือขอดีหากบริษัทไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

 ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน (Earnings per 

Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) 

 

ผลกระทบหรือขอดอยหากบริษัทไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

 บริษัทยังคงมีปญหาหนี้สินคางชำระจำนวนมาก และปญหาสภาพคลองทางการเงิน ที่สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ

ผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนยัสำคัญ 

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงิน  

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกูใดที่จะ

ชำระหนี้ตามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมากได 

 บริษัทมีความเสี ่ยงจากความสำเร็จในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื ่องจากฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบริษัทท่ีมีหนี้สินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
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ในการพิจารณาความเปนธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของ GSTEEL เปรียบเทียบกับ

ราคาขายในครั้งนี้ ไดดังน้ี 

วิธีการประเมินมูลคา 
ราคาประเมิน 

(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอขาย 

(บาทตอหุน) 

ราคาประเมิน ต่ำกวา (สูงกวา) ราคาเสนอขาย 

(บาทตอหุน) 

ความเห็นที่

ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ (บาทตอหุน) (รอยละ) 

 วิธีมูลคาตามบัญชี  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาตามราคาตลาด  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาเปรียบเทยีบ      

- วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคา

ตามบัญชี  

N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

- วิธีอัตราสวนราคาตอกำไร

ตอหุน  

N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธขิอง

กระแสเงินสด  

0.04 – 0.13 0.19 0.06 - 0.15 31.58 - 78.95 เหมาะสม 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการและมูลคาหุนของ 

GSTEEL และบริษัทยอย ไดแกวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจะทำใหมูลคายุติธรรมของกิจการเทากับ 284.41 – 

894.75 ลานบาท หรือ เทากับ 0.04 – 0.13 บาทตอหุน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจำกัดตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน (“ราคาแปลงหนี้เปนทุน”) ที่หุนละ 0.19 บาทตอหุน เปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระอยูระหวางหุนละ 0.06 – 0.15 บาท 

พรอมกันนี้ ภายใตเงื่อนไขตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและขอตกลงระหวางบริษัท กับกลุม SSG และ ซูพีเรียร บริษัทจะ

ไดรับผลประโยชนจากการยกเลิกหนี้สิน (Haircut) ประกอบดวยดอกเบี้ยคางชำระ และภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย (โปรดดู

รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 เรื่อง ขอดีในการทำรายการ) ซึ่งเมื่อรวมกับราคาแปลงหนี้เปนทุนที่สูงกวาราคาประเมินโดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาราคาแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวเปนราคาที่ มีความ

เหมาะสม 

จากการพิจารณารายละเอียดการเขาทำรายการในครั้งนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำรายการที่เกี่ยว

โยงกันมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัต ิการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจาก

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหน้ีเปนทนุของบริษัท 

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เปน

ทุน วาระที่ 8 การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด วาระที่ 10 การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน วาระที่ 11 การผอนผันการ

ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของกจิการ (Whitewash) และวาระที่ 12.2 การเสนอชื่อกรรมการใหมเพิ่มเติม จำนวน 5 ทาน ซึ่งบริษัท

ไดกำหนดเงื่อนไขใหมีความเกี่ยวเนื่องกัน หาก ซูพีเรียร หรือ ACO I ไมไดรับการอนุมัติในวาระที่เกี่ยวของ จะมีผลใหวาระทั้งหมด

รวมถึงการเขาทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้เปนอันยกเลิก  
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การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทำ

รายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวังกอนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ SIAM ALPHA CAPITAL ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณาใหความเห็นกรณีขางตนดวย

ความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสำคัญและไมไดเปนผูมีสวนไดเสียกับการเขาทำ

รายการในครั้งนี ้

โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีดังตอไปนี ้
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สวนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอยีดของรายการ 

1.1 ที่มาของรายการ 

ที่มาของการแปลงหนี้เปนทุนครั้งแรก 

ในอดีต บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตองประสบกับปญหาภาวการณทางการเงินไมวาจะเปนเรื่องของผลการ

ดำเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่องจากการประสบปญหาสภาพคลองตั้งแตในชวงป 2551 ที่สงผลใหบริษัทมีเงินทุนไมเพียงพอใน

การประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทตองหยุดผลิตเหล็กมวนรีดรอนซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัทคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 

95 ของรายไดทั้งหมด เปนเวลาประมาณ 2 ป ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเปนผลใหบริษัทขาดสภาพ

คลองและไมมีความสามารถชำระหนี้สินจำนวนมากไดตามกำหนด  

ตนป 2559 บริษัทไดรับการติดตอจากกลุม SSG ที่แสดงความจำนงในการใหความชวยเหลือในการปรับโครงสรางหนี้กับ

บริษัทและไดเริ่มกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ในดานกฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน ซึ่งกลุม SSG พบวาผล

การสอบทานขอมูลดังกลาวเปนที่นาพอใจและเชื่อมั่นวาสามารถเขามาและปรับปรุงธุรกิจของบริษัทได ทางกลุม SSG จึงเริ่ม

ดำเนินการเจรจากับเจาหน้ีการคาตางประเทศรายใหญจำนวน 7 ราย โดยใช Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

(“ACO I”) ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG เขาซือ้หนีก้ารคาจากเจาหน้ีทั้ง 7 รายรวมทั้งสิ้น 242.53 ลานเหรียญสหรัฐ (หนี้การคาสุทธิที่

นำมาแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 123.90 ลานเหรียญสหรัฐ ดอกเบี้ยสวนแรกและดอกเบี้ยสวนที่สองที่ไดรับการยกเลิกรวมจำนวน 

100.84 ล านเหร ียญสหรัฐ และภาษีห ัก ณ ที ่จ ายคางจ ายที ่ เกี่ยวของจำนวน 17.80 ล านเหร ียญสหรัฐ) หร ือค ิดเปน 

8,369,672,988.50 บาท1 บริษัทและกลุม SSG ไดมีการเจรจาและพยายามปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทดวยการทำโครงการแปลง

หนี้เปนทุน แตอยางไรก็ดกีารดำเนินการในครั้งนั้นไมไดรับการสนับสนุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญบางรายของบริษัททำใหการแปลง

หนี้เปนทุนกับ ACO I ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนผลใหบริษัทยังคงมีหนี้การคาสุทธิกับ ACO I 

การดำเนินการภายหลังโครงการแปลงหนี้เปนทุนคร้ังแรกไมเปนผลสำเร็จ 

ตอมาเมื่อการดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนไมเปนผลสำเร็จ บริษัทไดใชความพยายามหานักลงทุนรายใหม แต

เนื่องจากจำนวนหนี้ของบริษัทมีจำนวนที่สูงมาก ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้ง จึงทำ

ใหไมมีนักลงทุนรายใดใหความสนใจ หรือการหาแหลงเงินทุนอื่นๆ เชน การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน แตเนื่องจากบริษัทยังมีผล

ประกอบการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจปกติและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการในงวดในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับหนี้สิน

รวม อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากบรรดาเจาหนี้อื่นๆ เชน ACO I จึงเปนขอจำกัดสำหรับบริษัทในการจัดหาแหลง

เงินทุนจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการดำเนินกิจการ ดวยเหตุดังกลาวทำใหบริษัทตัดสินใจเขาสูเขากระบวนการ

ฟนฟูกิจการ เปนการดำเนินการเพื่อปองกันมิใหบริษัทตกอยูในสภาวะลมละลายและเปนการรักษาสิทธิและสถานะของผูถือหุน 

(โดยเฉพาะผูถือหุนที่เปนนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ที่อาจจะตองสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการของบริษัทเนื่องจากศาล

ลมละลายกลางไดพิจารณาและมีความเห็นวา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเปนวันที่บริษัทยื่นคำรองขอฟนฟูกิจการตอศาล

ลมละลายกลาง ตามงบการเงินระหวางกาลของบริษัทไตรมาสที่ 3 ของป 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ไดรับการสอบทาน

 
1 เฉพาะอัตราแลกเปลีย่นขางตน เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยใชซื้อขายกับลูกคาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชในการคำนวณในการประชมุวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560  
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จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทแลวนั้น ความปรากฏวา สถานะทางการเงินของบริษัทมีทรัพยสิน

มากกวาหนี้สิน ประมาณ 373 ลานบาท จึงไมถือวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว กรณีนี้ไมไดเปนไปตาม มาตรา 90/32 ของพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พ.ศ. 2483 (ฉบับที่มีผลใชบังคับขณะที่มีการยื่นคำขอ) ศาลลมละลายกลางจึงไมอาจใหฟนฟูกิจการได ซึ่งสงผลใหแผนฟนฟู

กิจการและแนวทางการแกไขสภาพคลองของบริษัทตองยุติลง ทำใหบริษัทกลับสูสถานะเดิมไมไดรับประโยชนจากสภาวะการพักชำระ

หนี้และความคุมครองจากการถูกฟองรองบังคับคดีในทางแพง ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและตองกลับมาดำเนินธุรกิจโดยมีภาระ

หนี้สินสูงถึง 17,518.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่มาของโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคร้ังนี ้

ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายนป 2562 บริษัทตองหยุดการผลิตสินคาทั้งหมดเปนการชั่วคราว เนื่องจากบริษัท จี เจ 

สตีล จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาจางผลิต3 สงผลใหบริษัทตองหยุดการผลิดและพบกับสภาวะขาดสภาพคลองอยางรุนแรง บริษัท

จึงไดเขาทำสัญญากูยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2562 และฉบับแกไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กับ 

Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG เชนเดียวกัน โดยมีจำนวนวงเงินกูรวม 84.10 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 2,599.974 ลานบาท โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งเครื่องจักรเปนประกันหนี้ (สรุป

สาระสำคัญของสัญญากูยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามขอ 1.4.1.2) เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

และเพื่อใหสามารถกลับมาดำเนินการผลิตไดตามปกต ิอยางไรก็ดี การกูเงินเพือ่ใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจยงัไม

เพียงพอตอการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงยังคงใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะตองการ

ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทเพื่อลดหนี้จำนวนมากที่มีอยู 

บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา การปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มีอยูเปนจำนวนมากของบริษัทอาจดำเนินการได 2 วิธีคือ 1. การ

ยื ่นคำรองขอฟ นฟูกิจการของบริษัท หรือ 2. การดำเนินโครงการแปลงหนี ้เปนทุน อยางไรก็ตาม ตามมาตรา 90/55 ของ

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 รวมทั้งท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับปจจุบัน) บริษัทไมสามารถยื่นคำรองขอใหฟนฟูกิจการไดอีกครั้ง 

เนื่องจากศาลไดเคยมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนท่ีจะยื่นคำรองขอใหฟนฟูกิจการครั้งใหม 

 
2 มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเปนจำนวนแนนอนไมนอยกวาสิบลานบาท ไมวาหนี้นั้นจะถึง

กำหนดชำระโดยพลนัหรือในอนาคตก็ตาม ถามีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยื่นคำรองขอตอศาล

ใหมีการฟนฟูกิจการได 
3 เนื่องจากบริษัทไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบและเพื่อเปนการรักษาสภาพเครื่องจักรใหมีการผลิตตอเนื่อง บริษัทจึงไดรับจางบริษัท จี เจ 

สตีล จำกัด (มหาชน) ผลิตสินคาตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ไดยกเลิกการจางผลิตเมื่อวันที่ 31 มกราคม 

2562 
4 อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาทตอเหรียญสหรัฐ ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่

ใชในการคำนวณสำหรับรายงานฉบับนี้ (ยกเวนกำหนดเปนอยางอื่น) 
5 มาตรา 90/5 บุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคำรองขอใหมีการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ไมได ในกรณีดังตอไปนี ้

(1)  ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด 

(2)  ศาลหรือนายทะเบียนไดมีคำสั่งใหเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เปนลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เปน

ลูกหนี้ตองเลิกกันดวยเหตุอื่น ทั้งนี้ไมวาการชำระบัญชีของนิติบุคคลดังกลาวจะเสร็จแลวหรือไม 

(3) ศาลไดเคยมีคำสั่งยกคำรองขอยกเลิกคำสั่งใหฟนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือน

กอนยื่นคำรองขอ 
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บริษัทไดประเมินสถานการณแลวเห็นวา การแปลงหนี้เปนทุนจะชวยลดภาระหนี้สินของบริษัทเปนจำนวนมากซึ่งจะสงผล

กระทบเชิงบวกตองบการเงินและโครงสรางทางการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการแปลงหนี้เปนทุนจึงเปนหนทางที่ดีสุดที่

บริษัทตัดสินใจเริ่มดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนอีกครั้ง โดยไดเริ่มเจรจากับเจาหนี้ของบริษัทโดยคัดเลือกเจาหนี้เขา

โครงการแปลงหนี้เปนทุน  

โดยบริษัทไดเขาเจรจากับ ACO I ตั้งแตตนป 2562 ภายหลังจากศาลลมละลายกลางมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการของ

บริษัทเนื่องจากเปนเจาหนี้รายใหญของบริษัทที่ไดเคยแสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามที่ไดกลาว

มาแลวขางตน ในชวงไตรมาส 2 ป 2562 บริษัทไดเริ่มเจรจากับกลุมเจาหนี้ซึ่งไดใชสิทธิทางศาลฟองรองบริษัทและมีคำพิพากษา

ของศาลถึงที่สุดตัดสินใหบริษัทตองชำระหนี้แลว เปนจำนวนทั้งสิ้น 10 รายไดแก (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร”) 

(2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษธรรม (“นาง

เบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จำกัด (“นิวเวิลดอินเตอรเมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท (“นายธนูชัย”) (7) 

บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูพีเรียร”) (8) เจาหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง (9) เจาหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง 

และ (10) บริษัทคูคาแหงหนึ่ง เนื่องจากเจาหนี้ทั้ง 10 รายดังกลาวเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา (รวมเรียกวา “เจาหนี้ตามคำ

พิพากษา6”)  

 จากการเจรจากับเจาหนี้เพื่อการแปลงหนี้เปนทุน มีเจาหนี้รวมทั้งสิ้น 8 ราย ที่แสดงความจำนงที่จะใหความชวยเหลือ

บริษัทในการปรับโครงสรางหนี ้กับบริษัทโดยการแปลงหนี ้เปนทุน ไดแก เจาหนี้กลุ มที ่ 1 ซึ ่งเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา

ประกอบดวย (1) เอ็ม พาวเวอร (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลดอินเตอรเมทัล (6) นายธนูชัย (7) ซูพี

เรียร และเจาหนี้กลุมที่ 2 ซึ่งเปนเจาหนี้ทางการคาตามบันทึกขอตกลง กลาวคือ ACO I (รวมกันวา “เจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุน”) 

โดยหนี้ของเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สิ่งที่สงมาดวย 4 โครงการแปลงหนี้เปน

ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 

22,078.58 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เจาหนี้ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน ในราคาแปลงหนี้เปนทุนเทากับ 0.19 บาทตอหุน ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน (“โครงการแปลงหนี้เปนทุน”) 

คิดเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,194.93 ลานบาท โดยบริษัทประสงคที่จะชำระหนี้ที่จะแปลงหนี้เปนทุน จำนวน 4,194.93 ลานบาท 

เปนหุนสามัญของบริษัทโดยการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดงักลาว มีรายการท่ีเขาขายเปนรายการที่

เก ี ่ ยวโยงก ันของบร ิษ ัทจดทะเบ ี ยนตามท ี ่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำก ับตลาดท ุน ท ี ่  ทจ .  21/2551  

เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) ดังนี ้

(1) การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,749.47 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปน

มูลคาทั้งสิ้น 332.40 ลานบาท เพื่อชำระหนี้เงินตนของซูพีเรียร ซึ่งถือเปนการทำรายการกับนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปน

 
6
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปดเผยช่ือเจาหนี้ตามคำพิพากษาผูเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดเกี่ยวของกับโครงการแปลงหน้ีเปนทุนในครั้งนี้ เพื่อปองกันการ

เปดเผยขอมลูของบุคคลภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการสัมพันธระหวางบริษัทและเจาหน้ีรายดังกลาว 
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กรรมการในบริษัท ไดแก คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปทมา”) ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทรวมทั้งบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของและญาติสนิทของคุณหญิงปทมา เปนผูถือหุนรายใหญในซูพีเรียร ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท (รายละเอียด

ปรากฏตาม ขอ 1.3.1) ภายหลังการทำโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ ซูพีเรียรถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 275.78 ลานหุน เปน 

2,025.25 ลานหุนคิดเปนรอยละ 7.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ

แลวของบริษัท) และเมื่อรวมกับจำนวนหุนสามัญที่กลุมคุณหญิงปทมา ถืออยูในปจจุบันที่ประมาณรอยละ 8.27 ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบันกอนการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ จะทำใหภายหลังการจัดสรร

และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ กลุมคุณหญิงปทมา จะเขามาเปนผูถือหุนของ

บริษัท โดยถือหุนในจำนวนรอยละ 8.01 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ

แลวของบริษัท) 

ที่มาของหนี้ซูพีเรียร 

ซูพีเรียร เปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.1099/2558 โดยศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคำพิพากษาให

บริษัทชำระเงินจำนวน 592.06 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปของเงินตน จำนวน 391.54 ลานบาท ใหแก ซูพีเรียร 

เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้นรวมถึงคาฤชาธรรมเนียม 50,000 บาท และคาความเสียหายจากการที่ซูพีเรียรไมสามารถใชสิทธิ

จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เปนเงินจำนวน 86.69 ลานบาท เนื่องจากการที่หุนสำมัญของบริษัทที่ซูพีเรียรเปนเจาของ

จำนวน 551 ลานหุนไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินของบริษัทยอยของบริษัทถูกบังคับโดยธนาคารทั้งจำนวน โดยตอมาเมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม 2562 บริษัทและซูพีเรียรไดเขาลงนามในสัญญาประนีประณามยอมความ โดยซูพีเรียรตกลงแปลงหนี้เงินตนตามคำ

พิพากษาบางสวนจำนวน 322.40 ลานบาทและตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยคางชำระจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุนในครั้งนี้ สำหรับหนี้เงินตนของซูพีเรียรที่เหลือจำนวน 59.15 ลานบาท รวมและคาความเสียหายจากการที่เจาหนี้

ไมสามารถใชสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิขางตน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 145.89 ลานบาท บริษัทจะตองชำระทั้งหนี้เงินตนและ

ดอกเบี้ยทั้งหมดคืนใหแกซูพีเรียรภายในระยะ 9 ป นับจากวันท่ีซูพีเรียรไดรับหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยคิดอัตรา

ดอกเบีย้ MLR-2.00% ตอปของเงินตน โดยใช MLR ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญช้ันดีถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยใหญ 4 

แหง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงไทย) โดยบริษัทจะไดรับการพักชำระ

หนี้เงินตนและดอกเบี้ยภายใน 3 ปแรก (Grace Period) และเริ่มตนผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ยใหมอีกครั้งในปที่ 4  

 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 14,461.49 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ACO I ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยกำหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,747.68 ลานบาท เพื่อ

ชำระหนี้เงินตนของ ACO I สุทธิจำนวน 2,747.68 ลานบาทและภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ ACO I จะเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนในจำนวนรอยละ 49.99 ของจำนวน

หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท) และมีอำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือ

ถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนง

กรรมการของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน กรรมการที่เปน

บุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำหนดจำนวน 2 ทาน เพื่อเขามารวมบริหารงานของบริษัท  
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ที่มาของหนี้ ACO I 

หนี้ของ ACO I นั้น ACO I ไดซื้อมาจากหนี้ท่ีถึงกำหนดชำระแลวของเจาหน้ีการคาเศษเหล็กตางประเทศรายใหญจำนวน 7 

ราย ตั้งแตป 2551 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ACO I มีสิทธิเรียกรองในหนี้การคาตอบริษัทจำนวน 248.60 ลานเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 7,685.55 ลานบาท โดย ACO I ตกลงที่จะลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการยกเลิกดอกเบี้ยของหนี้

การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 120.72 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,731.94 ลานบาท และดอกเบี้ยของหนี้การคา

ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด หากวันท่ีทีป่ระชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจดัสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยภายหลังจากลดหนี้ดังกลาวบริษัทจะมีหนี้กอนการแปลงหนี้เปนทุนสุทธิจำนวน 127.89 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,953.60 ลานบาท โดยบริษัทจะชำระหนี้การคาสุทธิจำนวน 88.89 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

2,747.68 ลานบาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยเงินตนของหนี้การคาที่เหลืออยูจำนวน 39.01 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือ

ประมาณ 1,205.92 ลานบาท บริษัทจะตองชำระทั้งหนี้ทั้งหมดคืนใหภายในระยะ 9 ป นับจากวันที่ ACO I ไดรับหุนสามัญตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ตอปของเงินตน โดยใช MLR ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญ

ชั ้นดีถัวเฉลี ่ยของธนาคารพาณิชยใหญ 4 แหง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ 

ธนาคารกรุงไทย) โดยบริษัทจะไดรับการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยภายใน 3 ปแรก (Grace Period) สวนการผอนชำระเงิน

ตนและดอกเบีย้ที่คางชำระในชวง 3 ปแรกดังกลาว ACO I จะมีการเจรจากับบริษัทตอไป 

นอกจากนี ้ACO I ไมประสงคที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทและมีความประสงคที่จะขอผอนผันการทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (Whitewash) ดังนั้น หาก ACO I ไดรับผอนผันการ

ทำเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติให ACO I ไมตองทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพยท้ังหมดของบริษัทและไดปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ 

สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑในการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน

ของกิจการ ACO I กจ็ะไดรับผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) 

อนึ่ง กอนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ ACO I ไมใชบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตอยางใด (ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) แตเพราะการการจัดสรร

และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ACO I จึงทำให ACO I มีลักษณะกลายเปนบุคคลที่

เกี่ยวโยงของบริษัท 

บริษัทจึงมีหนาที่ดำเนินการดังตอไปนี ้

(ก) เปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) ขออนุมัติการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนที่

มีสวนไดเสีย และ 

(ค) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและจัดสงความเห็น

ดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัท  

ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ เจาหนี้ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนจะเขามาเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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โครงสรางผูถือหุนกอนและหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) เพื่อ

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

การถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน 

กอนการจัดสรรหุน 

(ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 

คำนวณจากทุนชำระแลว) 

หลังการจัดสรรหุน 

(ขอมูลประมาณการ ณ วันที่มีจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนชำระแลวของบริษัท ใหแกบุคคลใน

วงจำกัดตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) 

จำนวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

จำนวนหุน 

(หุน) 

สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1. นายนิรัมดร งามชำนัญฤทธิ ์ 444,682,520 6.49 444,682,520 1.54 

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

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

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

5. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส  

(ประเทศไทย) จำกัด 

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

6. คุณหญิงปทมา 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 บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 

จำกัด (มหาชน) 

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

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

10. นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง 129,305,800 1.89 129,305,800 0.45 

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

12. บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด - - 566,056,684 1.96 

13. นางวนิดา ยมจินดา - - 52,631,578 0.18 

14. นางเบญจมาศ พิทักษธรรม - - 78,947,368 0.27 

15. บริษัท นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จำกัด - - 567,312,699 1.96 

16. นายธนูชยั เวสารัชชานนท - - 31,578,947 0.11 

17. Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 

Limited  

- - 14,461,489,473  49.99 

ถึงแมการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจะสงผลใหเจาหนี้ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ เขามาเปนผูถือหุนของบริษัทแตการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหเจาหนี้ตาม
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โครงการแปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ ยกเวน ซูพีเรียร และ ACO I ก็มิใชเปนการทำรายการกับบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนรายอื่นๆ ยกเวน ซูพีเรียร และ ACO I มิไดเขาไปเปนผูมี

อำนาจควบคุมในบริษัท และไมไดมีความสัมพันธใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี ่ยวโยงกัน 

นอกจากนี้ เอ็ม พาวเวอร ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลดอินเตอรเมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร และ ACO I ไมไดมี

ความสัมพันธใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตอยางใด  

1.2 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก ซูพีเรียร และ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งเปน

คนละรายการซึ่งซูพีเรียร และ ACO I ไมมีความเกีย่วของหรือเกี่ยงโยงกันแตอยางใด ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัตจิากที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและเงื่อนไขตางๆ ที่สำคญัตามท่ีไดระบุในขอ 1.7 สำเร็จครบถวนแลว   

1.3 คูกรณีที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

1.3.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนแกซูพีเรียร 

ผูออกและเสนอขายหุน : บริษัท 

ผูรับจัดสรรหุน : ซูพีเรียร 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน

  

: ขอมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2562 ซูพีเรียรมีผูถือหุนรายใหญไดแกคุณหญิง

ปทมา เปนกรรมการในบริษัท โดยคุณหญิงปทมา และบุคคลที ่มีความ

เกี ่ยวของที ่ เก ี ่ยวของและญาติสนิทถือหุ นในซูพ ีเร ียร จำนวนทั ้ งสิ้น 

52,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด

ของซูพีเรียร จึงเปนการทำรายการกับนิติบุคคลที่มีผู ถือหุ นรายใหญเปน

กรรมการในบริษัท ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

ทั้งน้ี ขอมูลของ ซูพีเรียร มีดังนี ้

1. ซูพีเรียร 

ชื่อบริษัท : บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จำกัด 

สำนักงานใหญ : 88 ปาโซทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

จดทะเบ ียนจ ัดต ั ้ งภายใต

กฎหมาย 

: ประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียน : 520,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 10 บาท 

โครงสรางการถือหุน : 1. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุน 15,300,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.42 

2. นางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ ถือหุน 10,299,999 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.81 

3. บริษัท มารโคเวลท อินเวสเมนท จำกัด ถือหุน 13,200,001 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

25.38 
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4.  นายมานิตย เจียจวบศิลป ถือหุน 8,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.38  

5.  นางปทุม เจียจวบศิลป ถือหุน 5,200,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.00  

กรรมการ : 1. นายเมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ 

2. นางสาวนิภาพร จวบสมัย 

 

2. บริษัท มารโคเวลท อินเวสเมนท จำกัด 

ชื่อบริษัท : บริษัท มารโคเวลท อินเวสเมนท จำกัด 

สำนักงานใหญ : 8 ถนนโรบินสัน สิงคโปร 0485544 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมาย : ประเทศสิงคโปร 

ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน : นายนิทัศน วัฒนกุล ถือหุนจำนวน 1 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 

กรรมการ : นายนิทัศน วัฒนกุล 

 

1.3.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนแก ACO I  

ผูออกและเสนอขายหุน : บริษัท 

ผูรับจัดสรรหุน : ACO I 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน : ปจจุบัน ACO I ไมมีความสัมพันธกับบริษัท ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัท และบริษัท ไมมีผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม หรือผูถือหุนราย

ใหญรวมกันกับ ACO I แตภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ACO I จะมีสถานะเปนผูถือหุนรายใหญของ

บริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุนทางตรงรอยละ 49.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายได

แลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชำระแลวของบริษัท) และมี

อำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

ของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I 

จำนวน 2 ทาน กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

จำนวน 2 ทาน เพื่อเขามารวมบริหารงานของบริษัท จึงเปนการทำรายการกับผูที่จะ

มีอำนาจควบคุมบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG 

 
หมายเหตุ  

1. มี Ching Him Wong (ถือหุนรอยละ 62.748 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุนรอยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุนรอยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) รวมกันถือหุนทั้งหมดใน SSG Capital Holdings 

Limited ทั้งนี้ SSG Capital Holdings Limited เปนผูถือหุนทั้งหมดใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG III”) และ SSG Capital 

Partners IV GP. Ltd. (“SSG IV”) ซ่ึงทำหนาที่เปนหุนสวนผูจัดการ (General Partner) และ มีอำนาจควบคุมการลงทุนและดำเนินงานของ SSG 

III และ SSG IV  

2. SSG Capital Holdings Limited ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 100 ของจำนวนหุนทั้งหมดใน SSG Capital Management (Mauritius) Limited 

(“SSG CM”) โดย SSG CM เปนผูมีใบอนุญาตเปนที่ปรึกษาการลงทุนและเปนผูจัดการการลงทุนในโครงการจัดการลงทุนตางๆ ทั้งนี้ SSG CM ถูก

ควบคุมโดยหนวยงานราขการที่กำกับดูแลทางดานการเงิน ของสาธารณรัฐมอริเชยีส 

3. SSG III มีสถานะเปน Partnership ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนและดำเนินธุรกิจเปนกองทุนปดสำหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผูลงทุน

ภายนอกซึ่งมีสถานะเปนหุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) (รอยละ 98.36) และจากหุนสวนผูจัดการ (General Partner) (รอยละ 

1.64) ทั้งนี้ หุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเปนเพียงผูลงทุน (Financial Investors) ซึ่งไมมีสวนรวมในการบริหารงาน

ของกองทุนและไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัท ที่จะทำใหหุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 หุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบไปดวยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเปน Corporate Pension 

Funds, Sovereign Wealth Funds, Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดยห ุ  นส วน

จำกัดความรับผิด (Limited Partners) ดังกลาวมาจากภูมิภาคตางๆ ดังตอไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 41.12 ยุโรป รอยละ 26.63 

ตะวันออกกลาง รอยละ 16.94 และ เอเชีย รอยละ 15.31 ทั้งนี้ รายละเอียดของหุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) เปนขอมูลที่ไม

สามารถเปดเผยไดเนื่องจากเปนขอมูลทีอ่ยูภายใตสัญญาไมเปดเผยความลับ (Confidentiality Agreement) 
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4.    SSG IV มีสถานะเปน Partnership ที่จดทะเบียนในหมูเกาะเคยแมนและดำเนินธุรกิจเปนกองทุนปดสำหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผูลงทุน

ภายนอกซึ่งมีสถานะเปนหุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners)) (รอยละ 98.31) และจากหุนสวนผูจัดการ (General Partner) (รอยละ 

1.69) ทั้งนี้ หุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเปนเพียงผูลงทุน (Financial Investors) ซึ่งไมมีสวนรวมในการบริหารงาน

ของกองทุน และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัท ที่จะทำใหหุนสวนจำกัดความรับ (Limited Partners) มีสถานะเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 หุ นสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบไปดวยนักลงทุนซึ่งมีสถานะเปน Corporate 

Pension Funds, Sovereign Wealth Funds,  Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดย

หุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) ดังกลาวมาจากภูมิภาคตางๆ ดังตอไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา (รอยละ 35.45) ยุโรป (รอยละ 

23.36) ตะวันออกกลาง (รอยละ 4.23) และ เอเชีย (รอยละ 36.96) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุนสวนจำกัดความรับผิด (Limited Partners) เปน

ขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดเนื่องจากเปนขอมูลที่อยูภายใตสัญญาไมเปดเผยความลับ (Confidentiality Agreement) 

5. โครงสรางการถือหุนระหวาง SSG III และ SSG IV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อยางไรก็ดี SSG III และ 

SSG IV จะรวมกันเปนผูถือหุนทั้งหมดของ Kendrick Global Limited (“Kendrick”) 

6. Kendrick เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุนโดย SSG III และ SSG IV โดย Kendrick เปนผู

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

7. Kendrick ถือหุนทั้งหมดของ Link Capital I และ ACO I โดย Link Capital I ลงทุนในฐานะเจาหนี้มีประกันผานการใหกูยืมเงินตามสัญญากูยืม

เงินกับบริษัท (ซึ่งปจจุบันบริษัทไดนำเงินกูยืมดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (ตามรายละเอียดที่จะไดกลาวตอไปในขอ 1. 

4.1.2)) และ ACO I ลงทุนในหนี้การคาไมมีหลักประกันและถือหุนในประเทศไทย นิติบุคคลเฉพาะกิจทั้งสองถูกกอตั้งขึ้นเพื่อแบงแยกตามประเภท

กิจกรรมที่แตกตางกันเพื่อวัตถุประสงคทางดานการดำเนินบริษัทของกองทุน 

 

ทั้งน้ี ขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทในกลุม SSG มีรายละเอียดดังนี้  

1. ACO I Opportunities I (Mauritius) Limited 

ชื่อบริษัท : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

สำนักงานใหญ : Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมาย : สาธารณรัฐมอริเชียส 

วันท่ีจดทะเบียนกอตั้ง : 22 เมษายน 2559 

ทุนจดทะเบียน : 2.82 ลานเหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน : Kendrick Global Limited ถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 1007 

กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 

3. Ranjan Lath 

4. Jin Qiushi (กรรมการสำรอง (Alternate Director) ของ Ranjan Lath) 

5. Jacob Samuel 

 

 
6 โปรดพิจารณาแผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุม SSG 
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2. Link Capital I (Mauritius) Limited 

ชื่อบริษัท : Link Capital I (Mauritius) Limited 

สำนักงานใหญ : Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, 

Mauritius 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมาย : สาธารณรัฐมอริเชียส 

วันท่ีจดทะเบียนกอตั้ง : 29 มิถุนายน 2559 

ทุนจดทะเบียน : 26.43 ลานเหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน : Kendrick Global Limited ถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 1008 

กรรมการ : 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 

3. Ranjan Lath 

4. Qiushi Jin (กรรมการสำรอง (Alternate Director) ของ Ranjan Lath) 

5. Jacob Samuel 

3.  Kendrick Global Limited 

ชื่อบริษัท : Kendrick Global Limited 

สำนักงานใหญ : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola, VG1110, British Virgin Islands 

จดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมาย : หมูเกาะบริติชเวอรจิน  

วันท่ีจดทะเบียนกอตั้ง : 28 มิถุนายน 2559 

ทุนจดทะเบียน : 100 เหรียญสหรัฐ 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 1 เหรียญสหรัฐ 

โครงสรางการถือหุน : SSG III และ SSG IV ถือหุนทางตรงรวมทั้งสิ้นรอยละ 1009 

กรรมการ : 1. Embree Capital Limited (Corporate Director)  
หมายเหตุ : กรรมการของ Embree Capital Limited ประกอบดวย Christopher Cains Ranjan Lath และ Nursimloo Vishwanand 

 

 

 

 

 

 
8 โปรดพิจารณาแผนภาพโครงสรางการถอืหุนของกลุม SSG 
9 โปรดพิจารณาแผนภาพโครงสรางการถอืหุนของกลุม SSG 
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1.4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ  

1.4.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

1.4.1.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการแปลงหนีเ้ปนทุน 

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,749.47 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ใหแก ซูพีเรียร ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะกำหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 332.40 ลาน

บาท เพื่อชำระหนี้ของซูพีเรียร สุทธิจำนวน 332.40 ลานบาท และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนในคราวนี้ ซูพเีรียรจะถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 275.78 ลานหุน เปน 2,025.25 ลานหุนคิดเปนรอยละ 7.00 

ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท)  

นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแกซูพีเรียรเปนการทำ

รายการกับนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ไดแก คุณหญิงปทมา ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่

เกี่ยวของและญาติสนิทของคุณหญิงปทมา เปนผูถือหุนรายใหญในซูพีเรียร ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จึงเขาขายเปน

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลาน

บาท ทั้งนี้ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบ

ทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จึงไมสามารถคำนวณรายการจากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) 

ของบริษัท ได 

บริษัทไมไดเขาทำรายการกับผูทีเ่กี่ยวของของซูพีเรียรในชวงระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการตกลงเขาทำรายการนี ้

1.4.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 14,461.49 ลานหุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 5 บาท ใหแก 

ACO I เพื่อชำระหนี้การคาสุทธิจำนวน 2,747.68 ลานบาท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะกำหนดราคาแปลงหนี้เปน

ทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 2,747.68 ลานบาท โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ACO I จะมีสถานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุนทางตรงรอยละ 

49.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท) และมีอำนาจ

ควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยจะมีสิทธิเสนอชื่อ

บุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท จำนวนท้ังสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน 

กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมคีุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำหนดจำนวน 2 ทาน เพื่อเขามารวมบริหารงานของบริษัท จึงเปนการทำรายการกับผูที่จะมีอำนาจควบคุมบริษัท ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และถือไดวาเปนการเขาลงทุนของ ACO I ที่ตองการถือหุนบริษัท ในระยะยาว ไมไดเพื่อเปนการเก็ง

กำไรหุนในระยะสั้น  

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท ทั้งน้ี สินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหวางกาลของบริษัท 
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สำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท จึงไมสามารถคำนวณรายการจากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัท ได 

โดย KG ถือหุนใน Link Capital I ในสัดสวนรอยละ 100 และ SSG Capital Holdings Limited ถือหุนใน SSG CM ใน

สัดสวนรอยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด Link Capital I และ SSG CM ตามลำดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏ

ตาม ขอ 1.3.2) ทั้งนี้ Link Capital I และ SSG CM ไมไดมีสถานะเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยว

โยงกัน ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุนครัง้ที่ 2/2562 เพือ่ขออนุมัติการการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนได แตประการใด  

อนึง่ กอนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนในครั้งนี้ ACO I ไมใชบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตอยางใด (ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) แตเพราะการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I จึงทำให ACO I มีลักษณะกลายเปนบุคคลที่เกี่ยว

โยงของบริษัท ดวยเหตุผลตามที่ไดกลาวมาขางตน ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลง

หนี้เปนทุนจะสงผลให ACO I เขามาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนในจำนวนรอยละ 49.99 ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท) ทำให ACO I มีหนาที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของ

บริษัท เนื่องจากการถือครองหุนสามัญของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่ตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย 

(Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน

การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำบริษัท (รวมทั้งท่ีแกไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") อยางไรก็ตาม ACO I ไมมีหนาที่ทำคำ

เสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”) 

เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับหรือสูงกวาราคาเสนอซื้อหุนสามัญประเภท

เดียวกับที่จะไดจากการใชสิทธิดังกลาว (GSTEEL-W3 มีราคาใชสิทธิเทากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไมเคยไดมาหรือจะไดมาซึ่ง 

GSTEEL-W3 โดยมีคาตอบแทนในระหวางระยะเวลา 90 วันกอนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในขอ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 

บริษัทไมไดเขาทำรายการกับผูที่เกี่ยวของของ ACO I ในชวงระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการตกลงเขาทำรายการนี้ อยางไร

ก็ตาม บริษัทมีการเขาทำรายการกับ Link Capital I SSG CM และบริษัท สยามเพาเวอร เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SIPCO”) 

ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG ดังนี ้

1. สรุปสาระสำคัญของ MOU ปรากฏตามตารางดานลางนี ้

คูสัญญา บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท  และ 

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited หรือ ACO I  

สรุปสาระสำคัญ  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ACO I ถือสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ไมมีหลักประกันอยูเปนจำนวน 

248,600,863 เหรียญสหรัฐ (หรือเทากับ 7,685,545,393.32 บาท ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 

2562) (แบงเปนเงินตนจำนวน 127,885,456 เหรียญสหรัฐ (หรือเทากับ 3,953,604,438.51 

บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562) และเปนดอกเบี้ยคงคางจำนวน 120,715,407 เหรียญสหรัฐ 

(หรือเทากับ 3,731,940,954.81 บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562)) ซึ่งทั้งหมดเปนหนี้ท่ีมีการ

ผิดนัดชำระแลว (“สิทธิเรียกรอง”) 
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  ACO I มีความประสงคที่จะยกหนี้ในสวนของ (ก) ดอกเบี้ยคงคางของสิทธิเรียกรองที่คำนวณ

ถ ึ ง ว ั นท ี ่  30 ม ิ ถ ุ น ายน  2562 จำนวน  120,715,407 เหร ี ยญสหร ั ฐ  (หร ื อ เท  ากับ 

3,731,940,954.81 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)  และ (ข) ดอกเบี้ยคงคางที่เกิดขึ้น

ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใหแกบริษัท (รวมเรียก “มูลคายกหนี้”) ภายใตเงื่อนไขคือ 

บริษัท ตกลงชำระหนี้ในสวนของเงินตนบางสวนของสิทธิเรียกรอง (“หนี้ที่แปลงเปนทุน”) เปน

ทุนชำระแลวของบริษัทโดยวิธีการแปลงหนี้เปนทุน ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกความเขาใจ

ฉบับนี ้

 บริษัทประสงคที่จะชำระหนี้ที่แปลงเปนทุนโดยการแปลงหนี้เปนทุนในราคาหุนละ 0.19 บาท

เปนทุนชำระแลวของบริษัทในสัดสวนรอยละ 49.99 ของทุนชำระแลวทั้งหมดของบริษัท  ณ 

วันที่บริษัทไดทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เปนทุนตามบันทึกความเขาใจนี้กับ

กระทรวงพาณิชยจนแลวเสร็จ (“การแปลงหนี้เปนทุน”) ทั้งนี้ทุนชำระแลวทั้งหมดของบรษิัท 

ดังกลาว นับรวมถึงทุนของบริษัทอันเกิดจากการแปลงหน้ีเปนทุนระหวางบริษัท กับเจาหนี้ราย

อื่น ๆ ของบริษทัดวย ทั้งนี้ จำนวนหนี้ท่ีแปลงเปนทุน และราคาแปลงหนี้เปนทุนสุดทายจะ (ก) 

ไดรับการกำหนดโดยที่ปรึกษาทางการเงินของ ACO I และ (ข) ขึ้นอยูกับผลของการเจรจาตก

ลงกันระหวาง ACO I กับบริษัทที่จะมีการดำเนินการตอไป 

 สำหรับสิทธิเรียกรองสวนที่เหลืออยูภายหลังการแปลงหนี้ทุน (“หนี้สวนที่เหลือจากการแปลง

หนี้เปนทุน”) ที่จะยังคงคางอยูในงบการเงินของบริษัท ตอไปนั้น  ACO I มีแผนที่จะเขาเจรจา

ปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวกับบริษัทโดยปรับใหหนี้สินดังกลาวมีอายุ 9 ป (โดยมีระยะเวลา

ปลอดการคืนเงินตนและชำระดอกเบี้ย (Grace Period) 3 ป) อัตราดอกเบี้ย MLR – 2% ตอ

ป หรือเทียบเทากับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินตนดังกลาวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และจะมี

การเจรจากับบริษัท เพื่อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เชน ตารางการชำระคืนเงินตน (Amortization 

Schedule) และการใชกระแสเงินสดสวนเกินมาชำระคืนหนี้ (Excess Cash Sweep) ตอไป 

 คูสัญญารับทราบวา ภายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้  ACO I จะดำเนินการขอผอน

ผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

(Whitewash) จากผูถือหุนของบริษัท  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามขอกำหนด หลักเกณฑและเงื่อนไขของสำนักงาน 

ก.ล.ต. และ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตอไป  

 บริษัทประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของบริษัท ตามขอตกลงที่บริษัท 

และ ACO I ตกลงกัน โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของบริษัท ดังกลาวจะอยู

ภายใตขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี ้

- บริษัทจะมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ทาน ทั้งนี้  ACO I มีสิทธิเสนอชื่อตัวแทนเพื่อ

เขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษัท ดังตอไปนี ้



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ก. เสนอชื่อตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน เขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท

โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท   

ข. เสนอชื่อบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน เขา

ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท  โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  และ 

ค. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใตกฎหมายและกฎระเบียบของ

สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ และไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนของบริษัท  จำนวน 2 ทานเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท  โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  

- แตงตั้งผูบริหารใหเขาดำรงตำแหนงสำคัญในฝายตาง ๆ ของบริษัท และ 

- แตงตั้งประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัท  

 ในการเขาทำรายการในครั้งนี้ จะมีการเขาทำเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด

เฉพาะ สัญญาจองซื้อหุน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้สวนท่ีเหลือจากการ

แปลงหน้ีเปนทุน (“เอกสารที่เกี่ยวของในการเขาทำรายการ”) ผานการเจรจาตกลงกันระหวาง

คู สัญญา ทั้งนี ้ คู สัญญาคาดวาการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวจะแลวเสร็จภายในวันที่ 30 

กันยายน 2562 (“วันสิ ้นสุดรายการ”)10 (บริษัทไดมีการเจรจาตกลงกับ ACO I เพื ่อขยาย

ระยะเวลาการเขาทำรายการ โดยบริษัทไดกำหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562 ณ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และดำเนินการเขาทำรายการภายหลังจากการไดรับมติตามที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนตอไป) 

เงื่อนไขในการเขาทำ

รายการ 

 บันทึกความเขาใจและการดำเนินการตามขอตกลงในบันทึกความเขาใจฉบับนี้ มีเงื่อนไขใน

การเขาทำรายการซึ่งสามารถสรุปไดดังนี ้

(1) คูสัญญาท้ังสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงและรวมลงนามในเอกสารที่เก่ียวของในการ

เขาทำรายการอยางครบถวน 

(2) การเขาทำรายการและเอกสารที่เก่ียวของในการเขาทำรายการในครั้งน้ีไดรับการอนุมตัิ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน โดยเงื่อนไขบังคับกอนและเงื่อนไขอื่นๆ ตามท่ีระบุไวใน

เอกสารที่เกีย่วของในการเขาทำรายการไดรับการปฏิบตัิตามจนครบถวน 

(3) สำนักงานก.ล.ต. อนุมัติการออกและจำหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ

บริษัท  

(4) สำนักงานก.ล.ต. อนุมัติคำขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท  (Whitewash) ของ ACO I  

 
10 คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษรในการเปล่ียนแปลงและกำหนดวันที่เหมาะสมอื่นในการดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
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(5) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัตแิตงตั้งกรรมการที่ไดรบัการเสนอชื่อโดย ACO I  

ในการประชุมผูถือหุนครั้งเดียวกันกับการประชุมผูถือหุนที่มีมติอนุมตัิการแปลงหนี้เปน

ทุน และ 

(6) เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามแตที่จะมีการตกลงกันระหวางคูสัญญา 

 คูสัญญารับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ไมสามารถบรรลุเงือ่นไขบังคับขอ (4) และ (5) ภายใน

วนัสิ้นสุดรายการ บันทึกความเขาใจฉบับนี้และเอกสารที่เกีย่วของในการเขาทำรายการ (ถาม)ี 

จะถือเปนอันสิ้นสุดลง โดยจะถือวา  ACO I  ไมมีภาระหนาที่ในการเขาทำรายการดังกลาวอีก

ตอไป 

 

2. สัญญากูยืมเงินระหวางบริษัท และ Link Capital I 

บริษัท และ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่งเปนบริษัทภายในกลุม SSG ไดเขาทำสัญญากูยืม

เงิน โดยมีวงเงินกูยืมรวม 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแกไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

(“สัญญากูยืมเงิน”) มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี ้

คูสัญญา บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ในฐานะ “ผูกู” และ  

Link Capital I (Mauritius) Limited หรือ Link Capital I ในฐานะ “ผูใหกู” 

วงเงินกู ผูใหกูตกลงจัดสรรสินเชื่อเงินกู ใหแกผูกู เปนจำนวนเงินรวม 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวย 

 สินเชื่อเงินกู - วงเงินกู A จำนวน 30.00 ลานเหรียญสหรัฐ และวงเงินกู C จำนวน 14.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ “วงเงินกู” และ 

 แสตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby letters of credit) “SBLC” - วงเงินกู B จำนวน 

40.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

วัตถุประสงคของ

การใหเงินกู 

 วัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหบริษัทนำเงินกู ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดย

วัตถุประสงคของการใหเงินกูสำหรับ วงเงินกู A วงเงินกู B และวงเงินกู C มีดังนี ้

 ผูกูจะตองนำเงินท้ังหมดภายใตวงเงินกู A และวงเงินกู C ไปใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

-  เพื่อใชชำระคาใชจายในการดำเนินงานเทาที่ไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูให

กู และ 

- เพื่อใชชำระคาใชจายหรือชำระคืนคาธรรมเนียม ตนทุนและคาใชจายที่เกิดแกผูใหกูเกี่ยวกับ

การใหกูยืมเงินตามสัญญาเงินกูฉบับนี้11 

 ผูกูจะตองนำเงินกูจาก SBLC ทั้งหมดภายใตวงเงินกู B ไปใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

- เพื่อใชสำหรับประกันการชำระคาวัตถุดิบใหแกผูขายวัตถุดิบ (Supplier) และ 

 
11 คาใชจายหรือชำระคืนคาธรรมเนียม ตนทุนและคาใชจายที่เกิดแกผูใหกูเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินตามสัญญาเงินกู เปนคาธรรมเนียม ตนทุน และ

คาใชจายที่เกิดแกผูใหกูจากการประเมินมูลคาบริษัท การตรวจสอบสถานะของผูกู และการเขาทำและเจรจาสัญญากูยืมเงิน 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
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- ใชเปนหลักประกันใหแก ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินใดๆ ที่ดำเนินการออกหนังสือค้ำ

ประกัน (Bank guarantee) หรือ เล็ตเตอรออฟเครดิต (Letter of credit) ใหแกผูกู เพื่อใช

สำหรับประกันการชำระคาใชจายดานสาธารณูปโภคของบริษัท ไดแก คาน้ำ  คาแกส คาไฟฟา 

หรือคาสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ดอกเบี้ย ผูกูจะตองชำระดอกเบี้ยภายใตวงเงินกู A และวงเงินกู C ในอัตรารอยละ 12 ตอป 

คาธรรมเนียมเงินกู  ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แกผูใหกูในอัตรารอยละ 3 ของ

วงเงินกู A ณ วันท่ีมีการเบิกใชวงเงินกู A งวดแรก 

 ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แกผูใหกูในอัตรารอยละ 3 ของ

วงเงินกู C ณ วันท่ีมีการเบิกใชวงเงินกู C งวดแรก 

 ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมสำหรับวงเงินกู B ดังนี ้

- ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมผูกพันหนี้ (Commitment fee) ในอัตรารอยละ 3 ตอป ของ

จำนวนวงเงินกู B ที่ไมไดมีการเบิกใช  โดยชำระทุก ๆ สิ้นไตรมาส และ 

- ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการเบิกใชเงินกู (Utilisation fee) ในอัตรารอยละ 8 ตอป ของ

จำนวนรวมของแสตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby letters of credit) ท่ีมีการเบิกใช

จริง ท่ีผูใหกูจัดหาใหตามคำขอของผูกู ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญากูยืมเงิน 

 ณ ปจจุบัน บริษัทมีการเบิกใชเงินตามวงเงินกู B แลว 39.89 ลานเหรียญสหรัฐ ทั ้งนี้ บริษัทได

ดำเนินการชำระหนี้คืนบางสวน จำนวน 9.09 ลานเหรียญสหรัฐ จึงคิดเปนจำนวนวงเงินกู B ที่มี

การเบิกใชแลว 30.80 ลานเหรียญสหรัฐ 

การเบิกใชเงินตาม

วงเงินกู 
 วงเงินกู A มีการเบิกใชเงินเต็มจำนวน 30.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

 วงเงินกู B ซึ่งเปนวงเงินกูที่สามารถหมุนเวียน (Rollover) ไดจำนวน 40.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

บริษัทมีการเบิกใชแลวจำนวน 6 ครั้ง คิดเปนการเบิกใชเงินทั้งสิ้น 39.89 ลานเหรียญสหรัฐ 

ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินการชำระหนี้คืนบางสวน จำนวน 9.09 ลานเหรียญสหรัฐ ทำใหมียอดคง

คางวงเงินกู B เทากับ 30.80 ลานเหรียญสหรัฐ12 

 วงเงินกู C มีการเบิกใชเงินเต็มจำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ13 

เงื่อนไขบังคับกอน

เบื้องตน สำหรับการ

เบิกใชวงเงินกูครั้ง

แรก 

ผูใหกูแจงใหผูกูทราบวา (ก) ผูใหกูไดรับ (หรือสละสิทธิในการไดรับ) เอกสารและหลักฐานอื่นใดทั้งหมด

ตามที่ระบุไวในสัญญากูยืมเงินครบถวนทุกรายการแลว และ (ข) เงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุไวใน

สัญญากูยืมเงิน ไดรับการดำเนินการจนเปนที่พอใจของผูใหกูครบทุกรายการแลว ในกรณีนี้จึงจะถือวา

เงื่อนไขบังคับกอนเบื้องตน สำหรับการเบิกใชวงเงินกูครั้งแรกไดมีการดำเนินการแลวเสร็จครบถวนแลว  

ทั ้งนี ้ ผู กู ไดมีการเบิกใชวงเงินกูครั ้งแรก สำหรับวงเงินกู A วงเงินกู  B และวงเงินกู  C เมื ่อวันที่ 17 

เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 และ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา ตามลำดับ 

 
12 ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อางอิงจากสิ่งที่สงมาดวย 4 โครงการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท จ ีสตีล จำกัด (มหาชน) 
13 ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อางอิงจากสิ่งที่สงมาดวย 4 โครงการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัท จ ีสตีล จำกัด (มหาชน) 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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เงื่อนไขบังคับกอน 

สำหรับการเบิกใช

วงเงินกูสวนท่ีเหลือ

สำหรับวงเงินกู A 

และวงเงินกู B 

 เงื ่อนไขบังคับกอนเบื้องตน สำหรับการเบิกใชวงเงินกู ครั ้งแรกไดรับการดำเนินการจนสำเร็จ

ครบถวนแลว 

 ดำเนินการจดทะเบียนจำนำหุนของบริษัทจดทะเบียนกับศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงินจนเสร็จครบถวนแลว 

 ผูกูนำสงสัญญาการปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหนี้แตละรายตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงิน ใหแกผูใหกู 

 ผูกู ไดรับหนังสือยืนยันการโอนสิทธิการประกันภัย (Notice of Assignment) ที ่ออกโดยผูรับ

ประกันภัย และหลักฐานรับรองเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย (Insurance Policy Endorsement) 

ในรูปแบบที ่ผ ู ใหกู พอใจ ตามเงื ่อนไขของการโอนสิทธิการรับประกันภัย (Assignment of 

Insurance) และนำสงหลักฐานดังกลาวใหแกผูใหกู 

 ผูกูดำเนินการจำนอง ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสราง ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญากูยืมเงิน 

 ผูกูนำสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในเง่ือนไขบังคับกอนสำหรับการเบิกใชวงเงินกูสวนที่

เหลือ ของสัญญากูยืมเงินใหแกผูใหกู ตามแตผูใหกูจะรองขอดวยดุลยพินิจของผูใหกูแตเพยีงฝาย

เดียว 

ขอผูกพันทั่วไป และ

เหตุแหงการผิด

สัญญา 

ขอผูกพันทั่วไป 

 ผูกูตกลงที่จะปฏิบัติตามสัญญาวาจางที่ปรึกษา (Business Advisory Agreement) หรือขอผูกพัน

ในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูใหกู  และมี Synergy Strategic Solutions 

Management DMCC หรือ SSG CM ตามเงื่อนไขท่ีผูใหกูพึงพอใจ  

ทั้งนี้ หนาที่ในการปฏิบัติตามสัญญาวาจางที่ปรึกษา Business Advisory Agreement) ของผูกู

สิ้นสุดลง หากมีการโอนสิทธิหนาที่ของผูกูตามสัญญากู ไปยังผูใหกูรายใหม ที่ไมใชบริษัทในเครือ

ของผูใหกู ในกรณีที่ผูกู ไมปฏิบัติตามสัญญาวาจางที่ปรึกษา (Business Advisory Agreement) 

ดังกลาว ใหถือวาผูกูผิดสัญญา นอกจากการไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว สามารถแกไขได และผูกู

ไดดำเนินการแกไขภายในระยะเวลา 15 วันนับแตผูใหกูไดแจงไปยังผูกูถึงการไมปฏิบัติตามสัญญา 

หรือนบัแตผูกูรับรูถึงการไมปฏิบัติตามสัญญา (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) 

 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูกูจะตองมีและรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไวไมใหเกิน 4.5 ตอ 

1 เทา นอกจากนี้ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 และระยะเวลาหลังจากนั้น ผูกูจะตองมีและรักษา

อัตราสวนหนี้สินตอทุนไวไมใหเกิน 4 ตอ 1 เทา นอกจากการไมปฏบิัติตามสัญญาดังกลาวสามารถ

แกไขได และผูกูไดดำเนินการแกไขภายในระยะเวลา 15 วันนับแตผูใหกูไดแจงไปยังผูกูถึงการไม

ปฏิบัติตามสัญญา หรือนับแตผูกูรับรูถึงการไมปฏิบัติตามสัญญา (แลวแตเหตุการณใดจะเกิดกอน) 
เหตุแหงการผิดสัญญา 

 ในกรณีที่ผูกูไมสามารถเพิ่มทุนจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering: 

RO) ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากการเบิกใชวงเงินกูครั้งแรก ใหถือวาผูกูผิดผิดสัญญา  

การชำระคืนเงินกู  ผูกูตองชำระคืนเงินกูสำหรับวงเงินกู A ตามกำหนดชำระ ดังตอไปนี ้
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- ในวันครบรอบสี่ปนับแตวันที่ทำสัญญาเงินกู (2 เมษายน 2562) ผูกูจะตองชำระคืนเงินกูใน

สัดสวนรอยละ 30 ของมูลคาเงินตนรวมที่คางชำระภายใตวงเงินกู A ณ เวลานั้น และ 

- ในวันครบกำหนดระยะเวลาใหกู (2 เมษายน 2567) ผูกูจะตองชำระคืนเงินตนทั้งหมดที่คาง

ชำระภายใตวงเงินกู A ณ เวลานั้น 

 ผูกูตองสงคืนและยกเลิกแสตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby letters of credit) กอนหรือ 

ณ วันที่ครบกำหนด 7 วัน หลังวันครบอายุ (maturity date) ของ Standby letters of credit 

แตละใบ ทั้งนี้จะตองทำการสงคืนและยกเลิก Standby letters of credit ทั้งหมดใหแลวเสร็จ 

กอนวันครบกำหนดระยะเวลาใหกู (2 เมษายน 2567) ในทุกกรณี 

 ผูกูตองชำระคืนเงินกู (รวมถึง ดอกเบี้ยคางจาย และยอดคางชำระอื่น ๆ) สำหรับวงเงินกู C ภายใน

วันครบรอบ 9 เดือนนับแตวนัที่ทำสัญญาเงินกูฉบับแกไข (22 กรกฎาคม 2562)  

 สัญญากูยืมเงินฉบับนี้ ไมมีขอตกลงอนุญาตใหคูสัญญาสามารถขยายกำหนดระยะเวลาการชำระ

คืนเงินกูออกไปได ดังนั้นหากผูกูไมชำระคืนเงินกูภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไวขางตน ผูกูจะ

เปนฝายผิดนัดชำระหนี้และจะตองจายดอกเบี้ยคาผิดนัดใหแกผูใหกู ในอัตรารอยละ 3 ตอป  

นอกจากนี้ผูใหกูอาจประกาศใหวงเงินกูสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยคางชำระครบ

กำหนดชำระในทันที หรือเมื่อผูใหกูรองขอ และอาจใชสิทธิยึดหลักประกันเงินกูได 

หลักประกัน สัญญากูฉบับนี้ มีหลักประกันแบงตามประเภทได ดังตอไปนี ้ 

1. ที่ดินท่ีตั้งโรงงานจำนวน 10 แปลงและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน 

2. เครื่องจักร 79 เครื่อง 

3. หุนในบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน) ของซูพีเรียร จำนวน 255,776,000 หุน และคุณหญิงปทมา

จำนวน 273,095,200 หุน  

4. โอนสิทธิการรับประโยชนกรมธรรมประกนัภัยโรงงานและเครื่องจักรให Link Capital I และ 

5. โอนสิทธิเรียกรองของซูพีเรียรตอบริษัท ให Link Capital I ซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกรองตามคำพิพากษา

ของซูพีเรียรตอบริษัท  

ทั้งน้ี ซูพีเรียร และคุณหญิงปทมา ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จากบริษัทจากการนำหุน และสิทธิเรียกรอง

มาเปนหลักประกัน 
  

2. สัญญาวาจางท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services Agreement) 

บริษัท และ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“ที่ปรึกษา”) ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG ไดตกลงเขาทำ

สัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงิน ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 (เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันทั่วไปของสัญญากูยืมเงิน กับ Link 

Capital I) โดยมีรายละเอียดการใหบริการ (“ขอบเขตการใหบริการ”) เงื่อนไขและสาระสำคัญสรุปไดดังนี ้

คูสัญญา บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท และ 

SSG Capital Management (Mauritius) Limited หรือที่ปรึกษา 

วันท่ีเริ่มสัญญา 3 เมษายน 2562 
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ขอบเขตการ

ใหบริการ 

ที่ปรึกษาจะดำเนินการใหคำปรึกษาทางการเงินแกบริษัท รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ รายการดังตอไปนี ้

 จัดการ และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับปญหา หรือวิกฤตที่จะเกิดขึ้น ในดานที่เกี่ยวของกับการบริหาร 

และผลการดำเนินงานของบริษัท 

 ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนท่ีจำเปนในการแกไขปญหาดาน การบริหารจัดการกระแสเงินสด 

และสภาพคลองของบริษัท 

 ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจดัการดานการเงิน การดำเนินงานและนโยบายการบริหารธุรกิจ 

และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต สินเช่ือและนโยบายการกูยืม และสภาพคลองทางการเงิน

ของบริษัท รวมถึงวิเคราะหชองทางในการสงเสริมสภาพคลองของบริษัท เปนตน 

 ใหคำปรึกษาในดานการหาเงินทุน และเงินทุนหมุนเวยีน และนโยบายที่เกี่ยวของ 

 วิเคราะหการทำธุรกิจ และแผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท โดยการใหคำปรึกษาและ

คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท การจำหนายทรัพยสินของบริษัท 

การรีไฟแนนซ เปนตน 

 ใหคำปรึกษาในดานอ่ืน ๆ แลวแตคูสัญญาจะตกลง ตราบเทาท่ีการบริการนั้นอยูในขอบเขต

ความสามารถของที่ปรึกษา 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาจะดำเนินการใหการใหบริการภายใตขอบเขตการใหบริการดังกลาว ไมขดัขวาง หรือ

สรางความเสียหายแกการดำเนินธรุกิจของบริษัท เวนแตวาการกระทำดังกลาว หรือการละเวนการ

กระทำดังกลาวจะสงผลใหเกิดประโยชนแกบริษัทอยางสมเหตุสมผล 

คาธรรมเนียมการ

บริการ 

รอยละ 1.5 ของรายไดจากการดำเนินงาน ชำระภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือน 

ตั้งแตวันที่เริ่มสัญญา จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 

 รายไดจากการดำเนินงาน คือ รายไดสุทธิจากการขายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

คาธรรมเนียมที่

บริษัทชำระแลว 

 บริษัทไดเริ่มชำระคาธรรมเนียมตามสัญญาวาจาง (ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

- เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 9.90 ลานบาท 

- เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 9.06 ลานบาท 

- เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 10.51 ลานบาท 

รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิน้ 29.47 ลานบาท 

วันสิ้นสุดสัญญา สัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงิน สิ้นสุดเมื่อ 

 ครบรอบ 5 ป นับแตวันท่ีเริ่มสัญญา หรือ 

 ปฏิบัติครบตามขอบเขตการใหบริการ ตามที่ระบุในสญัญา 

3. บริษัทไดเขาทำสัญญาซื้อไฟฟากับ SIPCO ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ซึ่งใชแทนสัญญาลงวันที่ 19 

สิงหาคม 2551) และหนังสือแกไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีสาระสำคัญสรุปได ดังนี ้ 

คูสัญญา บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผูซื้อ และ 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท สยามเพาเวอร เจนเนอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูขาย  

วันท่ีเริ่มสัญญา 3 เมษายน 2562  

อายุของสัญญา  สัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงิน สิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ (แลวแตวาเหตุการณใดจะ

เกิดขึ้นกอน)  

 วันที่ 29 ธันวาคม 2578 หรือ 

 การตกลงเลิกสัญญาระหวางคูสัญญาทั้งสองฝาย หรือ 

 การใชสิทธิเลิกสัญญาของคูสัญญาแตละฝาย  

ปริมาณไฟฟา   30 ลานวัตต ท่ี 230 กิโลโวลต  

คาธรรมเนียมการบริการ  คาไฟฟาคิดในอัตราเดียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 ผูซื้อตกลงผูกพันจะซื้อไฟฟาในปริมาณขั้นต่ำ 210,240,000 kWH ตอป โดยหากปริมาณ

การซื้อไมถึงปริมาณขั้นต่ำ บริษัท ตกลงที่จะชำระคาธรรมเนียมขั้นต่ำคิดจาก อัตราไฟฟา 

* (ปริมาณไฟฟาขั้นต่ำตอป – ปริมาณไฟฟาที่ผูซื ้อใชจริงในปนั้น) (“ขอตกลง Take or 

Pay”) 

 ขอตกลง Take or Pay ไดรับยกเวนนี้จะขยายระยะเวลาอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 3 

เดือน จำนวนสูงสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทชำระหนี้ตามกำหนด 

หลักประกัน  บริษัทตองจัดหาหลักประกันการจายชำระคาธรรมเนียม เปนเงินจำนวน 60 ลานบาท 

 การจัดหาหลักประกัน ไดรับการยกเวนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการยกเวนนี้จะ

ขยายระยะเวลาอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน จำนวนสูงสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข

ใหบริษัทชำระหนี้ตามกำหนด 

หมายเหตุ บริษัทอยูระหวางเจรจาขยายระยะเวลาวางหลักประกันกับ SIPCO รวมทั้งเจรจาหา

หลักประกันจากสถาบันการเงิน โดยในเบื้องตน บริษัทคาดวาจะสามารถวางหลักประกันจำนวน 

60.00 ลานบาท เปนหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย (Bank Guarantee) ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

ดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมภายหลังจากการดำเนินโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น 

 

1.4.2 การคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน 

1.4.2.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร จัดเปนประเภทรายการ

เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการและรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยรายการของซูพีเรียรมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลาน

บาท ทั้งนี้ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบ

ทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจึงไมสามารถคำนวณรายการจากสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของ

บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียรตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติ

การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน

ใหแก ซูพีเรียรจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ

แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจากการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุนใหแก ซูพีเรียรและจัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัท 

ทั้งนี้ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปรากฏดังนี ้

ขอมูลทางการเงินของบริษัท จำนวน (ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 29,683  

หัก : สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน (11)  

หัก : หนี้สินรวม (19,179)  

หัก : สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (10,937)  

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) (444)  

 

1.4.2.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I จัดเปนประเภทรายการ

เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการและรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยรายการของ ACO I มีขนาดรายการเกินกวา 20 ลาน

บาท ทั้งนี้ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบ

ทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจึงไมสามารถคำนวณรายการจากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของ

บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัท จากการจัดสรรและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ACO I ตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

ขออนุมัติการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลง

หนี้เปนทุนใหแก ACO I จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงในสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และแตงตั้งที่ปรึกษาทาง

การเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จากการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I และจัดสงความเห็นดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของ

บริษัท 

ทั้งนี้ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหวางกาลของบริษัท สำหรับ 6 เดือน

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนงบการเงินลาสุดที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปรากฏตาม

ตารางในขอ 1.4.2.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ซูพีเรียร ขางตน 
 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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1.5 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน การชำระมูลคา และเกณฑที่ใชในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

1.5.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการแปลงหนีเ้ปนทุน 

บริษัทประสงคที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาบางสวนจำนวน 332.40 ลานบาท ใหแก ซูพีเรียร โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยมูลคารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 1,749.47 ลานหุน ในราคาแปลงหนี้เปนทุนหุนละ 0.19 บาท จะมีมูลคารวมทั้งสิ้น 

332.40 ลานบาท  

1.5.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนีเ้ปนทุน 

บริษัทประสงคที่จะชำระหนี้การคาสุทธิจำนวน 2,747.68 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุน โดยมูลคารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนจำนวน 14,461.49 ลานหุน ในราคาแปลงหน้ีเปนทุนหุนละ 0.19 บาท จะมีมูลคารวมทั้งสิ้น 2,747.68 ลานบาท 

1.6 รายชื่อบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ 

1.6.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการแปลงหนีเ้ปนทุน 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแกซูพีเรียรเปนการทำรายการกับนิติ

บุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ไดแก คุณหญิงปทมา ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่มีความเก่ียวของ

และญาติสนิทของคุณหญิงปทมาเปนผูถือหุนรายใหญในซูพีเรียร ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยคุณหญิงปทมา และ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของและญาติสนิทถือหุนในซูพีเรียรจำนวนทั้งสิ้น 52,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดแลวทั้งหมดของซูพีเรียร จึงเปนการทำรายการกับนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม ขอ 1.3.1 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนแกซูพีเรียร 

1.6.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนีเ้ปนทุน 

กอนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนในครั้งนี ้ACO I ไมใชบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแตอยางใด (ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) อยางไรก็ตาม ภายหลังการ

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน ACO I จะมีสถานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

โดยมีสัดสวนการถือหุนทางตรงรอยละ 49.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ชำระแลวของบริษัท) และมีอำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือ

โดยออม โดยจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปน

ตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน และ

กรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 2 ทาน จึงเปนการทำรายการกับผูที ่จะมีอำนาจควบคุมบริษัท 

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม ขอ 1.3.2 
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1.7 เงื่อนไขในการเขาทำรายการ 

นอกจากการดำเนินการตางๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดขางตนแลว การจัดสรร

และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแก ซูพีเรียร และ ACO I ยังตองดำเนินการตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเรื่องการ

เสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัด ภายใตประกาศ ทจ. 72/2558 บริษัท จึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทำ

รายการของบริษัท ตอตลาดหลักทรัพยฯ และดำเนินการตางๆ รวมถึงการดำเนินการดังตอไปนี ้

(1) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย สำหรับการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค (Specific Objective) เพื ่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private 

Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ที่มีสวนลดไมเกินรอยละ 10 ของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงินท่ีอยูในบัญชีท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

(2) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถอืหุนท่ีมีสวนไดเสีย สำหรับการเขาทำรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัท กลาวคือการจัดสรรและเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน

ใหแก ซูพีเรียร และ ACO I 

(3) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนสำหรับการแตงตั้งบุคคลที่เสนอชื่อโดย ACO I จำนวน 5 ทาน (จากสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแตงตั้ง

เปนกรรมการของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน 

กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึง่เปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 2 ทาน) เปนกรรมการเขาใหมเพิ่มเติม 

(4) ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุ นซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (ถามี)) การผอนผันการ

ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน ใหแก ACO I 

(5) ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนการจัดสรรและเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/25584 

และ 

(6)  ไดยื่นคำขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเขาทำรายการ 

โปรดดูรายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 

1.9 ความเห็นคณะกรรมตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ

การเขาทำรายการ 

โปรดดูรายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในหนังสอืเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 

1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับบคุคลที่มีสวนไดเสีย ในการทำรายการในคร้ังนี ้

1.10.1 กรรมการที่มีสวนไดเสียในการทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน 

คุณหญิงปทมา ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท เปนผูถือหุนรายใหญของซูพีเรียร โดยคุณหญิงปทมา และบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของและญาติสนิทของคุณหญิงปทมาถือหุนในซูพีเรียรจำนวนทั้งสิ้น 52,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดแลวทั้งหมดของซูพีเรียร และถือหุนในบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 560,531,200 หุน คิดเปนรอยละ 8.18 ของจำนวนหุนที่

จำหนายไดแลวทัง้หมดของบริษัทในปจจุบันกอนการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี ้เปนผูมีสวนไดเสียในการเขาทำรายการการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก ซูพีเรียร ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่

อนุมัติรายการดงักลาวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

คุณหญิงปทมา ไมไดเขารวมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร และ ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

1.10.2 ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน 

ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แก ซูพีเรียร ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใน

การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของและญาติสนิทกับซูพเีรียรและ

คุณหญิงปทมา รวมการถือหุนในกลุมนี้ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 8.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัท (ขอมูล ณ วันที่ 23 

สิงหาคม 2562) ประกอบดวย 

ชื่อผูถอืหุน จำนวนหุนสามัญที่ถือ (หุน) รอยละของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซสี (ประเทศไทย) จำกัด 275,776,000 4.03 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 273,095,200 3.99 

น.ส. สุธิดารัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล 5,000,000 0.07 

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

นางปทุม เจียจวบศิลป 1,580,000 0.02 

นายมานิตย เจียจวบศลิป 80,000 0.00 

รวม 560,531,200 8.18 
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1.10.3 กรรมการและผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แก ACO I ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน 

ไมมี 
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สวนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการและผลกระทบจากการเขาทำรายการ 

2.1 วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ 

ตามที่บริษัทประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินและมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 โดย

บริษัทพยายามแกไขปญหาดังกลาวหลายครั้งทั้งการเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ การหานักลงทุนรายใหม และการหาแหลง

เงินทุนใหม (ตามรายละเอียดในสวนท่ี 1 ขอ 1.1 ที่มาของรายการ) แมบริษัทใชความพยายามในการกอบกูสถานการณทางการเงิน 

แตบริษัทยังคงประสบกับภาระหนี้สินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม

จำนวน 28,921.90 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม (3,849.94) ลานบาท หนี้สินรวมจำนวน 18,832.94 ลานบาท ในขณะที่บริษัท

มีสินทรัพยรวมจำนวน 14,982.99 ลานบาทและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน (777.20) ลานบาท ซึ่งแสดงถึงฐานะทาง

การเงินของบริษัทท่ีมีปญหาและบริษัทไมมีความสามารถในการชำระหนี้หรือมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะนำมาชำระหนี้สินคางชำระ

จำนวนมากได ดังนั้นบริษัทจึงมีความประสงคที่จะปรับโครงสรางหนี้อีกครั้ง เพื่อลดภาระหนี้สินคางชำระจำนวนมาก และทำให

บริษัทสามารถกลับมาดำเนินการผลิตไดตามปกติและมีความยั่งยืน 

บริษัทเริ่มการเจรจากับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใต

การควบคุมของกลุม SSG และเปนเจาหนี้ของบริษัทเพื่อรวมกันหารือเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยการแปลงหนี้

เปนทุน รวมถึง บริษัทไดเขาเจรจากับเจาหนีร้ายอื่น ๆ รวมเปนจำนวน 8 ราย คือ  (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร”) 

(2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษธรรม (“นาง

เบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลดอินเตอรเมทัล จำกัด (“นิวเวิลดอินเตอรเมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท (“นายธนูชัย”) 

(ทั้งนี้ รวมเรียกเจาหนี้ทั้ง 6 ราย วา “เจาหนี้รายยอย”) (7) บริษัท ซพูีเรียร โอเวอรซีส (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูพีเรียร”) และ (8) 

Aisa Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ที ่แสดงความจำนงในการปรับโครงสรางหนี ้ก ับบริษัทตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ (ตามรายละเอียดในสวนที ่1 ขอ 1.1 เรื่อง ท่ีมารายการ ของรายงานฉบับนี)้ 

ดังนั้น การเขาทำรายการในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทโดยการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งมีความ

จำเปนในการเขาทำรายการเนื่องจากภาระหนี้สินคางชำระจำนวนมากทำใหฐานะทางการเงินของบริษัทในปจจุบันอาจไมสามารถ

แกไขปญหาภาระหนีส้ินดังกลาวไดดวยวิธีการอื่นๆ  

หนี ้ส ินคางชำระของ ACO I เกิดจากการที ่ ACO I เขาซื ้อสิทธิเรียกรองในหนี้การคาคางชำระจากเจาหนี ้การคา

ตางประเทศของบริษัทจำนวน 7 ราย ในป 2559 ใหบริษัทตองชำระหนี้สินดังกลาว และตอมากลุม SSG ในฐานะผูถือหุนใหญของ 

ACO I ไดติดตอบริษัท เพื่อแกไขปญหาหนี้สินคางชำระ รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินของบริษัท ในป 2560 บริษัทจึง 

นำเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแก ACO I เพื่อแปลงหนี้เปน

ทุนสำหรับหนี้การคาคางชำระของ ACO I โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.19613 บาท จำนวน 21,801 ลานหุน อยางไรก็ตาม ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีผูถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมอนมุัติ

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ACO I โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีสวนลดเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด ทำให

โครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวถูกยกเลิกไป 

ภายหลังจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนในป 2560 ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 บริษัท

พยายามหาแหลงเงินทุนอ่ืนเพื่อนำมาชำระหนี้ แตไมสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นได บริษัทจึงยื่นขอเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการตอ

ศาลลมละลายกลางในป 2561 เนื่องจาก บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมาตลอด อีกท้ังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำมาก
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เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม และมีโอกาสถูกฟองรองจากเจาหน้ีตาง ๆ รวมถึง ACO I เพื่อปองกันไมใหบริษัทตกอยูในสถานะลมละลาย  

และเปนการรักษาสถานะของผูถือหุนท่ีอาจตองสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการ เนื่องจากสถานะทางการ

เงินของบริษัทจากขอมูลงบการเงินสอบทาน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีทรัพยสินมากกวาหนี้สิน ประมาณ 373 ลานบาท จึง

ไมถือวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว เมื่อบริษัทไมสามารถดำเนินการตามแนวทางการฟนฟูกิจการได จึงสงผลใหบริษัทมีโอกาสที่จะถูก

ฟองรองจากเจาหนี้เพื่อบังคับใหชำระหนี้สินคางชำระ นอกจากนี้ บริษัทไมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการดำเนินกิจการ แต

เพื ่อใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได จึงเขาทำสัญญารับจางผลิตใหกับ GJS ซึ ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ตั ้งแตเดือน

พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีการรับจางผลิตดังกลาว ยังไมสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอตอการชำระดอกเบีย้

และภาระหนี้สินคงคางได อีกทั้ง ในเดือนมกราคม 2562 GJS ไดทำการยกเลิกสัญญาจางผลิต สงผลใหบริษัทตองหยุดดำเนินการ

ผลิตในเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2562 เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนอยางรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทพยายามหาแหลงเงินทุน

ตาง ๆ เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน จึงเขาทำสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2562 และฉบับแกไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 

2562 กับ Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG โดยมีจำนวนเงินกูรวม 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,599.97 ลาน

บาท 

ในชวงเวลาเดียวกันของป 2562 บริษัทไดรับการติดตอกับ ACO I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG อีกครั้ง เนื่องจาก ACO I 

เปนเจาหนี้รายใหญของบริษัท และเคยมีการเจรจาที่จะแปลงหนี้เปนทุน รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงินและการบริหาร 

เพื่อแกไขปญหาทางการเงิน และเพื่อใหบริษัทสามารถกลับมาดำเนินการผลิตไดในระดับปกต ิ 

ทั้งนี้ ACO I ตกลงตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยกำหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท รวมเปน

มูลคาเงินตนที่แปลงเปนทุนจำนวน 2,747.68 ลานบาท และมูลคาดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้จำนวน 3,731.94 ลานบาท โดย

ภายหลังการจัดสรรและเสนอหุนขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี ้ACO I จะเขามาเปนผูถือหุน

รายใหญของบริษัทโดยถือหุนในจำนวนรอยละ 49.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียน

เพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท)  และ ACO I จะมีอำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนตัวแทนของ ACO I จำนวน 2 ทาน กรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 

2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2 ทาน เพื่อเขามารวมบริหารงานของบริษัททำให

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว เปนการทำรายการกับผูที่จะมีอำนาจ

ควบคุมบริษัทซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

อีกทั้งการที่ ACO I เขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี ้ ทำให ACO I มีหนาที่จะตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากการถือครองหุนสามัญของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามผานจุดที่ตองทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") อยางไรก็ตาม ACO I 

ไมมีหนาที ่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั ้งที ่ 3 (GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”) 

เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใชสิทธิสูงซื้อหุนสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเทากับหรือสูงกวาราคาเสนอซื้อหุนสามัญประเภท

เดียวกับที่จะไดจากการใชสิทธิดังกลาว (GSTEEL-W3 มีราคาใชสิทธิเทากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไมเคยไดมาหรือจะไดมาซึ่ง 

GSTEEL-W3 โดยมีคาตอบแทนในระหวางระยะเวลา 90 กอนวันท่ียื่นคำเสนอซื้อตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในขอ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 โดย ACO I ไดแจงแกบริษทัวา ACO I 
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ไมประสงคที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท และมีความประสงคที่จะขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (Whitewash) 

นอกจากนี้ จากการท่ีศาลแพงกรุงเทพใตไดมีคำพิพากษาใหบริษัทชำระหนี้สินใหแก ซูพีเรียร ซึ่งเปนภาระหนี้สินจากการ

ที่บริษัทนำหุนสามัญของ GSTEEL ที่ซูพีเรียรเปนเจาของจำนวน 551 ลานหุน ไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินของบริษัท โอ

เรียลทัล แอ็กเซส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท และถูกผูใหกูซึ่งเปนสถาบันการเงิน 2 แหง บังคับจำนำทั้งจำนวน เนื่องจาก

บริษัทยอยดังกลาวผิดนัดชำระหนี้กูยืมตอผูใหกู โดยบริษัทไดใหคำรับรองตอซูพีเรียรวาหากบริษัทยอยผิดนัดชำระหนี้ตอผู ใหกู 

บริษัทจะยอมรับผิดชดใชคาเสียหายตอซูพีเรียรจากการถูกบังคับจำนำหุนสามัญดังกลาว และคาความเสียหายจากการท่ีซูพีเรียรไม

สามารถใชสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เนื่องจากการทีหุ่นสามัญถูกบังคับจำนำ (“คาความเสียหายฯ”)  

บริษัทจึงมีภาระหนี้สินคางชำระตามคำพิพากษา กับ ซูพีเรียร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จำนวนรวม 767.75 ลานบาท 

ประกอบดวย เงินตนจำนวน 391.54 ลานบาท ดอกเบี้ยจำนวน 289.46 ลานบาท คาความเสียหายฯ จำนวน 86.69 ลานบาท และ

คาฤชาจำนวน 0.05 ลานบาท โดยบริษัทเจรจาเพื่อชำระหนีโ้ดยการแปลงหนี้เปนทุน และกำหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนหุนละ 0.19 

บาท รวมเปนมูลคาเงินตนท่ีแปลงหนีเ้ปนทุนจำนวน 332.40 ลานบาท และมูลคาดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้จำนวน 289.46 ลาน

บาท โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวนี้ ซูพีเรียรจะถือหุน

เพิ่มขึ้นจาก 275.78 ลานหุน เปน 2,025.25 ลานหุนคิดเปนรอยละ 7.00 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแลวของบริษัท)  ทั้งนี้ โครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแกซูพีเรียรเปนการทำรายการกับนิติ

บุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญ คือคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปทมา”) ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

และญาติสนิทของคุณหญิงปทมา เปนผูถือหุนรายใหญในซูพีเรียร นับเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จึงเขาขายเปนรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

บริษัทมีความจำเปนในการเขาทำรายการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนกับเจาหนี้รายใหญทั้งสองราย ซึ่งเปนบุคคลเกี่ยว

โยง เนื่องจากการเขาทำรายการเกี่ยวโยงดังกลาวจะทำใหกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ในครัง้นี้สำเรจ็ลุลวง บริษัทมีโครงสรางทาง

การเงินท่ีดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ และเปนการแกไขปญหาขาดสภาพคลองไดอยางยั่งยืน  

ทั้งนี้บริษัทไดกำหนดวาระและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติวาระที่สำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางบุคคลเกี่ยวโยง

ทั้งสองราย รวมถึงเจาหนี้รายอ่ืนๆ ทีไ่ดรับจัดสรรหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนดังนี ้
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โปรดดูรายละเอียดวาระการประชุมท้ังหมดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562  

 

จากแผนภาพขางตนจะเห็นวาวาระที่ 6 – วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 เปนวาระพิจารณาอนุมัตทิี่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุนโดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาดังนี ้

1. ในกรณีที่วาระที่ 6 ไมไดรับการอนุมัติ บริษัทจะไมนำเสนอวาระที ่7 – วาระที ่11 และวาระที่ 12.2  

2. บริษัทจะพิจารณาวาระที่ 8.1 – 8.8 เปนรายวาระ หากวาระที่ 8.7 และ/หรือวาระที่ 8.8 ไมไดรับการอนุมัติ บริษัท

จะไมเสนอวาระที่ 9 – วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 และยกเลิกวาระที่ 6 - วาระที่ 8 

3. ในกรณีที่วาระที่ 10.1 ไมไดรับการอนุมัติ บริษัทจะไมนำเสนอวาระที่ 10.2 วาระที่ 11 และวาระที่ 12.2 และจะ

ยกเลิกวาระที่ 6 – วาระที่ 9 และยกเลิกโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

4. ในกรณีที่วาระที่ 10.2 หรือวาระที่ 11 หรือวาระที่ 12.2 วาระใดวาระหนึ่งไมไดรับการอนุมัติ บริษัทจะยกเลิกวาระท่ี 

6 – วาระที่ 10.1 และยกเลิกโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

5. ในกรณีที่วาระที่ 8.1 – วาระที่ 8.6 วาระใดวาระหนึง่หรือหลายวาระหรือทุกวาระ (วาระที่ 8.1 – วาระที่ 8.6 ) ไมได

รับการอนุมัติ บริษัทจะปรับลดจำนวนหุนท่ีจะจัดสรรและเสนอขายใหแก ACO I ใหไดรับคิดเปนรอยละ 49.99 ของ

หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการปรับลดจำนวนหุนที่จะจัดสรรและ

เสนอขายใหแก ซูพีเรียร ในสัดสวนเดียวกบัการปรับลดลงของจำนวนหุนท่ีจะจัดสรรและเสนอขายใหแก ACO I  
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธของแตละวาระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นดังตอไปนี้ วาระการประชุมที่มีผลตอ

โครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยบริษัทจะยกเลิกโครงการแปลงหน้ีเปนทุนหากวาระใดวาระหนึ่งดังตอไปนีไ้มไดรับการอนุมัติ ไดแก  
วาระที ่ การลงมติการอนุมัต ิ

วาระที่ 6 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 7 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.7 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.8 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10.1 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10.2 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 11 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 12.2 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเปนการ

ลงคะแนนเสียงใหกับกรรมการเปนรายบุคคล 

 

พรอมกันนี้ วาระการประชุมที่มีผลตอจำนวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ไดแก วาระที่ 8.1 - 

วาระที่ 8.6 โดยหากมีวาระใดวาระหนึ่ง (วาระที่ 8.1 – วาระที่ 8.6 ) ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน บริษัทจะปรับลด

จำนวนหุนที่จะจัดสรรและเสนอขายใหแก ACO I ใหไดรับคิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

ภายหลังการเพิ่มทุน และลดจำนวนหุนท่ีจะจัดสรรและเสนอขายใหแก ซูพีเรียร ในสัดสวนเดยีวกับการปรับลดจำนวนหุนที่จัดสรร

ใหแก ACO I 

วาระที ่ การลงมติการอนุมัต ิ

วาระที่ 8.1 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.2 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.3 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.4 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.5 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8.6 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง > 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ในกรณีที่วาระที่ 6 หรือวาระอื่นใดที่มีความเกี่ยวของกับ ซูพีเรียร และ ACO I ไมไดรับการอนุมัติ โครงการแปลงหนี้เปน

ทุนจะไมสามารถเกิดขึ้นได สงผลใหบริษัทมีภาระตองจัดหากระแสเงินสดเพ่ือที่จะมาชำระดอกเบี้ยและภาระหนี้สิ้นตามคำพิพากษา 

หากพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของบริษัทในปจจุบันซึ่งขาดสภาพทางการเงินอยางรุนแรง ทำใหไมสามารถชำระหนี้ท้ังหมดทั้งใน

สวนของหนี้ตามคำพิพากษา หนี้ตามสัญญากูยืมทางการเงินและหนี้สิ้นในสวนอื่น ๆ ได  

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมถึงหนี้สิ้นของซูพีเรียร ในฐานะเจาหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งมีจำนวนถึง 767.75 ลานบาท เมื่อไม

สามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได ซูพีเรียร มีสิทธิจะเรียกรองใหบริษัทดำเนินการชำระหนี้ไดทันทีซึ่งบริษัทไมสามารถ

ดำเนินการไดและอาจตองเขาเจรจากับซูพีเรียรอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแนวทางรวมกันในการชำระหนี้ดังกลาว ในกรณีของ ACO I 

เนื่องจากเปนการเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัทจากการเจรจาของทั้งสองฝาย ในสวนของหนี้ที่เปนหนี้ที่เกิดจากการ

เขาซื้อหนี้การคาในตางประเทศ ACO I มีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อใหบริษัทดำเนินการชำระหนี้ดังกลาวไดทันที 

นอกจากนี ้Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเดียวกันของ ACO I ไดเขาทำสัญญาเงินกูแกบรษิทัจำนวน 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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โดยมีเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมในสวนของ Financial Covenant วาบริษัทจะตองดำรงอัตราสวนหนี้สิ้นตอทุนใหได 4.5 ตอ 1 

ภายในงบป 2562 ซึ่งหากบริษัทไมสามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได บริษัทจะตองเจรจากับทาง Link Capital I อีกครั้งเพื่อ

หาแนวในการแกปญหาตอไป 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา ขอดี ขอดอย ความเสี่ยง และผลกระทบของการเขาทำรายการกับบุคคล

เกี่ยวโยง รวมถึงการเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และการไมเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงสำหรับ ACO I 

ในขอ 2.2 - ขอ 2.4 และสำหรับซูพีเรียรในขอ 2.5 – ขอ 2.7 ตามลำดับ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของสัญญาที่เกี่ยวของกับ

บุคคลเกี่ยวโยงท่ีเกิดขึ้นกอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ในขอ 2.8 ดังนี ้

 

2.2 ขอดี ขอดอยและความเสี่ยงในการทำรายการเกี่ยวโยงและการขอผอนผันการทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการ 

(Whitewash) กับ ACO I 

2.2.1 ขอดีในการทำรายการกับ ACO I 

ก. บริษัทสามารถปลดภาระหนี้สิน 

จากการท่ีบริษัทนำเสนอโครงการแปลงหนี้เปนทุนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยการออกและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้จำนวน 8 ราย เปนผลใหรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการเก่ียวโยงจากการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I ซึ่งเปนบุคคลเกี่ยวโยง เนื่องจากจะเขามามีอำนาจควบคุมบริษัท และ 

จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนคิดเปนรอยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว

ภายหลังการเพิ่มทุนและของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนทำใหขามจุดรอยละ 25 ของจำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังการเพิ่มทุน ACO I มีหนาที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท 

(Tender Offer) แต ACO I มีความประสงคจะไมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยใชมติที่ประชุมผูถือหุน 

หรือการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) พรอมกันนี้บริษัทจะการจัดสรรหุน

สามัญใหแกเจาหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในคราวเดียวกันนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำ

รายการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถปลดภาระหนี้สินคางชำระจำนวนรวมทั้งสิ้น 9,226.82 

ลานบาท (ตามรายละเอียดในสวนท่ี 1 ขอ 1.1 เรื่อง ท่ีมารายการ) ประกอบดวย  

(1) เงินตนของหนี้สินคางชำระจำนวน 4,194.93 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะออกและจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหแก

เจาหนี้แตละรายตามจำนวนเงินตนของหนี้สินคางชำระตามที่ไดตกลงกัน คิดเปนรอยละ 22.27 ของหนี้สินรวม14  และ

ปลดหนี้จำนวน 0.64 บาทจากการตัดเศษหุน 

(2) ดอกเบีย้คางชำระจำนวน 4,372.32 ลานบาท คำนวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึง่เกิดจากการเจรจาเงื่อนไข

การปรับโครงสรางหนี้และเจาหนี้ยินยอมลดหนี้ในสวนของดอกเบี้ยคางชำระ คิดเปนรอยละ 23.22 ของหนี้สินรวม13 

และ  

(3) ภาษีหัก ณ ที่จายคางจายที่เกี่ยวของจำนวน 659.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.50 ของหนี้สินรวม13 (จากการ

แปลงหน้ีเปนทนุทำใหบริษัทไมมีภาระคาใชจายทางภาษี)  

 
14 อางอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 18,832.94 ลานบาท 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
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ดังนั้น หากบริษัทไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวาระการประชุมที่เกี่ยวของตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุนทั้งจำนวน หนี้สินรวมจะลดลงจำนวนทั้งสิ้น 9,226.82 ลานบาท จากหนี้สินรวม 18,832.94 ลานบาท เหลือจำนวน 

9,606.12 ลานบาท หรือการลดลงของหนี้สินทั้งหมดคิดเปนสัดสวนรอยละ 48.99 ของหนี้สินรวม  

สำหรับหนี้สินคางชำระของบุคคลเกี่ยวโยงไดแก ACO I มีภาระหนี้สินคางชำระที่จะเขาทำรายการตามโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุน เปนดังนี ้

 
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 ACO I หนวย 

เงินตนของหนีก้ารคา ACO I 3,953.60 ลานบาท 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน 2,747.68  ลานบาท 

สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอเงินตนของหนี้การคา ACO I 69.50 รอยละ 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอหนี้สินรวม15 14.59 รอยละ 

ดอกเบี้ยคางชำระที่ไดรับการปลดหนี ้ 3,731.94  ลานบาท 
สัดสวนดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้ตอหนี้สินรวม 19.82 รอยละ 

รวมหนี้สินคางชำระลดลง 6,479.62 ลานบาท 
สัดสวนหนี้สินคางชำระลดลงตอหนี้สินรวม 34.41 รอยละ 

ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง 658.58 ลานบาท 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จายลดลงตอหนี้สินรวม 3.50 รอยละ 

รวมหนี้สินลดลง 7,138.20 ลานบาท 
สัดสวนหนี้สินลดลงตอหนี้สินรวม 37.90 รอยละ 

 

จากตารางจะเห็นวา ACO I จะแปลงหนี้เปนทุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.59 ของหนี้สินรวม ทั้งน้ี บริษัทไดเจรจา

กับเจาหนี้รายอ่ืนๆ ซึ่งไดใชสิทธิทางศาลฟองรองบริษัทและมีคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดตัดสินใหบริษัทตองชำระหนี้แลว 

เปนจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยตอบตกลงเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 7 ราย ประกอบดวย ซูพีเรียร และ

เจาหนี้รายยอย (รายละเอียดปรากฎในสวนท่ี 2 ขอ 2.1 วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา จากสถานการณทางการเงินของบริษัทตามที่กลาวมาขางตน การจัดหา

แหลงเงินทุนตางๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อชำระหนี้สินคางชำระ เชน การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน

เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) (“การออกและเสนอขายหุนแบบ RO”) การหาผูรวมทุน หรือการหาแหลง

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อาจไมใชแนวทางแกไขปญหาของบริษัทไดครบถวน เนื่องจาก ฐานะทางการเงินของบริษัท

ในปจจุบันที่มีหนี้สินรวมสูงกวาสินทรัพยรวม และบริษัทไมมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะเปนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ

ดำเนินการผลิตในระดับปกติ และภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในอดีตและมีคำพิพากษาศาลเพื่อใหผอนชำระหนี้สินดังกลาวจน

ครบถวน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาการใชแนวทางการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right 

Offering) มีโอกาสสูงที่การเพิ่มทุนจะไมไดรับการตอบรับจากผูถือหุนเดิมของบริษัทเนื่องจากนักลงทุนไมตองการลงทุน

ในหุนที่มีความเสี่ยงจากปญหาทางการเงินของบริษัท แตทั้งนี้ บริษัทจำเปนตองดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญากูยืม

เงิน Link Capital I ซึง่ระบุเรื่องการออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากการเบิกใชวงเงินกูครั้ง

แรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินสำหรับ 1) การชำระหนี้คืนเงินกูของบริษัท เพื่อลด

 
15 อางอิงงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 18,832.94 ลานบาท 
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ภาระตนทุนทางการเงิน และลดภาระหนี้สินลง และ 2) การนำไปใชเปนเงนิทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยาย

กำลังการผลิต ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การออกและเสนอขายหุนแบบ RO ตามสัญญากูยืมเงินจะมี

โอกาสไดรับเงินเพิ่มทุนไดมากกวา หากภายในระยะเวลา 2 ป โครงการแปลงหนี้เปนทุนสำเร็จ บริษัทมีการแกไขปญหา

หนี้สิน ปญหาสภาพคลองทางการเงิน และมีการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง จะทำใหนักลงทุนหรือผูถือหุนเห็นถึงแนว

ทางการแกไขและปรับปรุงของบริษัทที่ชัดเจน มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและอาจสนใจลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึง ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดรับทราบจาก ACO I ในฐานะที่จะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน ก็

พรอมที่จะเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนเพื่อสนับสนุนแผนการออกและเสนอขายหุนแบบ RO ของบริษัท อยางไรก็ตาม 

หากบริษัทมีโอกาสในการหาแหลงเงินทุนหรือเงินกูอื่นๆ เพื่อนำมาใชในการดำเนินการ และการชำระคืนเงินกูยืมของ 

Link Capital I ไดเสร็จสิ้น บริษัทอาจไมดำเนินการออกและเสนอขายหุนแบบ RO หรือบริษัทอาจดำเนินการออกและ

เสนอขายหุนแบบ RO แตอาจนำเงินเพิ่มทุนไปใชในวัตถุประสงคอื่นแทน ทั้งนี้ การกำหนดวัตถุประสงคการใชเงินตามที่

กลาวขางตน เปนการคาดการณของบริษัทในชวงเวลาท่ีเขาทำสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความจำเปนในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณวาเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO 

สวนใหญจะใชสำหรับการชำระหนี้เงินกูยืมวงเงิน A และวงเงิน C ตามสัญญากูยืมเงิน Link Capital I รวมจำนวน 44.1 

ลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาอาจจะมีเงินเพิ่มทุนสำหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพียงเล็กนอย 

สำหรับแนวทางการหาผูรวมทุนรายอื่นๆ จะตองใชเวลาในการเจรจาและจากอดีตที่ผานมา ซึ ่งมีนักลงทุนใน

อุตสาหกรรมเหล็กใหความสนใจที่จะรวมทุนกับบริษัท แตเมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขในอดีตแลว 

เห็นวามีบางเงื่อนไขที่ทำใหบริษัทเสียประโยชน ซึ่งจากสภาพกิจการของบริษัท ผูรวมทุนอาจมองวามีอำนาจตอรอง

เหนือกวาบริษัท จากความจำเปนในการแกปญหาตางๆ จึงพยายามเจรจาเพื่อตอรองจนทำใหบริษัทเสียประโยชน

มากกวาไดประโยชน 

สำหรับแนวทางการหาแหลงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือการออกและเสนอขายหลักทรัพยอื่นๆ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพิจารณาวาเปนไปไดยากเนื่องจากปญหาผิดนัดชำระหนี้สินและปญหาโครงสรางเงินทุนที่มีหนี้สิน

จำนวนมาก จึงไมมีสถาบันการเงินใดๆ หรือนักลงทุนใดๆ สนใจใหความชวยเหลือทางการเงิน 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ในการแกไขปญหาหนี้สินของบริษัท ไดแก 1) การ

จำหนายสินทรัพยของบริษัท พบวาหนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวนสูงกวาสินทรัพยรวม (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หนี้สินรวมเทากับ 18,832.94 ลานบาท และสินทรัพยรวมเทากับ 14,983.00 ลานบาท) 

และมีมูลคาสินทรัพยถาวร เทากับ 10,134.41  ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้การคาคางชำระของ ACO I จำนวน 

8,344.12 ลานบาท การจำหนายสินทรัพยของบริษัทจึงไมสามารถที่จะชำระหนี้สินของบริษัทได รวมถึงจะทำใหบริษทัไม

สามารถดำเนินธุรกิจตอไปได เนื่องจากทรัพยสินที่ใชดำเนินงานจะตองถูกนำออกขายหมด อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัท

ไดนำทรัพยสินของบริษัทประกอบดวยที่ดินจำนวน 10 แปลง และเครื่องจักรจำนวน 79 รายการเปนหลักทรัพยค้ำ

ประกันเงินกูยืมจาก Link Capital I (ตามรายละเอียดสัญญากูยืมเงิน Link Capital ในสวนที่ 1 ขอ 1.4.1.2 การจัดสรร

และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) 2) การยื่นขอเขาสูกระบวนการ

ฟนฟูกิจการอีกครั้ง บริษทัไมสามารถยื่นคำรองขอใหฟนฟูกิจการไดอีกครั้ง เนื่องจากศาลไดเคยมีคำสั่งยกคำรองคำสั่งให

ฟ นฟูกิจการภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนที่จะยื ่นคำรองใหมอีกครั้ง อีกทั้งแนวทางการฟนฟูกิจการตองใชเวลา

เตรียมการและมีคาใชจายสูง รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมายที่ใชเวลายาวนาน และการเขาสูกระบวนการ

ฟนฟูกิจการยังมีความไมแนนอนซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของศาลลมละลาย 
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ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหแก ACO I ซูพเีรียร และเจาหนี้รายยอย เพื่อปลดหนี้สินจำนวนรวม 9,226.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.99 

ของหนี้สินรวม เปนแนวทางที่เหมาะสมในสภาพการณปจจุบันของบริษัท เมื่อพิจารณารวมกับการทำสัญญากูยืมเงินจาก 

Link Capital I ในรูปของเงินกูยืมสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน และเงื่อนไขตามบันทึกขอตกลง (รายละเอียดตามเงื่อนไข

บันทึกขอตกลงในสวนที่ 1 ขอ 4.1.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน) การผอนชำระหนี้สินของ ACO I และ ซูพีเรียรที่ไมไดแปลงหนี้เปนทุนโดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงิน

ตนและดอกเบี ้ย (Grace Period) 3  ป จะทำใหบริษัทยังสามารถเดินเครื ่องจักรเพื ่อผลิตสินคาของบริษัทตาม

วัตถุประสงคหลักตอไป และหากบริษัทสามารถผลิตและจำหนายขั้นต่ำไดอยางตอเนื่อง บริษัทก็มีโอกาสที่จะสรางกระแส

เงินสดเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะกลับมาดำเนินการผลิตในระดับปกติ สงผลดีตอฐานะทางการเงินของบริษัทและเปน

ประโยชนตอผูถือหุนของบริษัท  

จากการท่ี ACO I เจรจากับบริษัทที่จะแปลงหนี้เปนทุน ทำใหบริษัทสามารถเจรจากับ ซูพีเรียร และเจาหนี้รายยอย 

ของบริษัทท่ีจะเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยเจาหนี้แตละรายจะไมเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนหาก ACO I 

ไมสามารถแปลงหนี้เปนทุนได ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนเง่ือนไขของเจาหนี้ที่ตองการความมั่นใจวา

เจาหนี้รายใหญของบริษัทรวมแปลงหนี้เปนทุนดวยเพื่อใหการแกไขปญหาหนี้สินและฐานะทางการเงินของบริษัทประสบ

ความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน ACO I ในฐานะเจาหนี้รายใหญตองการใหเจาหนี้รายอ่ืนๆ เขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุน

ดวยเชนกัน เพื่อใหบริษัทลดภาระหนี้สินที่บริษัทจะตองชำระในแตละเดือน เพื่อใหบริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดเพื่อ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนกอน และไมตองการใหเจาหน้ีรายอ่ืนๆ เรียกรองสิทธิใดๆ จากหนี้สินคางชำระเพื่อใหการปรับปรงุ

โครงสรางทางการเงินของบริษัทไมไดรับผลกระทบ 

ทั้งน้ี ตามวาระที่นำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล/นิติบุคคลสำหรับการจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้แตละรายตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ เจาหนี้แตละรายจึงมีโอกาสที่จะไดรับ

การอนุมัติหรือไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจากวาระที่นำเสนอใหจำนวนหุนสามัญที่ออกและจัดสรร

ใหแก ACO I คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 49.99 ของจำนวนหุนทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ จึงทำใหจำนวนหุนสามัญที่ ACO I จะไดรับจัดสรรมีความไมแนนอน โดยขึ้นกับผลการอนุมตัิ

หรือไมอนุมัตขิองที่ประชุมผูถือหุนในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้รายยอยแตละราย พรอมกัน

นี้ ซูพีเรียร จะแปลงหนี้เปนทุนโดยมีสัดสวนมูลหนี้คางชำระที่แปลงเปนทุนตอเงินตนของหนี้คางชำระทั้งหมดเทากับ

สัดสวนเดียวกับของ ACO I  

ดังนั้น การปลดภาระหนี้สินคางชำระ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

สัดสวนการถือหุนของบุคคลเกี่ยวโยง จะเปลี่ยนแปลงตามผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้รายยอยแตละราย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการจัดสรรของ

หุนสามัญเพิ่มทุนกรณีตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามขอมูลจากการประมาณการของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระในครั้ง

นี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณจริงของบริษัท ซึ่งแผนภาพดานลางนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบความเขาใจตอผูถือ

หุนเทานั้น 
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หนวย : ลานหุน 

 ACO I 
1. กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกราย 14,461.49 
2. กรณี ACO I และ ซูพีเรียร ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตเจาหนี้รายยอยไมไดรับการอนุมัต ิ 1,479.98 

3. กรณี ACO I และ ซูพีเรียร ไมไดรับอนุมัติ แตเจาหนี้รายยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (ไมเกิดรายการ) 
4. กรณี ACO I ซูพีเรียรไดรับอนุมัติ และ เจาหนี้รายยอย บางรายไดรับอนุมัต ิ 1,479.98  - 14,461.49 

ที่มา : ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณของบริษัทได 

จากกรณีที่อาจเกิดขึ้นในการแปลงหนี้เปนทุนตามตารางขางตน ผลกระทบทางบัญชีจากการแปลงหนี้เปนทุนของ 

ACO I ตามเงื่อนไขเปนดังนี ้
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2562 

 กรณี ACO I และ ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ

หุน แตเจาหนีร้ายยอยไมไดรับ

การอนุมัต ิ

กรณี ACO I ซูพีเรียร 

ไดรับอนุมัติและ เจาหนี้

รายยอย บางรายไดรับ

อนุมัต ิ

กรณีไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถอืหุนทุกราย 

เงินตนของหนี้สิน ลานบาท 3,953.60 3,953.60 3,953.60 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน ลานบาท 281.20 281.20 - 2,747.68 2,747.68 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลง
เป นท ุนต อเง ินต นของ
หนี้สิน 

รอยละ 7.11 7.11 – 69.50 69.50 

สัดสวนเงินตนที่จะแปลง
เปนทุนตอหนี้สินรวม 

รอยละ 1.49 1.49 – 14.59 14.59 

ดอกเบี้ยคางชำระที่ไดรับ
การปลดหนี้ 

ลานบาท 3,731.94 3,731.94 3,731.94 

สัดสวนดอกเบี ้ยที ่ได รับ
การปลดหนี้ตอหนี้สินรวม 

รอยละ 19.82 19.82 19.82 

รวมหนี้สินคางชำระลดลง ลานบาท 4,671.72 4,671.72 - 7,138.20  7,138.20 
สัดสวนหนี ้ส ินคางชำระ
ลดลงตอหนี้สินรวม 

รอยละ 21.31 21.31 – 34.41 34.41 

ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง ลานบาท 658.58 658.58 658.58 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จาย
ลดลงตอหนี้สินรวม 

รอยละ 3.50 3.50 3.50 

รวมหนี้สินลดลง ลานบาท 4,671.72 4,671.72 -7,138.20  7,138.20 
ส ัดส วนหนี ้ส ินลดลงตอ
หนี้สินรวม 

รอยละ 24.81 24.81 – 37.90 37.90 

 

จากตารางขางตนหาก ACO I และ ซูพีเรียรไดรับอนุมัติ บริษัทจะยังไดรับการปลดหนี้ โดย ACO I จะปลดภาระ

ดอกเบี้ยท้ังจำนวนและภาษีหัก ณ ที่จาย ทำใหสัดสวนหนี้สินลดลงอยูระหวางรอยละ  24.81 – 37.90 ของหนี้สินรวม  

นอกจากนี้ การปลดภาระหนี้สินคางชำระดังกลาวทำใหบริษัทลดภาระดอกเบี้ยบางสวนที่เกิดข้ึนจากหน้ีสินคางชำระ

ของ ACO I หากบริษัทไมสามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินคางชำระตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 คิดเปนจำนวน 3,731.94 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินคางชำระ

ของ ACO I จะถูกคำนวณดอกเบี้ยจนกวาบริษัทจะดำเนินการชำระหนี้สินจนเสร็จสิ้น 
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ข. บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินคางชำระ 

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัตวิาระที่เกี่ยวของกับโครงการแปลงหน้ีเปนทุนทุกวาระ (วาระที่ 6 – วาระที่ 11 และวาระ

ที่ 12.2) บริษัทจะสามารถออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนสงผลใหบริษัทสามารถปลด

ภาระหนี้สินคางชำระโดยบริษัทไมตองใชเงินสดสุดจำนวน 9,226.82 ลานบาทเพื่อชำระหนี้สินคางชำระ และจากขอมูล

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีขอมูลแสดงฐานะทางการเงินและกระแส

เงินสดที่สำคัญดังน้ี 

 
จากแผนภาพขางตน เมื่อเปรียบเทียบขอมูลฐานะการเงินและระดับกระแสเงินสดของบริษัท จะเห็นวาบริษัทมี

หนี้สินรวมจำนวน 18,832.94 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 14,983.00 ลานบาท และบริษัทมีระดับ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 91.04 ลานบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำกวาศูนยจำนวน 

(777.20) ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวนของผูถือหุนต่ำกวาศูนยเทากับ (3,849.94) ลานบาท ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึง

เห็นวาบริษัทมีปญหาเรื่องฐานะทางการเงินท่ีมีหนี้สินมากกวาทรัพยสนิจำนวนมาก และไมมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ ดังนั้นการทำโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยเฉพาะในสวนหนี้การคาของ ACO I จึงเปนวิธีที่เหมาะสมกับบริษัทใน

สภาวะปจจุบัน   

 

91.04 

(777.20)

14,983.00 

(3,849.94)

18,832.94 

 (5,000)  -  5,000  10,000  15,000  20,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

สินทรัพยรวม

สวนของผูถือหุนรวม

หนี้สินรวม

 (ลานบาท) 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

63/203 

จากแผนภาพขางตน แสดงระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในชวง 3 ปยอนหลังและไตรมาส 2 ป 

2562 จะเห็นวา จากอดีตที่ผานมาบริษัทไมสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได ทั้งจากการที่บริษัทไมมี

แหลงเงินทุนเพียงพอท่ีจะดำเนินการผลิตไดเต็มกำลังการผลิต สภาวะอุตสาหกรรมเหล็กที่มีการแขงขันสูงและราคาเหล็ก

มีความผันผวนสูง และจากการท่ีบริษัทมีปญหาเรื่องฐานะทางการเงิน จนทำใหไมสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสำหรับเปน

เงินทุนหมุนเวียน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทไดเขาทำสัญญารับจางผลิตใหกับ GJS ภายหลังจากกลุม SSG เขา

มาปรับโครงสรางทางการเงินและการบริหารของ GJS แลว สงผลใหบริษัทเริ่มมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 

82.74 ลานบาทในป 2561 อยางไรก็ตามในเดือนมกราคม 2562 GJS ไดยกเลิกสัญญาดังกลาว สงผลใหบริษัทประสบ

ปญหาขาดสภาพคลองอยางรุนแรงจนทำใหตองหยุดดำเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2562 สงผลให

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในชวง 6 เดือนของป 2562 เทากับ (777.20) ลานบาท 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาโอกาสที่บริษัทจะวางแผนการใชเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อ

ชำระหนี้สินจำนวนมากของบริษัทจึงเปนไปไดยาก นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการจำหนายสินทรัพยถาวรเพื่อการชำระ

หนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนไปไดยากที่บริษัทจะจำหนายสินทรัพยเพื่อชำระหนี้ไดเปนผลสำเร็จ

เนื่องจากสินทรัพยถาวรบางสวนที่สำคัญของบริษัทติดภาระค้ำประกันตามสัญญากูยืมเงิน (โปรดดูรายละเอียดที่สวนที่ 1 

ขอ 1.6.2 จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน) จากเหตุผลที่กลาว

มาขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา โครงการแปลงหนี้เปนทุนรวมถึงการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยว

โยงโดยเฉพาะหนี้ในสวนของ ACO I และการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อใหแก ACO I จะเปนประโยชนตอบริษัทและผู

ถือหุน ซึ่งทำใหบริษัทสามารถปลดภาระหนี้สินคางชำระไดโดยไมตองชำระเปนเงินสด เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด

หรือสภาพคลองทางการเงินเพียงพอท่ีจะชำระหนี้สินได 

พรอมกันนี้ หากพิจารณาแผนการออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากการเบิกใชวงเงิน

กู ยืมตามเงื ่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ซึ ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาผู ถือหุ นเดิมจะไดรับ

ผลกระทบ หากจำเปนตองระดมทุนจำนวนมากเพื่อการชำระหนี้สิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความ

เปนไปไดของการออกและเสนอขายหุนแบบ RO ในสวนท่ี 2 ขอ 2.2.1 (ก) ขางตน 

 

ค. บริษัทจะมีโครงสรางเงินทนุที่ดีขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี ้

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวาระที่เกี่ยวของกับโครงการแปลงหน้ีเปนทุนทุกวาระ (วาระที ่6 – วาระที่ 11 และวาระ

ที่ 12.2) บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุนละ 0.19 บาท (มูลคาที่ตราไวหุ นละ 5.00 

บาท) จำนวน 22,078.58 ลานหุน (ประกอบดวยหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท คิดเปนทุนจดทะเบียนชำระ

แลวจำนวน 110,392.92 ลานบาท ทำใหมีสวนต่ำมูลคาหุนจำนวน 106,197.99 ลานบาท) เพื่อชำระหนี้สินจำนวน 

4,194.93 ลานบาท ปลดภาระดอกเบี้ยคางจายจากหนี้สินดังกลาวจำนวน 4,372.32 ลานบาท และปลดภาระภาษีหัก ณ 

ที่จายคางจายจำนวน 659.57 ลานบาท รวมภาระหนี้สินลดลง 9,226.82 ลานบาท ซึ่งเปนการออกและเสนอขายหุน

ใหแก ACO I จำนวน 14,461.89 ลานหุน เพื่อลดหนี้สินคางชำระของ ACO I จำนวน 2,747.68 ลานบาท ปลดภาระ

ดอกเบี้ยจากหนี้สินของ ACO I จำนวน 3,731.94 ลานบาท และปลดภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจายจำนวน 658.58 

ลานบาท จะสงผลกระทบเชิงบวกท่ีจะเกิดขึ้นกับบริษัท คือหนี้สินของบริษัทจะลดลง ทุนจดทะเบียนและสวนของผูถือหุน

จะเพิ่มขึ้น และบริษัทจะมีกำไรจากการปลดภาระดอกเบี้ยและภาระภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย จำนวน 5,031.89 ลาน

บาท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริษัทแกไขสัญญากูยืมกับ Link Capital I ทำใหมีวงเงินกูยืม C เพิ่มเติม
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จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน 435.90 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทเบิกใชเต็ม

จำนวน โดยผลเปลี่ยนแปลงทางบัญชีจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 ที่บริษัทจะสามารถปลดภาระหนี้สินประมาณ 9,226.82 ลานบาท ดังรายละเอียดขอ 2.2.1 (ก) สามารถ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนของบริษัทไดดังนี้ (ตารางการคำนวณเปนเพียงเพื่อเปรียบเทียบโครงสราง

เงินทุนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเขาทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และยังมิไดมีการสอบ

ทานโดยผูสอบบญัชีของบริษัทแตอยางใด)  

หนวย : ลานบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(งวด ไตรมาส 2 ป 2562) 

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

กอนการเขาทำรายการ ปรับปรุง หลังการเขาทำรายการ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท) 2,182.78 435.90 2,618.68 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (ลานบาท) 12,800.21 - 12,800.21 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 14,982.99 435.90 15,418.89 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 18,832.94 (8,790.92)16 10,042.02 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว (ลานบาท) 34,250.90 110,392.92 144,643.82 

สวนต่ำกวาทุน (ลานบาท) (10,163.27) (106,197.99) (116,361.26) 

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

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) (3,849.94) 9,226.82 5,376.88 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุน (Debt to Equity ratio) (เทา) 

(4.89) - 1.87 

 
งบการเงินรวม 

(งวด ไตรมาส 2 ป 2562) 

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

กอนการเขาทำรายการ ปรับปรุง หลังการเขาทำรายการ 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท) 5,125.41 435.90 5,561.31 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน (ลานบาท) 24,557.46 - 24,557.46 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 29,682.88 435.90 30,118.78 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 19,179.32 (8,790.92)16 10,388.40  

ทุนจดทะเบียนชำระแลว (ลานบาท) 34,250.90 110,392.92 144,643.82  

สวนต่ำกวาทุน (ลานบาท) (10,163.27) (106,197.99) (116,361.27) 

ขาดทุนสะสม (ลานบาท) (25,504.98) 5,031.89 (20,473.09)  

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 10,503.55 9,226.82 19,730.38 

สวนของผูถือหุนของบริษัท (ลานบาท) (433.02) 9,226.82 8,739.81 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(Debt to Equity ratio) (เทา) 

1.82  0.53 

 
16 หนี้สินรวมประกอบดวยการปลดภาระหนี้สินตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 9,226.82 ลานบาท และวงเงินกูยืม C จาก Link Capital I จำนวน 

435.90 ลานบาท 
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จากการประมาณการสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ

บริษัท จะเห็นวา บริษัทจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาศูนย และมหีนี้สินลดลงจำนวนมาก ทำใหอัตราสวน

หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทลดลงอยางมีนัยสำคัญโดยงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) กอนการเขาทำรายการเทากับ 

(4.89) เทาและ 1.82 เทา ตามลำดับ และหลังการเขาทำรายการลดลงเหลือ 1.87 เทาและ 0.53 เทา ตามลำดับ ซึ่ง

สะทอนโครงสรางเงินทุนทีพ่ัฒนาขึ้น แสดงถึงความตั้งใจของบริษัทในการปรับปรุงฐานะทางการเงินตอผูใชงบการเงิน ทำ

ใหทั้งคูคาและลูกคามีความเชื่อมั่นที่จะทำการคากับบริษัทเพิ่มขึ้น อาจเปนผลใหไดรับเงื่อนไขทางการคาที่ดีขึ้นจากคูคา

ในอนาคต รวมถึงเจรจากับลูกคาเดิมเพื่อใหกลับมาซื้อสินคากับบริษัทภายหลังบริษัทดำเนินการตามแผนโครงการแปลง

หนี้เปนทุนและกลับมาดำเนินการผลิตไดอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามหากการเขาทำรายการครั้งนี้สำเร็จ และราคาเสนอ

ขายหุนที่ 0.19 บาทตอหุน ต่ำกวาราคาตลาด ณ วันที่เกดิรายการ บริษัทอาจจะตองบันทึกผลกระทบทางบัญชีเกี่ยวกับ

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (Share Based Payment) โดยบริษัทจะดำเนินการหารอืกับผูสอบบัญชีของบริษัทกอนการ

บันทึกรายการดังกลาวตอไป ซึ่งหากบริษัทตองบันทึกผลกระทบดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทมีกำไรสะสมลดลง ทำใหสวน

ของผูถือหุนลดลง และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คำนวณดงัขางตน 

 

ง. ลดความเสี่ยงการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ 

จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีคานอยกวาศูนยเทากับ 

(433.02) ลานบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะเขาขายอาจถูกเพิกถอนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการเพิก

ถอนหลักทรัพยจดทะเบียน ที่ระบุเหตุที่หลักทรัพยจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนกรณีฐานะการเงินซึ่งเปดเผยในงบการเงิน

หรืองบการเงินรวมฉบับลาสุดที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย  

ทั้งน้ี หากบริษัทไมสามารถทำใหสวนของผูถือหุนมีคามากกวาศูนยภายในธันวาคม 2562 และเปนผลใหงบการเงินที่

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชสีำหรับป 2562 แสดงฐานะการเงินที่มีสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย บริษัทจะเขาขายที่มี

เหตุแหงการถูกเพิกถอนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีระยะเวลาดังนี ้

ระยะเวลาการแกไขเบื้องตน : ใหบริษัทจดทะเบียนดำเนินการแกไขทำใหสวนของผูถือหุนมีคามากกวาศูนย ภายใน 

6 เดือนนับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยฯไดรับรายงานแสดงฐานะการเงินที่เปดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับ

ลาสุดที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย โดยในระหวางที่บริษัทจด

ทะเบียนดำเนินการดังกลาวตลาดหลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) จนครบ 6 เดือนหรือจนกวา

บริษัทจดทะเบียนจะแกไขได 
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แผนภาพแสดงระยะเวลาการดำเนินการ 

 

 
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถแกไขภายในชวงระยะเวลา 6 เดือน ตลาดหลักทรัพยฯจะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-

Compliance) เพื ่อใหนักลงทุนทราบวาหลักทรัพยของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน และ เครื ่องหมาย SP 

(Suspension) เพื่อสั่งหามการซื้อขาย ซึ่งบริษัทจะตองดำเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป เมื่อบริษัทสามารถ

แกไขไดภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศวาหลักทรัพยของบริษัทเขาขายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพยฯจะประกาศ

รายชื่อหลักทรัพยของบริษัทวาเขาสูชวงดำเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ทั้งนี้ ตลาด

หลักทรัพยจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทตอไป หากบริษัทไม

สามารถแกไขเหตแุหงการเพิกถอนภายใน 1 ปนับแตวันที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน 

นอกจากนี้ เมื ่อบริษัทเขาสู ชวงดำเนินการใหมีคุณสมบัติเพื ่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บริษัทจะตอง

ดำเนินการใหบริษัทมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนสำหรับ SET หรือ mai  

หากหลักทรัพยของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จะกระทบตอผูถือหุนที่ไมสามารถซื้อขายในระบบซื้อขายของตลาด

หลักทรัพยได และหากหลักทรัพยของบริษัทถูกเพิกถอน จะทำใหกระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุนที่สิ้น

สภาพการเปนบริษัทจดทะเบียน 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทเขาทำรายการในครั้งนี้ จะทำใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาศูนย โดยบริษัท

คาดวาจะดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2562 ซึ่งจะทำใหบริษัทไมเขาขายเหตุ

แหงการเพิกถอนดังกลาวและไดกระทบตอการลงทุนของผูถือหุน 

ณ ปจจุบัน GSTEEL มีสถานะ NC และ SP เนื่องจากบริษัทเขาขายการถูกเพิกถอนจากกรณีไมนำสงงบการเงิน และ

ตอมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทไดนำสงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ป 2562 ที่ลาชา มายังตลาดหลักทรัพยฯแลว 

อยางไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพยฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย GSTEEL ตอไปเนื่องจาก GSTEEL ยังคงอยูในชวง

ดำเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติกลับมาซื้อขาย โดยตองนำสงงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดอยางนอย 2 ไตรมาส ไดแก 

ไตรมาสที่ 2 ป 2562  และ ไตรมาสที่ 3 ป 2562 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัทไดสงงบการเงินไตรมาส 2 ป 

2562 ภายในกำหนดระยะเวลาเปนที่เรียบรอย นอกน้ีบริษัทจะตองนำสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ56-1) ป 

2561 และรายงานประจำป (แบบ 56-2) ป 2561 ตามมาตรา 56 ของ พรบ.หลักทรัพย ดังนั้นหากบริษัทนำสงแบบ

ตลท.ไดรับรายงานที่ถูกตองครบถวน

จากบริษัทจดทะเบียน 

ประกาศเขาขายเพิกถอน ครบกําหนด 1 ป หากแกไขเหตุเพิก

ถอนไมได ตลท.จะพิจารณาตาม

ขั้นตอนเพิกถอนตอไป 

ครบกําหนด 1 ป หากไมสามารถ

ดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมา

ซื้อได ตลท.จพิจารณาตามขั้นตอน

เพิกถอนตอไป 

1 ป 1 ป 6 เดือน 

ขึ้นเครื่องหมาย NP ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP 

ก.พ. 63 ส.ค. 63 ส.ค. 64 ส.ค. 65 

ชวงแกไขเหตุแหงการเพิกถอน Resume Stage 
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ดังกลาวและงบการเงินไตรมาส 3 ป 2562 ตลาดหลักทรัพยฯจะพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเพื่อใหหลักทรัพยของ 

GSTEEL กลับมาซื้อขายผานระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ อีกครั้ง 

อยางไรก็ตามการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอน หรือพิจารณาคุณสมบัติในการ

แกไขเหตุแหงการเพิกถอนเพื่อใหหลักทรัพยของ GSTEEL กลับมาซื้อขายผานระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ นั้น 

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพยฯ  

 

จ. ลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองบังคับคด ี

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการเกีย่วโยง หรือการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ

กิจการ (Whitewash) ใหแก ACO I หรือการแตงตั้งกรรมการที่เสนอโดย ACO I จำนวน 5 ทาน หรือการเขาทำรายการ

เกี่ยวโยงของ ซูพีเรียร บริษัทจะสามารถดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนได  บริษัทจะออกและเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I และ เจาหนี้ตามคำพิพากษาอีก 7 ราย โดยปจจุบันบริษัทจะมี

ภาระหนี้สินเงินตนรวมดอกเบี้ยจากหนี้สินตามคำพิพากษา โดยแบงเปน 1) หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ตอศาลตามที่ศาลไดมีคำพิพากษาที่มีตอเจาหนี้ 3 รายทีไ่มเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวนรวม 138.02 ลานบาท 

2) หนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาลตามท่ีศาลไดมีคำพิพากษาท่ีมีตอ  เอ็ม พาวเวอร ดีสินชัย นางวนิดา 

นางเบญจมาศ นิวเวิลดอินเตอรเมทัล และนายธนูชัย จำนวนรวม 1,465.77 ลานบาท และ 3) มีภาระหนี้สินตามคำ

พิพากษาตอซูพีเรียร จำนวน 621.86 ลานบาท รวมภาระหนี้สินตามคำพิพากษาจำนวน 2,225.64 ลานบาท จากการ

วิเคราะหสภาพคลองทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท (ตามรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ข)) ซึ่งบริษัทเพิ่ง

กลับมาเดินเครื่องจักรในเดือนพฤษภาคม 2562 หลังจากไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I สำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อการดำเนินงาน ดังนั้นหากบริษัทตองจัดสรรกระแสเงินสดสำหรับผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษาเมื่อครบกำหนด

ชำระหนี้สินในแตละงวด บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไมสามารถชำระหนี้สินตามกำหนด และอาจเปนเหตุใหเจาหนี้ตามคำ

พิพากษารองขอใหชำระหนี ้(โปรดดูรายละเอียดประมาณการผอนชำระหนี้ตามคำพิพากษาในสวนท่ี 2 ขอ 2.4.2 (ก)) 

หากบริษัทถูกฟองรองจนถูกยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี สงผลใหบริษัทไมสามารถประกอบธุรกิจไดตามปกติ 

เครื่องจักรอาจตองหยุดเดินการผลิต และบริษัทอาจตองดวยขอสันนิษฐานตามกฎหมายวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และ

อาจทำใหเจาหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทสามารถฟองบริษัทใหลมละลายได ซึ่งหากศาลไดใชดุลยพินิจพิจารณาแลวเห็น

วาบริษัทเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว ศาลอาจมีคำสั่งพิทักษทรัพย โดยเจาหนี้จะเรียกรองเพื่อรับชำระหนี้ และศาลอาจ

พิพากษาใหบริษัทลมละลาย หากบริษัทตองคำพิพากษาใหลมละลายแลว จะสงผลใหบริษัทจะตองยุติกิจการและตองเลกิ

บริษัท การลมละลายจะสงผลเสียตอบริษัท ในขณะที่ผูถือหุนของบริษัทจะไมสามารถเรียกรองใดๆ จากบริษัทได และ

กระทบตอการลงทนุของผูถือหุน 

สำหรับหนี้การคาคางชำระของ ACO I เปนเงินตนรวมดอกเบี้ยจำนวน 6,479.62 ลานบาท ถึงแมวา ACO I และ

บริษัทมีความตั้งใจในการแกไขปญหาหนี้สินของบริษัทโดยการแปลงหนี้เปนทุนมากกวาการเรียกรองใหบริษัทชำระ

หนี้สินดังกลาวในทันที รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหบริษัท

สามารถเดินเครื่องจักรได อยางไรก็ดี  ACO I มีสิทธิที่จะฟองรองใหบริษัทชำระหนี้หากบริษัทไมสามารถชำระหนี้คงคางที่

มีกับ ACO I ได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนและการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) รวมถึงการแปลงหนี้เปนทุน

ของเจาหนี้ตามคำพิพากษา เปนประโยชนและจะชวยลดความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหน้ีของบริษัท  



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ฉ. การบริหารจากทีมบริหารที่มีประสบการณ 

กลุม SSG เปนกองทุนการเงินระหวางประเทศที่มุงเนนการลงทุนในบริษัทที่ตองการเงินทุนและมีหนี้สินจำนวนมาก 

(Stressed Assets) เนื่องจากคณะผูบริหารของกลุม SSG มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหนี้

และการปรับปรุงกิจการใหสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจไดตามปกติ (Business Turnaround) มาเปนเวลานานกวา 20 ป 

ซึ่ง SSG แนะนำ Synergy ที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมเหล็ก ใหรูจักและเพื่อใหเขามาใหบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

แกบริษัท ตามเงื ่อนไขสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I รวมถึง กลุม SSG ไดกำหนดเงื ่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link 

Capital I ที ่จะใหบริษัทวาจาง SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG CM”) เพื ่อเปนที ่ปรึกษา

ทางการเงิน ในเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสด และการหาแหลงเงินทุน โดยหาก SSG CM 

สามารถชวยแกปญหาฐานะทางการเงินและสภาพคลองทางการเงินของบริษัทได จะเปนสวนสำคัญที่ทำใหบริษัทสามารถ

ประกอบธุรกิจตอเนื่อง ซึ่งจะเปนผลดีกับบริษัทและผูถือหุน (โปรดดูรายละเอียดความสมเหตุสมผลของสัญญาที่ปรึกษา

ทางการเงิน SSG CM ในสวนที่ 2 ขอ 2.8.2) และจากการพิจารณาแผนธุรกิจที่ SSG และ Synergy นำเสนอ รวมถึง

ขอบเขตการใหบริการของ SSG CM ตามสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาขอมูลเพิ่มเติม

จากขอมูลแบบ 247 – 7 ขอมูลผูบริหาร ขอมูลของผลงานในอดีต ประวัติของผูบริหารของ SSG และ Synergy รวมทั้ง

การเขามาบริหารของ SSG และ Synergy ใน GJS ในป 2560  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแผนของ Synergy 

จำเปนตองมีบุคลากรเขามาบริหารกระแสเงินสดรวมทั้งตองจัดหาแหลงเงินทุนสำรองอื่นเพิ่มเติม  เพื่อเขามาพลิกฟน

ธุรกิจของบริษัทใหกลับมาดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตอไป  

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา หากกลุม SSG สามารถเขามาดำเนินการไดตามแผนงาน รวมถึง

บริษัทในกลุม SSG CM สามารถดำเนินการตามขอบเขตงานท่ีปรึกษาทางการเงินตามที่กลาวขางตน จะเปนประโยชนกับ

บริษัทในการบริหารจัดการใหบริษัทมีฐานะการเงินและผลประกอบการที่ดีขึ้น 

 

2.2.2 ขอดอยและความเสี่ยงในการทำรายการกับ ACO I 

ก. ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) 

จากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน หากที่ประชุมผูถือ

หุนอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้จะเปนผลใหบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัท และผู

ถือหุนเดิมของบริษัทจะไดรับผลกระทบเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนที่ลดลงจากหุนสามัญที่

เพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขการอนุมัติรายการที่อาจเกิดขึ้นใน

แตละกรณีดังนี ้

 
สมมติฐาน การลดลงของสิทธิออกเสียง 

(Control Dilution) 

การลดลงของกำไรตอหุน 

(Earnings per Share 

Dilution) 

การลดลงของเงินปนผลตอหุน 

(Dividend per Share 

Dilution) 

กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ

ออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ ่มทุน

ใหแกเจาหนี้ทุกรายตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน  

ส ิทธ ิออกเสียงจะลดลงร อยละ 

76.32  เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กำไรตอหุนจะลดลงรอยละ 76.32 

เม ื ่อเท ียบกับกอนการออกและ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี ้

เงินปนผลตอหุนจะลดลงรอยละ 

76.32 เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
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สมมติฐาน การลดลงของสิทธิออกเสียง 

(Control Dilution) 

การลดลงของกำไรตอหุน 

(Earnings per Share 

Dilution) 

การลดลงของเงินปนผลตอหุน 

(Dividend per Share 

Dilution) 

กรณีท ี ่ประช ุมผ ู ถ ือห ุ นอนุม ัติ

จ ัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแก

เจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร แต

ไมอนุมัติใหเจาหนี ้รายอื ่นๆ ทุก

ราย ตามโครงการแปลงหนี ้เปน

ทุน 

สิทธ ิออกเสียงจะลดลงร อยละ 

19.50  เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กำไรตอหุนจะลดลงรอยละ 19.50 

เม ื ่อเท ียบกับกอนการออกและ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี ้

เงินปนผลตอหุนจะลดลงรอยละ 

19.50 เมื่อเทียบกับกอนการออก

และจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใน

ครั้งนี ้

กรณีท ี ่ประช ุมผ ู ถ ือห ุ นอนุม ัติ

จ ัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนใหแก

เจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร แต

ไมอนุมัติใหเจาหนี้รายอื่นบางราย 

ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

สิทธิออกเสียงจะลดลงอยูระหวาง

รอยละ 19.50 – 76.32  เม่ือเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

กำไรตอหุ นจะลดลงอยู ระหวาง

รอยละ 19.50 – 76.32 เมื่อเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

เงินปนผลตอหุนจะลดลงระหวาง

รอยละ 19.50 - 76.32 เมื่อเทียบ

กับกอนการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้

หมายเหตุ : ปจจุบันบริษัทมีกำไรตอหุนติดลบและไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ดังนั้นการเขาทำโครงการแปลงหนี้เปนทุนอาจไมไดสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการลดลงของกำไรตอหุนดีหรือการลดลงของเงินปนผลตอหุนในระยะเวลาอันใกล 

ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ ไมเกิดผลกระทบทางดาน

ราคา เนื่องจาก ราคาเสนอขายเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน  

 

ข. บริษัทมีภาระหนี้สินคงคางเหลืออยูจำนวนมากจากการแปลงหนี้เปนทุน 

 ภายหลังจากการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้แลว บริษัทยังมีภาระหนี้สินทั้งสิ้นประมาณ 10,042.02 ลานบาท โดย

เปนหนี้สินคงคางกับ ACO I อีกจำนวน 1,205.92 ลานบาท และเงินกูยืมกับ Link Capital I จำนวน 84.10 ลานเหรียญ

สหรัฐ คิดเปนจำนวน 2,599.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินที่ตองหาแหลงเงินทุนมาชำระหนี้ในอนาคต ทั้งนี้ 

บริษัทมีแผนการลดหนี้ โดยการคืนเงินกูยืมของสถาบันการเงินจำนวนรวม 361.63 ลานบาท โดยหนี้สวนนี้ไดรับยกเวน

เงินตนและดอกเบี้ยจำนวน 255.38 ลานบาท และทำการชำระหนี้ทางบัญชีระหวางเงินลงทุนของบริษัทกับเงินกูยืมของ

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2,407.24 ลานบาท ดังนั้น หนี้สินที่เหลืออยูหลังจากหักภาระหนี้ดังกลาว 

คงเหลือ 7,273.00 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา ภาระหนี้สินคงคางที่เหลืออยู บริษัทยังไมมีสภาพคลอง

เพียงพอที่จะจัดหาแหลงเงินทุนมาชำระหนี้ได บริษัทอาจจะตองมีการเจรจาดานภาระหนี้สินอีกครั้งในอนาคต พรอมกัน

นี้บริษัทมีภาระหนี้สินที่ไมเกี่ยวของกับโครงการแปลงหนี้เปนทุนสูงสุดจำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

จำนวน 5,778 ลานบาท ซึ่งสองอันดับแรกไดแกหนี้สินของบริษทั จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“GSS”) จำนวน 2,407 

ลานบาท และ หนี้สินของ Link Capital I จำนวน 924 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินของ GSS บริษัทจะดำเนินการหักลบกลบ

หนี้ระหวางกันในอนาคต ซึ่งทำใหปลดภาระหนี้ดังกลาวได และหนี้สินของ Link Capital I จะมีแผนชำระตามสัญญาในป

ที่ 4 (ป 2566) สวนหนี้สินคางชำระของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง บริษัทไดชำระหนี้ครบแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 

สำหรับหนี้สินของเจาหนี้รายอื่นๆ สวนใหญในสิบรายแรก บริษัทอยูระหวางการเจรจากับเจาหนี้เพื่อผอนชำระ ทั้งน้ี ตาม

เงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน Link Capital I บริษัทตองออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวัน

เบิกใชวงเงินกูครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินจากการเพิ่มทุนสวนหนึ่งเพื่อการ

ชำระหนี้ ดังนั้น หากบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO จะทำใหความเสี่ยงจากการขาด
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เงินทุนสำหรับชำระหนี้ลดลง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน ACO I และกลุม SSG 

จะใหความชวยเหลือบริษัทตามที่เปดเผยในสิ่งที่สงมาดวย 10 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหไดมาซึ่ง

หลักทรัพยใหม โดยไมตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ อาจสงผลใหบริษัทสามารถเจรจากับเจาหนี้ที่ไม

เกี่ยวของกับโครงการแปลงหน้ีเปนทุนที่มีเงื่อนไขที่ดีกวา เชน การขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกูยืม หรือหาแหลงเงินกูทีม่ี

อัตราดอกเบี้ยท่ีต่ำกวา และสามารถเจรจาปลดภาระดอกเบี้ยคางจาย (Hair Cut) ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับแผนการดำเนินงานและ

สภาพคลองของบริษัท  

 

ค. การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ของ ACO I  

ACO I จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในสัดสวนรอยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวและของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่ง ACO I มีหนาที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงำ

กิจการ 

ทั้งน้ี ACO I ไมประสงคที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท และมีความประสงคที่จะขอผอนผันการทำ

คำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท (Whitewash) ในคราวเดียวกับการ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ หาก ACO I ไดรับผอน

ผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

เปนผลให ACO I ไมตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท  

นอกจากนี้ ACO I ไมมีหนาที่ทำคำเสนอซื้อ GSTEEL-W3 เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใชสิทธิสูงซื้อหุนสามัญตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกวาราคาเสนอขายหุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนที่หุนละ 0.19 บาท (GSTEEL-W3 มีราคาใช

สิทธิเทากับหุนละ 2.15 บาท) และ ACO I ไมเคยไดมาหรือจะไดมาซึ่ง GSTEEL-W3 โดยมีคาตอบแทนในระหวาง

ระยะเวลา 90 กอนวันท่ียื่นคำเสนอซื้อตอสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในขอ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน และอนุมัติผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ใหแก ACO I ผูถือหุนที่ไมเห็นดวย

กับการเขาทำรายการในครั ้งนี ้ หรือไมเห็นดวยกับแผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท หรือไมเห็นดวยกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนหรือนโยบายการบริหารจัดการของกลุม SSG และผูถือหุนตองการลดความเสี ่ยง

ดังกลาวโดยการจำหนายหุนของบริษัท ผูถือหุนอาจจะไมสามารถดำเนินการจำหนายหุนผานกระบวนการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพยของบริษัทหรือผานระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ ได  เนื่องจาก ACO I ไดรับการผอนผันการทำคำเสนอ

ซื้อทั้งหมดของกิจการ และ ปจจุบันบริษัทเปนบริษัทที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนกรณีไมนำสงงบการเงินภายในเวลาที่

กำหนด ตามท่ีกลาวแลวขางตน ในขอ 2.2.1 (ง.) 
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2.3 เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับ ACO I  กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

2.3.1 ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับ ACO I เทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

สำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกับ ACO I นั้น จากการที่กลุม SSG ไดเคยตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ดาน

กฎหมาย ดานบัญชี และดานการเงิน เปนที่เรียบรอยตั้งแตป 2559 กอนที่กลุม SSG จะดำเนินการตามแผนการปรับ

โครงสรางในคราวกอนหนานี้ ซึ่งผลจากการตรวจสอบสถานะเปนที่นาพอใจ จึงทำใหการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกับ ACO 

I ในครั้งนี้ กลุม SSG หรือ ACO I ไมจำเปนตองตรวจสอบสถานะของบริษัทอีกครั้ง 

จากที่กลาวมาขางตน การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงจึงลดขั้นตอนของการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) 

และบุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทเปนอยางดี จึงทำใหการเจรจาหรือการเตรียมการกอนการเขาทำรายการทำได

งายขึ้น 

 

ข. บริษัทไดรับการชวยเหลือทางการเงินอยางครอบคลุมเนื่องจากความเขาใจในสถานการณของบริษัท 

จากการที่กลุม SSG เปนกองทนุทางการเงินที่มีเงินลงทุนและมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกิจการที่มีปญหาทาง

การเงินเพื่อใชความชำนาญในการแกไขสถานการณของกิจการจนมีสถานะทางการเงินท่ีดีขึ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

มีความเห็นวา การไดรับความชวยเหลอืจากกลุม SSG ทั้งการใหเงินกูยืมและการแปลงหนี้เปนทุน เปนการดำเนินการเพือ่

แกไขปญหาหนี้สิน ปญหาสวนทุนต่ำกวาศูนย และปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหวา 

การเลือกดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนหรือการใหเงินกูยืมเพียงวิธีการใดหรือวิธีการหนึ่งจะไมสามารถแกไข

ปญหาหนี้สิน ปญหาสวนทุนต่ำกวาศูนย และปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไดทั้งหมด ทั้งน้ีในป 2559 กลุม SSG 

ในฐานะผูถือหุนของ ACO I ไดเริ่มเขามาเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับบริษัท โดยทั้งบริษัทและกลุม SSG มีวัตถุประสงคที่

จะทำใหการแกไขปญหาของบริษัทเปนการแกไขทั้งสวนของภาระหนี้สิน สวนของทุน และการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึง

เปนการตกลงกันในการแปลงหน้ีเปนทุน เพื่อแกไขปญหาภาระหนี้สินไปพรอมๆ กับการแกไขปญหาขาดเงินทุนหมุนเวยีน 

อยางไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ACO I ใน

ราคาต่ำกวาราคาตลาดมากกวารอยละ 10 ทำใหโครงการแปลงหนี้เปนทุนในป 2560 ไมประสบผลสำเร็จ บริษัทจึงยัง

ประสบปญหาทางการเงินตอไป อยางไรก็ตาม ในป 2562 บริษัทและกลุม SSG ไดเจรจาเพื่อแกไขปญหาภาระหนี้สิน 

ปญหาสวนของทุนที่ต่ำกวาศูนย และปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนอีกครั ้ง กลุม SSG จึงตกลงใหความชวยเหลือทาง

การเงินเปนสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I โดยมีหลักประกันที่สำคัญเปนสินทรัพยถาวรสวนใหญของบริษัท ซึ่ง

บริษัทไดรับเงินกูยืมในรูปเงินกูระยะยาวที่มีระยะเวลาปลอดชำระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป และวงเงินแสตนด

บายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby letters of credit, SBLC) สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ (โปรดดูรายละเอียดเงื่อนไข

สัญญากูยืมเงินระหวางบริษัท และ Link Capital I ในสวนที่ 1 ขอ 1.4.1.2 จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน) เพื่อแกไขปญหาสำคัญจากการขาดเงินทุนหมุนเวียนจนบริษัทตองหยุด

การผลิตในชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2562 บริษัทจึงสามารถกลับมาเดินเครื่องจักรผลิตสินคาไดอีกครั้งใน

เดือนพฤษภาคม 2562 พรอมกันนี้ บริษัทและกลุม SSG พิจารณาวาเงินกูยืมจาก Link Capital I ดังกลาวเพียงพอตอ

การดำเนินการผลิตเฉพาะในชวงการใชไฟฟานอย (Off-Peak Period) เทานั ้น บริษัทและกลุม SSG จึงตกลงที่จะ

ดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนอีกครั้ง เพื่อใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในระดับปกติตามวัตถุประสงคของ
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บริษัทในอนาคตและการแกปญหาหนี้สินคางชำระ โดยคำนึงถึงขอดีของโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามที่กลาวขางตน 

รวมถึงการตกลงแปลงหนี้เปนทุนของ ACO I ชวยใหบริษัทสามารถเจรจากับเจาหนี้อื่นๆ ไดงายขึ้นและตกลงเขารวม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ถึงแมวา การเขามาเปนผูถือหุนใหญของกลุม 

SSG จากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร ก็เพื่อทำใหมี

ความคลองตัวในการกำหนดนโยบายตางๆ  เพื่อพลิกฟนสถานการณของบริษัทในปจจุบัน รวมถึงมีความมั่นใจสำหรับ

การใหความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งหากกลุม SSG เปนเพียงเจาหนี้เหมือนกับสถาบันการเงินตางๆ 

อาจไมมีความเชื่อมั่นวาบริษัทจะสามารถจายชำระหนี้คืนไดมากนอยเพียงใด พรอมกันนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน 

Link Capital I บริษัทตองออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันเบิกใชวงเงินกูครั้งแรก (วันที่ 

17 เมษายน 2562) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินจากการเพิ่มทุนเพื่อการชำระหนี้สินของบริษัทและการใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกำลังการผลิต ดังนั้น หากบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO จะ

ทำใหบริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้นทำใหบริษัทสามารถแกไขปญหาตางๆ ตามที่กลาวขางตนได ทั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย 10 

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติใหไดมาซึ่งหลักทรัพยใหม โดยไมตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ

กิจการ (แบบ 247-7) ACO I ในฐานะที่จะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทภายหลังการแปลงหนี้เปนทุน ก็พรอมที่จะเพิ่มทุน

ตามสัดสวนการถือหุนเพื่อสนับสนุนแผนการออกและเสนอขายหุนแบบ RO ของบริษัท ซึ่งจะเปนผลดีตอบริษัท ในการ

แกไขปญหาฐานะทางการเงิน ปญหาสภาพคลองทางการเงิน และแผนแหลงเงินทุนในการชำระหนี้สินในอนาคต 

 

ค. มีเงื่อนไขในการผอนชำระหนีส้ินการคาที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

จากการที่ ACO I จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 14,461.49 ลานหุน เพื่อ

ปลดหนี้สินการคาคางชำระจำนวน 2,747.68 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีหนี้สินการคาของ ACO I คงเหลือ

ภายหลังจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 1,205.92 ลานบาท โดยบริษัทและ ACO I ตกลงเงื่อนไขการผอนชำระ

หนี้สินดังกลาวตามบันทึกขอตกลง คือ จะชำระใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป อัตราดอกเบีย้สำหรับเงินตนที่เหลืออยู คือ MLR – 

2% ตอป และจะไดรับระยะเวลาพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก สวนการผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ยที่คาง

ชำระในชวง 3 ปแรกดังกลาว จะมีการเจรจาระหวางบริษัทและ ACO I ตอไป 

บริษัทคัดเลือกเจาหนี้เขาโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยพิจารณาจากเจาหนี้รายใหญที่เคยแสดงเจตนารมณในการ

เขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนมาตั้งแตป 2560 คือ ACO I รวมทั้งเจาหน้ีตามคำพิพากษาของศาลที่ใหบริษัทตองชำระ 

10 ราย เนื่องจากบริษัทไมมีความสามารถในการชำระหนี้ตามคำพิพากษารายใดได ซึ่งการแปลงหนี้เปนทุนไมหมดและ

เหลืออยูบางสวน เนื่องจากไมอยากใหกระทบผูถือหุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการการผอนชำระหนี้สินที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุนตามบันทึกขอตกลง 

(MOU) ระหวางบริษัทกับ ACO I เพื่อเปนขอมูลสำหรับการพิจารณาของผูถือหุนเทานั้น ทั้งนี้ การผอนชำระหนี้สินจริง

ของบริษัทอาจแตกตางกับของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีประมาณการการผอนชำระหนี้สินดังน้ี 
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หนวย : ลานบาท 

 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ประมาณการผอนชำระ - - - 69.00 270.28 261.95 253.40 244.96 236.52 171.86 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่

เหลืออยู มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทไดรับการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก จึงทำใหบริษัทมีระยะเวลา

ในการหาเงินทุนหมุนเวยีนจากการดำเนินธุรกิจ เพ่ือหารายไดนำมาชำระหนี้การคาที่เหลือ 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนอัตราสวนลด รอยละ 2 ตอป จากอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดี ซึ่งดีกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับในปจจุบัน หรือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่คำนวณ

ดอกเบี้ย 

อยางไรก็ตาม หนี้การคาที่เหลือ เปนภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขขางตน บริษัทจำเปนตองหาเงินทุนเพื่อชำระ

หนี้สินดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป ตามเงื่อนไขดังกลาว โดยจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท

จะมีภาระหนี้สินผอนชำระตั้งแตป 2565 – 2571 จำนวนเทากับ 70.82 – 276.84 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทไมสามารถ

ดำเนินธุรกิจจนมีเงินทุนเพียงพอหรือหาแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอตอการชำระหนี้ หากบริษัทผิดนัดชำระ ACO I อาจ

ฟองรองบังคับคดี  นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระหนี้สินจาก Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเดียวกับ ACO I อีกจำนวน 

84.10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินกูยืมในปท่ี 4 (ประมาณป 2566) และปที่ 5 (ประมาณป 2567) ซึ่ง

จะมีผลกระทบตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตางๆ ของบริษัทเชนกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการ

ชำระหนี้การคาที่เหลือมีเงื่อนไขที่ดี แตมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอบริษัทและการลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุน 

หากไมสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ได 

ทั้งน้ี ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน Link Capital I บริษัทตองออกและเสนอขายหุนแบบ RO ภายในระยะเวลา 2 

ปนับจากวันเบิกใชวงเงินกูครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินจากการเพิ่มทุนสวน

หนึ่งเพ่ือการชำระหนี้ ดังนั้น หากบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุนแบบ RO จะทำใหความเสี่ยงจาก

การขาดเงินทุนสำหรับชำระหนี้ลดลง  
 

2.3.2 ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับ ACO I เทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญากูยืมเงิน  

จากการท่ีบริษัทเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับ ACO I โดยกลุม SSG ในฐานะผูถือหุนของ ACO I ไดใหความชวยเหลือ

ทางการเงิน บริษัททำสัญญากูยืมเงินกบั Link Capital I ในวันที่ 2 เมษายน 2562 แกไขเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขาทำสัญญากูยืมเงินดังกลาวเปนความจำเปนของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัท

มีภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งไดวิเคราะหขอดีขอดอยและผลกระทบจากเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินดังกลาวในสวนที่ 2 ขอ 

2.8.1 สัญญากูยืทเงิน Link Capital 

 

ข. ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญาท่ีปรึกษาทางการเงินของ SSG CM 

จากการที ่บริษัททำสัญญาที ่ปรึกษาทางการเงินกับ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG 

CM”) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยเปนไปตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได
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วิเคราะหขอดีขอดอยและผลกระทบจากเงื ่อนไขของสัญญากูยืมเงินดังกลาวในสวนที่ 2 ขอ 2.8.2 สัญญาที่ปรึกษา

ทางการเงิน SSG Capital Management (Mauritius) Limited  

 

2.3.3 ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ACO I 

ก. ไมทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ข. บริษัทอาจเจรจากับบุคคลภายนอกในเง่ือนไขท่ีดีกวาเงื่อนไขที่ตกลงกับบุคคลเกี่ยวโยง 

ค. บริษัทไมตองรับภาระคาที่ปรึกษาตามสัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงินของ SSG CM  

 

2.3.4 ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ACO I 

ก. บริษัทตองใชเวลาในการหาผูลงทนุหรือแหลงเงินทุนใหมและตองใชเวลาสำหรับเริ่มกระบวนการการตรวจสอบ

สถานะ (Due Diligence) ใหม ซึ่งอาจตองใชเวลามากกวา 3 เดือนในการตรวจสอถานะการเจรจาตอรอง และการ

ทำสัญญารวมถึงกระบวนการขออนุมัต ิ

ข. บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องความสำเรจ็ในการหาผูลงทุนหรือแหลงเงินทุนใหมและความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขตางๆ ที่ไดรับไมดี

ไปกวาเงื่อนไขที่ไดรับจากบคุคลเก่ียวโยง 

2.4 เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการกับ ACO I 

2.4.1 ประโยชนหรือขอดีหากไมเขาทำรายการกับ ACO I  

ก. ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) (โปรดดู

รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบในสวนท่ี 2 ขอ 2.2.2 (ก) ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิออกเสียง กำไรตอหุน 

และเงินปนผลตอหุนทีล่ดลง) 

 

ข. บริษัทยังไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 

จากการที่บริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินในรูปของเงินกูยืมจาก Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG 

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนและทำใหบริษัทสามารถดำเนินการผลิตสินคาไดอีกครั้งหลังจากการหยุดเดินเครื่องจักรในชวง

เดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน 2562 ทั้งน้ีเงื่อนไขของการใหเงินกูยืมจาก Link Capital I ดังกลาว (โปรดดูรายละเอียด

สัญญาเงินกูยืมในสวนที่ 1 ขอ 1.4.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน) ไมไดมีเงื่อนไขที่จะยกเลิกสัญญาเงินกูยืมดังกลาว ถึงแมวา ACO I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG ไมไดรับ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ รวมถึงการไมไดรับการอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยว

โยง หรือ ไมไดรับการอนุมัติการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อท้ังหมดของกิจการ (Whitewash)  

ดังนั้น หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการกับ ACO I บริษัทยังไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I เพื่อ

เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งเปนประโยชนกับบริษัทที่ไมตองหยุดเดินเครื่องจักร อยางไรก็ตาม บริษัทมี

ภาระผูกพันตามสัญญาเงินกูยืม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความสมเหตุสมผลของสัญญาเงินกูยืมในสวนที่ 

2 ขอ 2.8.1 สัญญากูยืมเงินระหวาง Link Capital I 
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2.4.2 ผลกระทบหรือขอดอยหากไมเขาทำรายการกับ ACO I 

ก. บริษัทยังคงมีปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมาก  

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I ซึ่งเขา

ขายเปนรายการเกี่ยวโยงหรือไมอนุมัติการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) 

ใหแก ACO I บริษัทจะยกเลิกโครงการแปลงหนี้เปนทุน ทำใหบริษัทไมสามารถแปลงหนี้ของ ACO I จำนวน 2,747.68  

ลานบาท การปลดภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,731.94 ลานบาท รวมถึงการลดลงของ ภาษีหัก ณ ที่จาย จากการปลดภาระ

ดอกเบี้ยจำนวน 658.58 ลานบาท และบริษัทยังคงมีภาระหนี้สินการคาคางชำระของ ACO I จำนวนรวม 3,953.60 ลาน

บาท (ขอมูลดอกเบี้ยคำนวณถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) รวมถึงดอกเบี้ยจากหนี้สินคางชำระที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทยังไมมีแผนและไมมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินคางชำระดังกลาวได พรอมกันนี้ บริษัทยังมี

ภาระหนี้สินตามคำพิพากษาที่ตกลงเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้อีกจำนวน 7 ราย ซึ่งรวมถึงหนี้สินตามคำ

พิพากษาของซูพีเรียรที่ตองการแปลงหนี้เปนทุนบางสวนคิดเปนจำนวน 1,546.93 ลานบาทและการปลดภาระดอกเบี้ย

จำนวน 640.38 ลานบาท บริษัทจึงมีภาระผูกพันในการผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษารวมเปนเงินจำนวน 2,186.77 

ลานบาท โดยมีรายละเอียดหนี้สินและเงื่อนไขการผอนชำระดังนี ้
     หนวย : ลานบาท 

เจาหนี้ ภาระเงินตน การผอนชำระ

ตอเดือน 

ระยะเวลาผอนชำระ  หมายเหต ุ

1. เอ็ม พาวเวอร 868.51 8.04 ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2572 (108 งวด)  

2. ดีสินชัย 117.55 1.79 ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2568 (60 งวด) ชำระ 10.00 ลานบาท ใน

เดือน ธ.ค. 2562 

3. นางวนิดา 10.00 0.28 พ.ค. 2564 - เม.ย. 2567 (36 งวด)  

4. นางเบญจมาศ 15.00 0.42 พ.ค. 2564 - เม.ย. 2567 (36 งวด)  

5. น ิว เว ิ ลด อิน เตอร

เมทลั 

137.79 1.80 ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2568 (60 งวด) ชำระ 30.00 ลานบาท ใน

เดือน ธ.ค. 2562 

6. นายธนูชัย 6.00 0.17 พ.ค. 2562 - เม.ย. 2567 (36 งวด)  

7. ซูพีเรียร 391.54 5.48 พ.ค. 2565 - เม.ย. 2547 (108 งวด)  

รวม 1,546.93 0.17 – 8.04    

 

พรอมกันนี้ บริษัทมีเจาหนี้ตามคำพิพากษาอีกจำนวน 3 รายที่ไมเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนมีหนี้สินรวม

เทากับ 138.02 ลานบาท โดยมีรายละเอียดหนี้สินและเงื่อนไขการผอนชำระดังนี ้
     หนวย : ลานบาท 

เจาหนี้ ภาระเงินตน การผอนชำระ

ตอเดือน 

ระยะเวลาผอนชำระ  หมายเหต ุ

1. รายที่ 1 64.80 2.70 มิ.ย. 2562 -มิ.ย. 2564 (25 งวด)  

2. รายที่ 2 35.00 0.83 พ.ค. 2564 - เม.ย. 2567 (36 งวด) ชำระ 50.00 ลานบาท ใน

เดือน ธ.ค. 2562 

3. รายที่ 3 25.52 0.71 พ.ค. 2564 - เม.ย. 2567 (36 งวด)  

รวม 138.02 0.71 – 2.70    
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ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการหนี้สินตามคำพิพากษาท่ีบริษัทตองชำระในแตละป ตามตารางดานลาง 
หนวย : ลานบาท 

 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 

หนี้ตามคำพิพากษา 93.90 102.18 177.22 215.60 237.53 216.08 183.82 
 

หนวย : ลานบาท 

 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 

หนี้ตามคำพิพากษา 162.29 162.29 162.29 114.04 65.78 21.93 

 

ดังนั้น จากการวิเคราะหของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทจำเปนตองมีเงินสดในแตละป เพื่อการชำระหนี้ตาม

คำพิพากษาอยูระหวาง 21.93 ถึง 237.53 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสดเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาในแต

ละปกับความสามารถในการดำเนินงาน พบวาบริษัทอาจไมมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนไดเพียงพอเพื่อการชำระ

หนี้สินตามคำพิพากษา บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สินตามคำพิพากษา 

อยางไรก็ตาม หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทจะยังมีภาระในการผอนชำระหนี้สินคาง

ชำระของ ACO I จำนวน 1,205.92 ลานบาท ตามที่กลาวไวในขอ 2.3.1 (ค) โดยมีระยะเวลา 9 ป ACO I ตกลงใหบริษัท

มีเวลาปลอดเงินตนในชวง 3 ปแรก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขดังกลาวจะเปนประโยชนกับบริษัท

เนือ่งจากบริษัทสามารถนำเงินสดในมือที่มีอยูสรางกระแสเงินสดตอยอดการดำเนินงานของบริษัทตอไปทดแทนการชำระ

หนี้ที่ไมไดกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ 

 

ข. บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ  

หากบริษัทไมสามารถแกไขใหสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีคามากกวาศูนยไดกอนการจัดทำงบ

การเงินรวมท่ีไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ป 2562 บริษทัจะเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนตามขอบังคับของตลาด

หลักทรัพย (โปรดดูรายละเอียดความเสี่ยงที่จะเขาขายอาจถูกเพิกถอนหลกัทรัพยในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ง) ลดความเสี่ยง

การเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ) 

 

ค. บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกู

ใดที่จะชำระหนีต้ามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหนีส้ินคางชำระจำนวนมากได 

ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหการชำระหนี้สินตามคำพิพากษาของบริษัทในขอ 2.4.2 (ก) บริษัทมีความ

เสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สินดังกลาว และอาจเปนเหตุใหเจาหน้ีตามคำพิพากษาฟองรองเพื่อบังคับยึดทรัพยของบริษัทได 

นอกจากนี ้การฟองรองเพื่อบังคับยึดทรัพยจากเจาหน้ีตามคำพิพากษา อาจเปนเหตุให ACO I ซึ่งเปนเจาหน้ีรายใหญของ

บริษัทยอมรักษาสิทธิในการฟองรองเพื่อใหบริษัทชำระหนี้ดวยเชนกัน หาก ACO I ใชสิทธิในการฟองรองใหบริษัทชำระ

หนีก้ารคาจะมีผลกระทบตอบรษิัทอยางมนีัยสำคญัเนื่องจาก ACO I เปนเจาหนี้รายใหญจำนวน 8,344.12 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 44.31 ของหนี้สินรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะ

ไมสามารถชำระหนี้สินดังกลาวได นอกจากนี้เจาหนี้สามารถฟองรองใหยึดทรัพยตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทถูก

ยึดทรัพยตามหมายบังคับคดีแลว สงผลใหบริษัทตองดวยคำสันนิษฐานตามกฎหมายวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และอาจ
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ถูกฟองรองใหลมละลายได หากเกิดเหตุการณดังกลาวซึ่งจะสงผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นวาบริษัทอาจใชแนวทางการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการเพื่อรักษาทรัพยสินและประโยชนของผูถือ

หุนอีกครั้ง อยางไรก็ตามการดำเนินการตามกระบวนการฟนฟูกิจการขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาหาทาง

ออกของบริษัท 

 

ง. บริษัทมีความเสี่ยงจากความสำเรจ็ในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื่องจากฐานะทางการเงินและ

ผลประกอบการของบริษัทท่ีมีหนีส้ินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

จากฐานะทางการเงินของบริษัทตามที่กลาวขางตนบริษัทมีความเสี่ยงจากความสำเร็จในการหาผูลงทุนใหม และ/

หรือ แหลงเงินทุนใหม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหความเปนไปไดในการหาผูลงทุนและ/หรือแหลงเงินทุน

ใหมดังรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 (ก) 

 

จ. บริษัทยังมีภาระหนีส้ินตามสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I  

จากการที่บริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I จำนวนรวม 84.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,599.97 ลานบาท ลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2562 (โปรดดูรายละเอียดสญัญากูยืมเงินจาก Link Capital I ในสวนท่ี 1 ขอ 1.4.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน) เพื่อนำมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรของบริษัท

สามารถผลิตสินคาได โดย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทไดทำการเบิกเงินตามสัญญาสำหรับวงเงินกู A จำนวน 

30.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 927.46 ลานบาท วงเงินกู B จำนวน 30.80 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน

จำนวน 952.10 ลานบาท และวงเงินกู C จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนจำนวน 435.90 ลานบาท รวม

ทั้งสิ้นเปนจำนวน 74.90 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,315.46 ลานบาท 

หากที่ประชุมผูถอืหุนไมอนุมัติตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทจะยังคงมีภาระในการชำระคืนเงินกูยืมวงเงิน A 

ภายในป 2566 จำนวนรอยละ 30 ของเงินกูคงคาง และในป 2567 จำนวนรอยละ 70 ของเงินกูคงคาง และวงเงินกู C 

ภายในเดือนป 2563 จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับภาระการผอนชำระหนี้สินตามคำพิพากษา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ถึงแมวาเงินกูยืมดังกลาวจะทำใหบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการเดิน

เครื่องจักรผลิตสินคาของบริษัท แตคาดการณวาบริษัทยังสามารถผลิตสินคาไดเฉพาะในชวงใชไฟฟานอย (Off-Peak 

Period) ซึ่งการดำเนินการผลิตดังกลาวอาจทำใหบริษัทยังมีกระแสเงินสดไมเพียงพอที่จะชำระหนี้สินตามที่กลาวขางตน 

และหาก ACO I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทจากการจัดสรรหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนในครั้งนี้ จะมีโอกาสที ่Link Capital I ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG จะเรียกรองใหบริษัทชำระหนี้สินตามสัญญาเงิน

กู ยืมโดยเครงครัด และการเจรจายืดระยะเวลาชำระหนี้อาจเปนไปไดยาก พรอมกันนี้ สัญญาเงินกู ยืมดังกลาวมี

หลักประกันเปนสินทรัพยถาวรทั้งที่ดินและเครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการ ดังนั้น Link Capital I ในฐานะผูใหกูมี

สิทธิยึดหลักประกัน ซึ่งจะเปนผลเสียตอบริษัทในการดำเนินกิจการตอเนื่อง   
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2.5 ขอดี ขอดอยและความเสี่ยงในการทำรายการเกี่ยวโยงกับซูพีเรียร 

2.5.1. ขอดีในการทำรายการกับซูพีเรียร 

ก. บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินตามคำพิพากษาศาลของซูพีเรียร 

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุนใหแกซูพีเรียร ซึ่งเขาขายเปนบุคคลเกี่ยวโยง โดยหนี้สินตามคำพิพากษาของซูพีเรียรเกิดจากศาลแพง

กรุงเทพใตมีคำพิพากษาใหบริษัทชำระหนี้สินใหแก ซูพีเรียร ซึ ่งเปนภาระหนี้สินจากการที่บริษัทนำหุนสามัญของ 

GSTEEL ที่ซูพีเรียรเปนเจาของไปเปนหลักประกันการกูยืมเงินของบริษัทยอยของบริษัท และถูกผูใหกู บังคับจำนำทั้ง

จำนวน เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวผิดนัดชำระหนี้กูยืมตอผูใหกู โดยบริษัทไดใหคำรับรองตอซูพีเรียรวาจะยอมรับผิด

ชดใชคาเสียหายตอซูพีเรียรจากการถูกบังคับจำนำหุนสามัญดังกลาว และคาความเสียหายจากการที่ซูพีเรียรไมสามารถ

ใชสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เนื่องจากการที่หุนสามัญถูกบังคับจำนำ  

ทั้งน้ี หนี้สนิตามคำพิพากษาของซูพีเรียร มีภาระหนี้สินที่จะเขาทำรายการตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน เปนดังนี ้

 
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 ซูพีเรียร หนวย 

เงินตนของหนี้สินของซูพีเรียร 391.54 ลานบาท 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน 332.40 ลานบาท 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทนุตอเงินตนของหนี้สินของซูพีเรียร 84.90 รอยละ 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอหนี้สินรวม17 2.08 รอยละ 
ดอกเบี้ยคางชำระที่ไดรับการปลดหนี้ 289.46 ลานบาท 
สัดสวนดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้ตอหนี้สินรวม 1.54 รอยละ 
รวมหนี้สินคางชำระลดลง 621.86 ลานบาท 
สัดสวนหนี้สินคางชำระลดลงตอหนี้สินรวม 3.30 รอยละ 
ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง - ลานบาท 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จายลดลงตอหนี้สินรวม - รอยละ 
รวมหนี้สินลดลง 621.86 ลานบาท 
สัดสวนหนี้สินลดลงตอหนี้สินรวม 3.30 รอยละ 

 

การเขาทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการทำรายการ บริษัทจะสามารถลดภาระหนี้สิน

ตามคำพิพากษาของ ซูพีเรียร คิดเปนจำนวน 621.86 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.30 ของหนี้สินรวมจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาภาระหนี้สินตามคำ

พิพากษาจะลดลงจากการแปลงหนี้เปนทุนของ ซูพีเรียร และเปนผลดีตอการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท โดยภาระ

หนีส้ินคงเหลือของ ซูพีเรียร เทากับ 59.14 ลานบาท คาความเสียหายจากการที่เจาหนี้ไมสามารถใชสิทธิจองซื้อใบสำคัญ

แสดงสิทธิ (Warrant) เทากับ 86.69 ลานบาท และคาฤชาธรรมเนียม เทากับ 0.05 ลานบาท รวมเปนจำนวน 145.89 

ลานบาท 

ดังนั้น การปลดภาระหนี้สินคางชำระ การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

สัดสวนการถือหุนของบุคคลเกี่ยวโยง จะเปลี่ยนแปลงตามผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

 
17

 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 18,832.94 ลานบาท 
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ทางการเงินอิสระประมาณการการจัดสรรของหุนสามัญเพิ่มทุนกรณีตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตามขอมูลจากการ

ประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการคำนวณจริงของบริษัท ซึ่งแผนภาพ

ดานลางนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบความเขาใจตอผูถือหุนเทานั้น 
หนวย : ลานหุน 

 ซูพีเรียร 
1. กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกราย 1,749.47 
2. กรณีเจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตเจาหนีร้ายยอยไมไดรับการอนุมัต ิ 179.04 
3. กรณีเจาหนี้ ACO I และ ซูพีเรียร ไมไดรับอนุมัติ แตเจาหนี้รายยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (ไมเกิดรายการ) 
4. กรณีเจาหนี้ ACO I ซูพีเรียร และ เจาหนี้รายยอย บางรายไดรับอนุมัต ิ 179.04 -  1,749.47 

 

จากกรณีที่อาจเกิดขึ้นในการแปลงหนี้เปนทุนตามตารางขางตน ผลกระทบตอหนี้สินของซูพีเรียรจากการแปลงหนี้

เปนทุนของซูพีเรียร เปนดังนี ้
หนี้สินคางชำระ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 กรณีเจาหนี้ ACO I 

และ ซูพีเรียร ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู

ถือหุน แตเจาหนีร้าย

ยอยไมไดรับการ

อนุมัต ิ

กรณเีจาหนี้ ACO I ซู

พีเรียร และ เจาหนี้

รายยอย บางราย

ไดรับอนุมัติ 

กรณีเจาหนี้ไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนทุก

ราย 

เงินตนของหนี้สินของซูพีเรียร 391.54 391.54 391.54 
เงินตนที่จะแปลงเปนทุน 34.02 34.02 – 332.40 332.40 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอเงินตนของหนี้สนิ 8.69 8.69 – 84.90 84.90 
สัดสวนเงินตนที่จะแปลงเปนทุนตอหนี้สินรวม 0.18 0.18 – 1.76 1.76 
ดอกเบี้ยคางชำระที่ไดรับการปลดหนี้ 289.46 289.46 289.46 
สัดสวนดอกเบี้ยที่ไดรับการปลดหนี้ตอหนี้สินรวม 1.54 1.54 1.54 
รวมหนี้สินคางชำระลดลง 323.48 323.48 – 621.86 621.86 
สัดสวนหนี้สินคางชำระลดลงตอหนี้สินรวม 1.72 1.72 – 3.30 3.30 
ภาษีหัก ณ ที่จายลดลง - - - 
สัดสวนภาษีหัก ณ ที่จายลดลงตอหนี้สินรวม - - - 
รวมหนี้สินลดลง 323.48 323.48 - 621.86 621.86 
สัดสวนหนี้สินลดลงตอหนี้สินรวม 1.72 1.72 - 3.30 3.30 

พรอมกันนี้ การอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร ยังเปน

เงื่อนไขสำคัญของการออกและเสนอขายหุนสามัญตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนทั้งโครงการ หมายความวา หากซูพีเรียร

ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสำหรับวาระการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ซูพีเรียร หรือวาระการเขาทำ

รายการเกี่ยวโยง บริษัทจะขอยกเลิกโครงการแปลงหนี้เปนทุนทั้งโครงการ โดยจากการสัมภาษณผูบริหาร เงื่อนไข

ดังกลาวเปนเงื่อนไขจากการเจรจากับกลุม SSG ที่ตองการให ซูพีเรียร ซึ่งเปนบุคคลเกี่ยวโยงโดยมีคุณหญิงปทมาและผูที่

เกี่ยวของของคุณหญิงปทมาเปนผูถือหุนและ/หรือกรรมการ ไดมีสวนรวมกับโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี ้ และ

หนี้สินตามคำพิพากษาไดรับการแกไขพรอมกัน ในขณะเดียวกัน ซูพีเรียร ตกลงเขารวมโครงการแปลงหนี้เปนทุนหาก 

ACO I ซึ ่งเปนเจาหนี้รายใหญสามารถแปลงหนี้เปนทุนไดเชนกัน ดังนั ้น นอกเหนือจากการลดภาระหนี้สินตามคำ

พิพากษาของซูพีเรียรแลว การอนุมัติเขาทำรายการเกี่ยวโยงของซูพีเรียรยังมีผลตอโครงการแปลงหนี้เปนทุนท้ังโครงการ  



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาภาระหนี้สินคางชำระจะลดลงไดจำนวนมากจากโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน และเปนผลดีตอการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท โดยหากผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งน้ี บริษัทจะมีหน้ีสิน

คงเหลือเทากับ 9,606.12  ลานบาทหลังการแปลงหนี้เปนทุน ทำใหบริษัทมีโอกาสชำระหนี้สินคางชำระคงเหลือทั้งหมด

ไดงายขึ้น โดยภาระหนี้สินคางชำระของ ซูพีเรียร ที่ลดลงเทากับ 323.48 – 621.86 ลานบาท และมีหนี้สินของ ซูพีเรียร 

คงเหลือเทากับ 145.83 – 444.21 ลานบาท 

นอกจากนี้ การปลดภาระหนี้สินคางชำระดังกลาวทำใหบริษัทลดภาระดอกเบี้ยบางสวนท่ีเกิดขึ้นจากหนี้สินคางชำระ

ของ ซูพีเรียร หากบริษัทไมสามารถดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนได บริษัทจะมีภาระดอกเบี้ยจากหนี้สินคางชำระตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 คดิเปนจำนวน 4,372.32 ลานบาท ทั้งนี้ หนี้สินคางชำระ

ของ ซูพีเรียร จะถูกคำนวณดอกเบี้ยจนกวาบริษัทจะดำเนินการชำระหนี้สินจนเสร็จสิ้น 

 

ข. บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินตามคำพิพากษาศาล 

การแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ ซูพีเรียร รวมถึง การเขา

ทำรายการเกี่ยวโยงของ ACO I การขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ใหแก 

ACO I การแตงตั้งกรรมการที่เสนอโดย ACO I จำนวน 5 ทาน และการอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้

รายยอยแตละราย บริษัทจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนโดยสามารถปลดภาระ

หนี้สินคางชำระโดยบริษัทไมตองใชเงินสดไดสูงสุดจำนวน 9,226.82 ลานบาทเพื่อชำระหนี้สินคางชำระ ซึ่งรวมหนี้สิน

คางชำระตามคำพิพากษาของ ซูพีเรียร จำนวน 391.54 ลานบาท โดยบริษัทไมจำเปนตองจัดหาเงินสดเพื่อชำระหนี้สิน

ดังกลาว  

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ ซูพีเรียร หรือการเขาทำรายการเกี่ยวโยงของ 

ACO I บริษัทจะยกเลิกโครงการแปลงหน้ีเปนทุน บริษัทจำเปนตองชำระหนี้สินของซูพีเรียรตามคำพิพากษารวมถึงหน้ีสิน

ตามคำพิพากษาของเจาหนี้รายอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหการผอนชำระหนี้สินในสวนที่ 2 ขอ 2.4.2 

(ก) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกซูพีเรียรเพื่อแปลงหนี้เปน

ทุนจะเปนประโยชนตอบริษัทในการรักษากระแสเงินสดและไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินตามคำพิพากษา 

 

ค. เงื่อนไขในการผอนชำระหนี้สินที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

จากการที่ ซูพีเรียร จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 1,749.47 ลานหุน เพื่อ

ปลดหนี้สินคางชำระจำนวน 332.40 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีหนี้สินของ ซูพีเรียร คงเหลือภายหลังจาก

โครงการแปลงหนี้เปนทุนจำนวน 145.89 ลานบาท โดยบริษัทและ ซูพีเรียร ตกลงเงื่อนไขการผอนชำระหนี้สินดังกลาว

ตามบันทึกขอตกลงดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 

ประมาณการผอนชำระ - - - 8.35 32.70 31.69 30.65 29.63 28.61 20.79 

 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เงื่อนไขการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่

เหลืออยู มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทไดรับการพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก จึงทำใหบริษทัมีระยะเวลา

ในการหาเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินธรุกิจ เพื่อหารายไดนำมาชำระหนี้การคาท่ีเหลือ  

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนอัตราสวนลด รอยละ 2 ตอป จากอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดี ซึ่งดีกวาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับในปจจุบัน หรือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่คำนวณ

ดอกเบี้ย 

อยางไรก็ตาม หนี้ที่เหลือ เปนภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขขางตน บริษัทจำเปนตองหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้สิน

ดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป ตามเงื่อนไขดังกลาว โดยจากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทจะมี

ภาระหนี้สินผอนชำระตั้งแตป 2565 – 2571 จำนวนเทากับ 8.35 – 32.70 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทไมสามารถดำเนิน

ธุรกิจจนมีเงินทุนเพียงพอหรือหาแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอตอการชำระหนี้ หากบริษัทผิดนัดชำระ ซูพีเรียร อาจฟอง

ลมละลายได  นอกจากนี้บริษทัยังมีภาระหนี้สินจาก ซูพีเรียร อีกจำนวน 145.89 ลานบาท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนเงิน

กูยืมใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป ซึ่งจะมีผลกระทบตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตางๆ ของบริษัทเชนกัน ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการชำระหนี้การคาที่เหลือมีเง่ือนไขที่ดี แตมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอบริษัทและการ

ลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุน หากไมสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ได 

 

2.5.2. ขอดอยและความเสี่ยงในการทำรายการกับซูพีเรียร 

ก. ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect) 

จากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกซูพีเรียรและเจาหนี้อื ่นๆของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 

หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนี้จะเปนผลใหซูพีเรียร ACO I และเจาหนี้รายยอยไดรับจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบรษิัท และผูถือหุนเดมิของบริษัทจะไดรับผลกระทบเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผล

ตอหุนที่ลดลงจากหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขการ

อนุมัติรายการที่อาจเกิดขึ้นตามรายละเอียดในขอ 2.2.2 (ก) 
 

2.6 เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับ ซูพีเรียร กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

2.6.1. ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับ ซูพีเรียร เทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

สำหรับการทำรายการเกี่ยวโยงกับซูพีเรียร ซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนรายใหญเปนกรรมการในบริษัท ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคุณหญิงปทมา และผูที่เกี่ยวของ ถือหุนในซูพีเรียรจำนวนทั้งสิ้น 52.00 ลานหุน คิด

เปนรอยละ 99.99 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของซูพีเรียร พรอมกันนี้ คุณหญิงปทมาเปนกรรมการและผูถอื

หุนของบริษัท ดังนั้น คุณหญิงปทมาจึงทราบสถานะของบริษัทเปนอยางดี จึงเปนประโยชนตอการทำรายการโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุน 
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2.7 เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

2.7.1. ประโยชนหรือขอดีหากไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร  

ก. ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน 

(Earnings per Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) 

 

2.7.2. ผลกระทบหรือขอดอยหากไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

ก. บริษัทยังคงมีปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมาก และปญหาสภาพคลองทางการเงิน ที่สงผลกระทบตอฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ (โปรดดรูายละเอยีดในสวนท่ี 2.4.2 (ก)) 

ข. บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตแุหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงิน  

ค. บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกู

ใดที่จะชำระหนีต้ามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหนีส้ินคางชำระจำนวนมากได 

ง. บริษัทมีความเสี่ยงจากความสำเรจ็ในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื่องจากฐานะทางการเงินและ

ผลประกอบการของบริษัทท่ีมีหนีส้ินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

2.8 ความสมเหตุสมผลของสัญญากูยืมเงินระหวาง Link Capital I และสัญญา SIPCO สัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน SSG 

Capital Management (Mauritius) Limited 

2.8.1 สัญญากูยืมเงิน Link Capital I กับบริษัท 

ตามที่บริษัทเจรจากับกลุม SSG เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท โดยเขาทำสัญญากูยืมเงินระหวาง 

Link Capital I กับบริษัทลงวันท่ี 2 เมษายน 2562 และฉบับแกไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 

1 ขอ 1.4.1.2 การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน) โดยเงินกูยืม

ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการผลิตเหล็กแผนรีดรอนของบริษัท ที่ผานมา บริษัทขาดสภาพ

คลองทางการเงินจนตองหยุดการผลิตจนถึงป 25557 และตอมาบริษัทเคยไดรับการชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท มหาชัย

ศูนยรวมเหล็ก จำกัด และนายนิรัมดร งามชำนัญฤทธิ์” (“กลุมมหาชัย”) ในชวงป 2557 – ป 2560 ภายหลังจากกลุมมหาชัย

และนายนิรัมด งามชำนาญฤทธิ์ หยุดใหความชวยเหลือทางการเงินทำใหบริษัทขาดกระแสเงินสดอีกครั้ง บริษัทจึงตองรับจาง 

GJS เพื่อผลิตเหล็กแผนรีดรอนใหกับ GJS ในชวงป 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทจำเปนตองหาแหลงเงินทุน

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัท บริษัทจึงไดเจรจากับกลุม SSG ในฐานะผูถือหุนใหญของ GJS 

เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท โดยบริษัทตองการใหบริษัทสามารถดำเนินการผลิตอยางตอเนื่อง ภายหลังจาก

การเขาทำสัญญาเงินกูยืมระหวาง Link Capital I และไดรับเงินกูยืมในวันที่ 17 เมษายน 2562 วันที่ 18 เมษายน 2562 และ 

23 กรกฎาคม 2562 ตามลำดับ บริษัทจึงเริ่มกลับมาเดินเครื่องจักรผลิตเหล็กแผนรีดรอนไดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พิจารณาเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมโดยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมที่

ผานมาของ “Link Capital I” ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2560 และ กลุมมหาชัย ดังนี ้
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18 ที่มา : สัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I (Mauritius) Limited) แกไขเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
19 ที่มา : รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานที่เกีย่วโยงกันของบริษัทสำหรับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและ

การรับความชวยเหลือทางการเงิน ของบริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  

เงื่อนไข Link Capital I18 Link Capital I19 

กลุมมหาชัย 

วงเงินสนับสนุนทาง

การเงินสำหรับหนังสือค้ำ

ประกัน 

วงเงินกูยืมจากนายนิรัมดรฯ 

วงเงินกูยืม - ส ินเช ื ่อเง ินก ู   (วงเง ินก ู   A) 

จำนวน 30.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 927.46 ลานบาท 

- สินเชื ่อประเภทแสตนดบาย

เล็ตเตอรออฟเครดิต (SBLC) 

(วงเงินกู B) จำนวน 40.00 ลาน

เหร ี ยญสหร ั ฐ  หร ื อค ิด เปน 

1,236.61 ลานบาท 

- ส ินเช ื ่อเง ินก ู   (วงเง ินก ู   C) 

จำนวน 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 435.90 ลานบาท 

- สินเชื่อเงินกูสวนที่ 1 จำนวน 

9.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิด

เปน 278.24 ลานบาท 

- สินเชื่อเงินกูสวนที่ 2 จำนวน 

14.07 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ

คิดเปน 434.98 ลานบาท 

- สินเชื่อเงินกูสวนที่ 3 (สวนที่

เหลือจากสวนที่ 1 และ สวนที่ 

2) 

วงเงินหนังสือค้ำประกัน 

จำนวน 210.00 ล าน

บาท 

- ส ินเช ื ่อเง ินก ู ส วนท ี ่  1 

จำนวน 400.00 ลานบาท 

- ส ินเช ื ่อเง ินกูส วนท ี ่  2 

จำนวน 30.00 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยภายใตวงเงินกู A และ

วงเงินกู C ในอัตรารอยละ 12 

ตอป 

รอยละ 12.00 ตอป รอยละ 7.00 ตอป รอยละ 12.00 ตอป 

การผ ิดน ัดชำระ

ดอกเบี้ย 

คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอ

ป   และหากเก ินกำหนดเปน

ระยะเวลา 12 เด ือน ให นำ

ดอกเบี้ยไปรวมกับเงินตน 

คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 

ตอป 

คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

15 ตอป นับตั้งแตผิดนัด 

และ GST ตองชำระหนี้

ผิดนัดภายใน 120 วัน 

หากไมชำระภายในเวลา

ที่กำหนดใหถือวาผดินัด

ชำระหนี้ทั้งจำนวน 

คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

15 ตอป และผูใหกูมีสิทธิที่

จะบบบังคับเอากับบรรดา

หลักประกันใดๆที่ผูกูนำมา

เปนหลักประกันการชำระ

ภายใตสัญญาไดทันที เชน 

หุนจำนวน 12,000 ลาน

หุน ที่ราคา 0.04 บาท 

การดำรงสัดสวน

ทางการเงิน 

- 31 ธันวาคม 2559 D/E Ratio 

ตองไมเกิน 4.5 เทา 

- ตั้งแต 30 มิถุนายน 2563 เปน

ตนไป D/E Ratio ตองไมเกิน 4 

เทา 

   

ดอก เบ ี ้ ย ตลอด

อายุสัญญา 

จำนวนรวม 35.84 ลานเหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปน 1,107.87 

ลานบาท ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ย

อาจมีการปรับลดลงหากมีการ

จำนวนรวม 24.60 ลานเหรียญ

สหร ัฐ หร ือค ิดเป น 848.93 

ลานบาท ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ย

อาจมีการปรับลดลงหากมีการ

จำนวนรวม 73.50 ลาน

บาท 

จำนวนรวม 156.58 ลาน

บาท 
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ชำระเงินตนบางสวนกอนครบ

อายุสัญญา 

ชำระเงินตนบางสวนกอนครบ

อายุสัญญา 

ก า ร ล ง น า ม ใ น

บ ั ญ ช ี เ ง ิ น ฝ า ก

ธนาคาร 

- ตองมีการแตงตั ้ง และหาม

เปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจลงนาม

ในบัญชีธนาคาร เว นแตไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรจากผูใหกู 

- ผูใหกูมีอำนาจลงนามในบัญชี

เกี่ยวกับการดำเนินการดังนี ้

     - บัญชีสำรองเพื่อการชำระ

หนี้ 

     - บัญชีอื ่น ๆ ที ่กำหนดใน

สัญญา 

- ตองมีการแตงตั ้ง และหาม

เปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจลงนาม

ในบัญชีธนาคาร เวนแตไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรจากผูใหกู 

- ผูใหกูมีอำนาจลงนามในบัญชี

เกี่ยวกับการดำเนินการดังนี ้

     - บัญชีสำรองเพื่อการชำระ

หนี้ 

     - บัญชีอื่น ๆ ที่กำหนดใน

สัญญา 

ธ ุ รกรรมทางการเงิน

ทั ้งหมดตองผานบัญชี

ธนาคารของผูใหกูที ่มีอยู

ก ับธนาคารกส ิกรไทย 

สาขาบางกะป บัญชีออม

ทรัพย เทานั ้น และผู กู

ตกลงว า ให กู สามารถ

ตรวจสอบ ควบคุม และ

กำกับดูแลการเขาออก

ของกระแสเง ินสดได

ตลอดเวลา 

ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

ตองผานบัญชีธนาคารของ

ผู  ให ก ู ท ี ่ม ีอยูก ับธนาคาร

กสิกรไทย สาขาบางกะป 

บ ัญชีออมทรัพย  เท านั้น 

แ ล ะ ผู ก ู  ต ก ล ง ว  า ใ ห  กู

สามารถตรวจสอบ ควบคุม 

และกำกับดูแลการเขาออก

ข อ ง ก ร ะ แ ส เ ง ิ น สด ไ ด

ตลอดเวลา 

ค  า ธ ร รม เ น ี ย ม 

ค า ใช จ  าย หรือ

คาบริการอื่น ๆ ที่

บ ร ิ ษ ั ท เ ป น

ผูรับผิดชอบ 

- คาธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ 

(Front-end fee) แก ผ ู  ให ก ู ใน

อัตรารอยละ 3 ของวงเงินกู A 

ณ วันที่มีการเบิกใชวงเงินกู  A 

งวดแรก 

- คาธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ 

(Front-end fee) แก ผ ู  ให ก ู ใน

อัตรารอยละ 3 ของวงเงินกู  C 

ณ วันที่มีการเบิกใชวงเงินกู C 

งวดแรก 

- คาธรรมเนียมสำหรับวงเงินกู B 

ดังนี ้

     - คาธรรมเนียมผูกพันหนี้ 

(Commitment fee) ในอ ัตรา

ร อยละ 3 ต อป   ของจำนวน

วงเงินกู  B ที ่ไมไดมีการเบิกใช 

โดยชำระทุกๆ สิ้นไตรมาส และ 

     - คาธรรมเนียมการเบิกใช

เงินกู (Utilization fee) ในอัตรา

รอยละ 8 ตอป ของ SBLC ที่มี

การเบิกใชจริง ที่ผู ใหกูจัดหาให

ตามคำขอของผูกู ตามเงื่อนไขที่

ระบุในสัญญากูยืมเงิน 

คาธรรมเน ียมการเบ ิกจ าย

ว ง เ ง ิ น  ( Front End Fee) 

จำนวนรอยละ 2 ของวงเงินที่มี

การเบิกใช (ตามสัญญากูยืมเงิน

จะห ั ก  Front End Fee จาก

จำนวนเงินที ่เบิกใช) คิดเปน

จำนวน 0.82 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 28.30 ลานบาท 

(รอยละ 2 ของวงเงินกู 41.00 

ลานเหรียญสหรัฐ) 

 คาภาษี หัก ณ ที่จาย 

บริษ ัทร ับผิดชอบแทน

กลุมมหาชัยรวมจำนวน 

0.74 ลานบาท 

 อ า ก ร แ ส ต ม ป   ร ว ม

จำนวน 20,000 บาท 

 คาภาษ ีห ัก ณ ท ี ่จ าย 

บริษัทรับผิดชอบแทนนาย

น ิ ร ั ม ด ร  ฯ  ร วมจ ำนวน 

14.61 ลานบาท 

คาธรรมเนียมตัวแทนจำหนายสินคารอยละ 1.5 ของ

ยอดขายท ั ้ งหมดในแต ละ เด ือนเป น เวลา  5 ป  

คาธรรมเนียมที ่ชำระในอดีตตั ้งแต เดือน กุมภาพันธ 

2557 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2560 รวมจำนวน 450.12 

ลานบาท และบริษัทประมาณการคาธรรมเนียมตัวแทน

จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (เดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือน 

กุมภาพันธ 2562) รวมประมาณ 316.98 ลานบาท รวม

คาธรรมเน ียมต ัวแทนตลอดอาย ุส ัญญาประมาณ 

767.10 ลานบาท 

รวมดอกเบี ้ยและ

ผลประโยชนในรูป

ตัวเงิน 

ประมาณ 1,106.24 ลานบาท ประมาณ 877.22 ลานบาท ประมาณ 245.44 ลานบาท (ไมรวมคาธรรมเนียมตั 

1,012.54 ลานบาท  



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

85/203 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื ่อนไขของสัญญาเงินกูยืมระหวาง Link Capital I ในครั้งนี้ มีเงื่อนไขที่

เหมือนกันและแตกตางจากการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย เงื่อนไขสำคัญที่เหมือนกันไดแกอัตรา

ดอกเบี้ยของเงินกูยืมสำหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนที่รอยละ 12 ตอป ในดานเงื่อนไขที่แตกตางกัน คือ คาธรรมเนียม 

คาใชจาย หรือคาบริการอื่น ๆ ซึ่งกลุมมหาชัยจะคิดคาธรรมเนียมตัวแทนจำหนายสินคาในอัตรารอยละ 1.5 ของยอดขาย

ทั้งหมด เปนระยะเวลา 5 ป ตามสัญญา สวนกลุม SSG มีคาธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อรอยละ 3 คาธรรมเนียมผูกพัน

หนี้รอยละ 3 และคาธรรมเนียมเบิกใชเงินกูรอยละ 8 อยางไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญที่แตกตางกันไดแก อัตราดอกเบี้ย

สำหรับวงเงินหนังสือค้ำประกันของกลุม SSG ที่รอยละ 8 ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวากลุมมหาชัยที่รอยละ 7 ตอ

ป ในขณะที่ เงินกูยืมจากกลุม SSG มีระยะเวลาปลอดเงินตนเปนเวลา 3 ป  

หลักประกัน 

 

1. ที่ดินที่ตั ้งโรงงานจำนวน 10 

แปลงและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน 

2. เคร่ืองจักร 79 เคร่ือง 

3. หุนใน GJS ของ ซูพีเรียร และ 

ค ุ ณ ห ญ ิ ง ป  ท ม า  ร ว ม 

1,485,065,840 หุน และ 

4. โอนสิทธิการรับประโยชน

กรมธรรมประกันภัยโรงงานและ

เคร่ืองจักรให Link Capital I 

 

1. ที ่ดินและเครื ่องจักร ซึ ่งมี

มูลคารวมประมาณ 9,900.15 

ลานบาท ตามมูลคาทางบัญชี 

ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 

และมีมูลคาตามราคาประเมิน

เทากับ 15,914.69 ลานบาท  

2. การรับโอนสิทธิในฐานะผูรับ

ผลประโยชน  ในกรมธ รรม

ประกันภัย ซึ ่งมีมูลคาความ

ค ุ  ม ค ร อ ง ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 

12,222.67 ลานบาท 

1. การจำนำหุ นสามัญ

ข อ ง  GJS จ ำ น ว น 

10,000 ลานหุนราคาปด

กอนวันทำสัญญาหุนละ 

0.04 บาท รวมม ูลคา 

400.00 ลานบาท 

2. การจำนองเครื่องจักร 

Heavy Gauge 

Shearing Line มีมูลคา

ตามราคาประเมินเทากับ 

5 4 4 . 3 7  ล  า น บ า ท 

(จำนองรวมกับสัญญา

กูยืมเงินนายนิรัมดรฯ) 

3. การจำนำเหล็กแผน

รีดรอนที่บริษัทผลิตไดใน

ปริมาณคิดเปนรอยละ 

85 ของปร ิมาณเหล็ก 

Steel Scrap ห ร ื อ  Pig 

Iron ตามที่บริษัทเบิกใช

ในแตละคร้ัง 

 

 

 

1. การจำนำหุนสามัญของ 

GJS จำนวน 12,000 ลาน

ห ุ น ราคาป ดก อนว ันทำ

สัญญาหุ นละ 0.04 บาท 

รวมมูลคา 480.00 ลาน

บาท 

2. การจำนองเครื ่องจักร 

Heavy Gauge Shearing 

Line ม ี ม ู ล ค  า ป ร ะ เ มิ น

เทากับ 544.37 ลานบาท 

3. การจำนองหองชุดใน

อาคารชุด ดิ แฮบิแทท ที่ตั้ง

อย ู ท ี ่  91/67 ช ั ้นท ี ่  27 

อาคารเลขที่ 1 อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ มูลคา 28 ลาน

บาท 

4. การจำนองที่ดินไมมีสิ่ง

ปลูกสราง จำนวน 2 แปลง 

คือที่ดินโฉนดเลขที่ 20170 

เน ื ้อท ี ่  30 ไร   และท ี ่ดิน

โฉนดเลขที่ 44540 เนื้อที่ 6 

ไร มูลคา 23 ลานบาท 

5. การจำนองที่ดินไมมีสิ่ง

ปลูกสราง จำนวน 1 แปลง 

ค ื อ ที่ ด ิ น โ ฉ น ด เ ล ข ที่  

241981 เนื้อที่ 60 ตร.วา 

มูลคา 37 ลานบาท 

6. การจำนำหลักทรัพยของ

บุคคลภายนอกมูลคา 140 

ลานบาท 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบางเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินที่บริษัทไดรับจาก Link Capital I ณ วันนี้

เปนเงื่อนไขที่ดอยกวาบริษัทเคยไดรับในอดีต เชน คาธรรมเนียมการเบิกใชวงเงินจากอัตรารอยละ 2 เปนอัตรารอยละ 3 

มูลคาหลักประกันมีมูลคาตามบัญชีต่ำกวาที่เคยไดรับ อยางไรก็ตามฐานะทางการเงินของบริษัทในขณะนี้มีความเสี ่ยง

มากกวาในอดีต โดยเฉพาะมีสวนของผูถือหุนต่ำกวาศูนย จึงอาจเปนเหตุใหผูใหกูกำหนดอัตราคาธรรมเนียมที่สูงกวาใน

อดีต บริษัทมีความจำเปนตองทำสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I เพื่อนำเงินกูมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

กิจการไดอยางตอเนื่อง 

 

2.8.1.1 ขอดีในการทำสัญญากูยืมเงินระหวาง Link Capital I กับบริษัท 

ก. การเขาถึงแหลงเงินทุน 

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทประสบปญหาขาดสภาพคลองของเงินทุน

หมุนเวียนอยางตอเนื่อง จนทำใหบริษัทตองทำการรับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS ในชวงป 2561 จนถึงเดือนมกราคม 

2562 และหยุดการผลิตชั่วคราวในชวงเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2562 แตจากการดำเนินการผลิตอีกครั้ง 

บริษัทยังคงมีปญหาดานแหลงเงินทุน 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดมีความพยายามในการแกไขสถานะทางการเงินของบริษัทโดยการหาแหลง

เงินทุนแหลงตางๆ มาอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการหาแหลงเงินกูในรูปแบบเงินลงทุนหรือเงินสินเชื่อจากทั้งในและ

ตางประเทศ ทั้งการวาจางที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อดำเนินการแกปญหาดังกลาว อยางไรก็ดี ที่ผานมาการดำเนินการ

ดังกลาวยังไมประสบผลสำเร็จ ตามที่กลาวขางตน บริษัทจึงไดเขาทำสัญญากูยืมเงิน ถึงแมวาการรับความชวยเหลือ

ทางการเงินจากกลุม SSG จะมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป พรอมดวยคาธรรมเนียมการเบิกจายวงเงิน (Front 

End Fee) จำนวนรอยละ 3 ของวงเงินที่มีการเบิกใชและการใชสินทรัพยของบริษัทอื่นมาค้ำประกันก็ตาม 
 

ข. เพิ่มสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัท 

แสดงถึงสถานการณของบริษัทท่ียังคงมีปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนอยางมากเพ่ือซื้อวัตถดุิบ จนเปนผลใหบริษัท

ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน และทำใหไมสามารถผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนไดอยางเต็มกำลัง

การผลิต ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากไมสามารถผลิตเหล็กรีดรอนไดถึง

ระดับคุมทุน (ระดับคุมทนุเทากับรอยละ 70-75) 

หากบริษัทเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถลดภาระหนี้การคาที่ตองชำระคืนแลว ยังสามารถนำเงินที่

ตองชำระหนี้การคามาเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเพิ่มการผลิตเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวนใหอยูในระดับการผลิตที่เหมาะสมและสามารถสรางผลกำไรจากการดำเนินได 

 

2.8.1.2 ขอดอยในการทำสัญญากูยืมเงินระหวาง Link Capital I กับบริษัท 

ก. ภาระดอกเบี้ยและคาใชจาย 

บริษัทมีภาระตนทุนทางการเงินที่ตองชำระใหแก Link Capital I ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน โดยจากการ

คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตนทุนทางการเงินทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาและมีการใชวงเงินกู

เต็มวงเงินทั้ง 3 วงเงินและมีการชำระเงินตนตามสัญญากูยืมเงิน จะมีตนทุนทางการเงินจำนวนรวม 35.84 ลาน
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เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 1,107.87 ลานบาท ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชำระเงินตน

บางสวนกอนถึงกำหนดชำระเงิน (โปรดดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและอัตราคาธรรมเนียมจากตารางสัญญากูยืมเงิน 

Link Capital I ในสวนที่ 2 ขอ 2.8.1 สัญญากูยืมเงิน Link Capital I) นอกจากนี้ บริษัทยังตองวางหลักประกันใหแก 

Link Capital I ในการรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน เครื่องจักร หุน GSTEEL 

ของซูพีเรียรและของคุณหญิงปทมา การโอนสิทธิการรับประโยชนกรมธรรมประกันภัยโรงงานและเครื่องจักร การ

โอนสิทธิเรียกรองของซูพีเรียรตอกิจการและสิทธิเรียกรองตามคำพากษา (ทั้งนี้ ซูพีเรียรและคุณหญิงปทมา ไมไดรับ

คาตอบแทนใด ๆ จากกิจการ จากการนำหุนและสิทธิเรียกรองมาเปนหลักประกัน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวาภาระดอกเบี้ยและคาใชจายตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I เปนภาระคาใชจายที่มีนัยสำคัญ

ตอบริษัท ซึ่งบริษัทจำเปนตองสรางรายไดและผลกำไรจากการดำเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากเงินทุนที่

ไดรับการสนับสนุนจาก Link Capital I 

ทั้งนี้ จากการที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของวงเงินหลัก (วงเงิน A และวงเงิน C) มีอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 

12.00 ตอป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยปกติของธนาคารพาณิชยซึ่งอัตราดอกเบี้ย

ลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate (MLR) อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี 

ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Overdraft Rate (MOR) และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินใหสินเชื ่อเพื่อ

ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากอัตราที่ต่ำที่สุด เทากับรอยละ 6.2000 ตอป รอยละ 7.0588 ตอป และรอยละ 

18.0000 ตอป20ตามลำดับ 
 

อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate (MLR) รอยละ 6.2000 

อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Overdraft Rate (MOR) รอยละ 7.0588 

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินใหสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ (Commercial Loan เชน  O/D, Revolving เงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาว) 

- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ รอยละ 18.00 - 28.00  ตอป 

- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี ้ รอยละ 20.00  - 28.00 ตอป 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ที่รอยละ 12.00 ตอป พบวาอัตราดอกเบีย้

ดังกลาวสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม MLR ของธนาคารพาณิชยอยูมาก  อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม MLR เปนอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงในระดับหนึ่ง

ธนาคารจึงจัดลำดับเปนลูกคาชั้นดีและคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกลาว แตสำหรับบริษัทที่มีปญหาดานฐานะทาง

การเงินโดยมีหนี้สินสูงกวาทรัพยสิน จึงเปนไปไดยากที่จะไดแหลงเงินทุนโดยมีอัตราดอกเบี้ยเชนเดียวกับบริษัทที่เปน

ลูกคาชั้นดีของธนาคารพาณิชย รวมถึง ภายใตสถานการณปจจุบันของบริษัทจากปญหาสถานะทางการเงินและหนี้

สิ้นที่มีอยูมากซึ่งเปนอุปสรรคตอการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อขนาดใหญจากทางสถาบันการเงินโดยเฉพาะในประเทศ 

ดังนั้นจึงไมสามารถนำอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมาเปรียบเทียบได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการณวาบริษัทจำเปนตองเบิกใชวงเงินกูยืมทั้ง 3 วงเงิน เต็มจำนวน และใน

กรณีที่บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินตนตามสัญญา คือ วงเงิน A จะชำระคืน ณ สิ้นปที่ 4 เปนจำนวนรอย

 
20 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 4 ธนาคารขนาดใหญในประเทศ ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสกิรไทย 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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ละ 30 ของวงเงินกูยืม และ ณ สิ้นปที่ 5 เปนจำนวนที่เหลือรอยละ 70 ของวงเงินกูยืม ในสวนของ วงเงิน C จะชำระ

คืน 9 เดือน หลังจากการเบิกใชวงเงิน และวงเงิน B มีการเบิกใชเต็มวงเงินจำนวนตลอดอายุสัญญา ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดวิเคราะหตนทุนทางการเงินจากสญัญากูยืมเงิน Link Capital I ดังนี ้
หนวย : ลานบาท 

 2562F21 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ยอดคงเหลือวงเงิน A  ณ สิ้นป 927.46 927.46 927.46 927.46 649.22 - 

ยอดคงเหลือวงเงิน C ณ สิ้นป 435.90 - - - - - 

คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงิน 22 40.90 - - - - - 

ตนทุนดอกเบี้ยจาย 23 79.32 127.65 111.29 111.29 97.30 45.46 

ยอดคงเหลือวงเงิน B ณ สิ้นป  1,236.61 1,236.61 1,236.61 1,236.61 1,236.61 - 

คาธรรมเนียมเงินกู 24 73.99 98.93 98.93 98.93 98.93 24.94 

รวมตนทุนทางการเงิน 194.22 226.58 210.22 210.22 196.23 70.40 

จากตารางขางตนจะเห็นวาบริษัทจะมีตนทุนทางการเงินจำนวน 70.40 – 226.58 ลานบาทตอป ในกรณีที่

บริษัทเบิกใชเงินเต็มจำนวนและชำระคืนตามสัญญากูยืมเงิน Link Capital I 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทอาจไมสามารถชำระคืนเงินตนสำหรับวงเงิน C 

ภายใน 9 เดือน จากการท่ีบริษัทยังตองรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน มีภาระผอนชำระหนี้ตามคำพิพากษาของเจาหนี้

ที่ไมไดแปลงหนี้เปนทุน และภาระหนี้สินอืน่ๆ ที่อยูระหวางการเจรจาชำระหนี้กับเจาหน้ี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงพิจารณาวาบริษัทอาจเจรจากับ Link Capital I ในการยืดระยะเวลาชำระหนี้ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข

เดียวกับวงเงิน A ดังนั้นตนทุนทางการเงินจะเปนไปตามตารางดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

 2562F25 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ยอดคงเหลือวงเงิน A  ณ สิ้นป 927.46 927.46 927.46 927.46 649.22 - 

ยอดคงเหลือวงเงิน C ณ สิ้นป 435.90 435.90 435.90 435.90 305.13 - 

คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงิน 26 40.90 - - - - - 

ตนทุนดอกเบี้ยจาย 27 79.32 164.05 163.60 163.60 141.70 63.72 

 
21 บริษัทเขาทำสัญญาเงินกูยืมเมื่อวันที ่2 เมษายน 2562 และมีการแกไขสัญญาเพิ่มเติมวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
22 คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงินรอยละ 3.00 ของวงเงินที่มีการเบิกใช 
23 อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 12.00 ตอป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระเพิ่มเติมอีกรอยละ 3.00 ตอป 
24 คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงิน SBLC รอยละ 8.00 ของวงเงินที่มีการเบิกใช 
25 บริษัทเขาทำสัญญาเงินกูยืมเมื่อวันที ่2 เมษายน 2562 และมีการแกไขสัญญาเพิ่มเติมวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
26 คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงินรอยละ 3.00 ของวงเงินที่มีการเบิกใช 
27 อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 12.00 ตอป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระเพิ่มเติมอีกรอยละ 3.00 ตอป 
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 2562F25 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ยอดคงเหลือวงเงิน B ณ สิ้นป  1,236.61 1,236.61 1,236.61 1,236.61 1,236.61 - 

คาธรรมเนียมเงินกู 28 73.99 98.93 98.93 98.93 98.93 24.94 

รวมตนทุนทางการเงิน 194.22 262.98 262.53 262.53 240.63 88.66 

เมื่อเทียบกับยอดขายตามการประมาณการณยอดขายของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในสวนที่ 3 ขอ 3.5.1 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินตั้งแตป 2562 – 2567 จะสามารถเปรียบตนทุนทางการเงินตามสัญญากูยืมเงิน 

Link Capital I ตอยอดขายไดดังน้ี 
     หนวย : ลานบาท 

ประมาณการ GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจากการขาย 9,268.19 15,282.46 15,556.01 15,834.47 16,117.90 16,406.41 

ตนทุนทางการเงิน (กรณีชำระวงเงิน C ภายใน 9 

เดือน) 

194.22 226.58 210.22 210.22 196.23 70.40 

สัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดจากการขาย 

(รอยละ) (กรณีชำระวงเงิน C ภายใน 9 เดือน) 

2.10 1.48 1.35 1.33 1.22 0.43 

ตนทุนทางการเงิน (กรณีชำระวงเงิน C เงื่อนไข

เดียวกับวงเงิน A) 

194.22 262.98 262.53 262.53 240.63 88.66 

สัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดจากการขาย 

(รอยละ) (กรณีชำระวงเงิน C เงื่อนไขเดียวกับวงเงิน 

A) 

2.10 1.72 1.69 1.66 1.49 0.54 

จากตารางขางตนจะเห็นวา สัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดจากการขายกรณีชำระวงเงิน C ภายใน 9 เดือน 

อยูที่รอยละ 0.43 – 2.10 และกรณีชำระวงเงิน C ตามเงื่อนไขเดียวกับวงเงิน A อยูที่รอยละ 0.54 – 2.10 หาก

พิจารณาแลวตนทุนทางการเงินระหวางอายุสัญญาจะเพิ่มขึ้นมากกวากรณีที่ชำระที่ชำระภายใน 9 เดือน ประมาณ 

203.60 ลานบาท ซึ่งทั้ง 2 กรณีหากรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหสัดสวนตนทุนทางการเงินตอรายไดจากการ

ขายลดลง  

พรอมกันนี้บริษัทจะตองจัดหาเงินเพื่อนำมาชำระเงินตนของสัญญากูยืม ของวงเงิน C จำนวน 14.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ (หรือเปนจำนวน 435.90 ลานบาท) ภายในเดือนเมษายน 2563 และ จัดหาเงินเพื่อชำระคืนเงินตน 

วงเงิน A จำนวน 278.04 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2566 และจำนวน 649.22 ลานบาท ในเดือนกรกฎาคม 2567 

  

 
28 คาธรรมเนียมเบิกจายวงเงิน SBLC รอยละ 8.00 ของวงเงินที่มีการเบิกใช 
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2.8.1.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขตามสัญญากูยมืเงิน Link Capital I 

ประเด็นที่ตองพิจารณา ขอสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

คาธรรมเนียมและอัตราดอกเบ้ียในการใชวงเงิน 

ดอกเบี้ย 

 อัตราดอกเบีย้วงเงิน A และ วงเงิน C รอยละ 12 ตอป 

คาธรรมเนียม 

 คาธรรมเนียม Front-end ของวงเงิน A และ วงเงิน C 

เทากับรอยละ 3  

 คาธรรมเนียมวงเงิน B (SBLC) รอยละ 8 ตอป 

อัตราดอกเบีย้ที่ Link Capital I เรียกเก็บกับทางบริษัทนั้น

เปนอัตราเดียวกับท่ีบริษัทเคยไดรบัในอดีตจากเจาหนี้รายหนึ่ง 

 

คาธรรมเนียมที่ Link Capital I เรียกเก็บกับทางบริษัทนั้นสูง

กวาท่ีบริษัทเคยไดรับจากเจาหนีร้ายหน่ึงในอดีต อยางไรกต็าม

ปจจุบันบริษัทไมสามารถหาผูสนับสนุนสินเชื่อรายอ่ืนได 

การผิดนัดชำระหน้ี 

-   คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป และหากเกินกำหนดเปน

ระยะเวลา 12 เดือน ใหนำดอกเบีย้ไปรวมกับเงินตน 

เปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยท่ี

เคยไดรับในอดีต ดังนั้นหากบริษัทผิดนัดชำระหนี้ บริษัทอาจ

ถูกยึดทรัพยชำระหนีภ้ายใตเงื่อนไขสัญญา 

การดำรงสัดสวนหน้ีสินตอทุน (D/E ratio) 

-  ตองดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุนทีอ่ัตรา 4.5 : 1  ภายในวันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 

-  ตองดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุนทีอ่ัตรา 4.0 : 1 ตั้งแตวันท่ี 30 

มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมี D/E ratio เทากับ (4.89) 

เทา โดยตามสัญญากูยืมเงิน บริษัทมีหนาที่ตองดำรงสัดสวน

หนี้สินตอทุน ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หาก

บริษัทไมสามารถแปลงหนี้เปนทุนสำเร็จในครั้งนี้ ทำใหบริษัท

มีสวนของผูถือหุนติดลบ สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม

สามารถดำรงสัดสวนหนี้สินตอทุน ทำใหเขาเงื่อนไขเหตุแหง

การผิดสัญญา บริษัทมีภาระหนาทีต่องแกไขภายในระยะเวลา 

15 วันนับแตผูใหกูไดแจงไปยังผูกู หากบริษัทไมสามารถแกไข

ไดบริษัทตองเจรจากับ Link Capital I ตอไป หากการเจราจา

ไมประสบความสำเร็จ Link Capital I อาจฟองรองใหบริษัท

ชำระหนี้หรืออาจถึงขั้นยึดหลักประกัน ซึ่งจะกระทบตอการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญและการลงทุนของผู

ถือหุน 

ถาหากบริษัทดำเนินการแปลงหนี้เปนทุนสำเร็จในครั้งนี้จะทำ

ใหบริษัทมี D/E ratio เทากับ 1.87 เทา ซึ่งเปนระดับที่ต่ำกวา

การดำรงสัดสวนตามเงื่อนไขของสัญญา อยางไรก็ตามบริษัท

จะตองติดตามการดำรงสัดสวน D/E ratio อยางสม่ำเสมอ 

เพื่อทราบสถานะและวางแผนแกไขปญหาลวงหนา 

ขอผูกพันทั่วไป 

ผู กู เพิ ่มทุนจัดสรรใหกับผู ถือหุ นเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(Right Offering: RO) ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากการเบิก

ใชวงเงินกูครั้งแรก จำนวนมากกวาหรือเทากับ 50 ลานเหรียญ

การที่ กลุ ม SSG กำหนดเงื ่อนไขการเพิ ่มทุนแบบ RO ใน

สัญญากูยืมเงิน Link Capital I ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได

พิจารณาวาบริษัทมีความเสี ่ยงที่จะชำระคืนเงินกู ยืม Link 

Capital I ไดตามกำหนดเงื่อนไขในสัญญา การกำหนดใหมีการ
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ประเด็นที่ตองพิจารณา ขอสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

สหรัฐ (หรือเปนจำนวน 1,545.76 ลานบาท (จำนวนเงินอาจมี

การเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต)) 

 

เพิ่มทุนแบบ RO จึงเปนการเพิ่มเงินทุนใหกับบริษัทเพื่อชำระ

หนี้คืนเงินกูใหแก Link Capital I วงเงินกู A และวงเงินกู C 

รวมจำนวน 44.10 ล านเหรียญสหรัฐ (หร ือเปนจำนวน 

1,363.36 ลานบาท) ได โดยที่กลุม SSG มีความประสงคที่จะ

เพิ่มทุนตามสัดสวน หากบริษัทมีการเพิ่มทุนแบบ RO ภายใน

ระยะเวลา 2 ปตามที่กำหนด ซึ่งจะทำใหบริษัทไดรับเงินเพิ่ม

ทุนในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากกลุม SSG ไดเปนผูถือหุนใหญ

ของบริษัทภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ

แปลงหนี้เปนทุน ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนที่

สามารถลดภาระหนี้สิน อยางไรก็ตาม หากโครงการแปลงหนี้

เปนทุนไมไดรับการอนุมัติแตบริษัทยังมีขอผูกพันในการเพิ่ม

ทุนแบบ RO บริษัทอาจไมไดรบัการสนับสนุนจากผูถือหุนเดิม

ของบริษัท เนื ่องจากบริษัทอาจยังคงมีปญหาภาระหนี ้สิน

จำนวนมากและสวนของผูถือหุนติดลบ ที่ยังไมมีแนวทางแกไข

ที่ชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองวาหากโครงการแปลง

หนี้เปนทุนไมสำเร็จ บริษัทควรเจรจากับกลุม SSG เกี่ยวกับ

การเพิ่มทุนแบบ RO อีกครั ้ง เพื ่อมิใหเปนเหตุแหงการผิด

สัญญา 

การเพิ่มทุนแบบ RO ดังกลาวจะมีผลกระทบตอผู ถ ือหุน

เนื่องจากเปนการระดมทุนจากผูถือหุนเดิม ซึ่งหากผูถือหุนเดิม

จองซื้อหุนเพิ่มทุนจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากบริษัทไม

สามารถดำเนินการไดตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว และหากผูถือ

หุนเดิมไมจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะมีผลกระทบตอการลดลงของ

สัดสวนการถือหุน กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุน ที่อาจจะ

ไดรับในอนาคต 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอสังเกตเกี่ยวกับขอผูกพัน

ในการเพิ่มทุนแบบ RO จำนวน 50 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปน

ขอผูกพันในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากการ

เจรจาระหวางบริษัทกับกลุม SSG โดยขึ้นอยูกันสภาวะตลาด 

สถานการณของบริษัท คณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเห็น

ของคณะกรรมการและความเห็นของผูถือหุนดวย 

การลงนามในบญัชีเงินฝากธนาคาร Link Capital I มีอำนาจในการควบคุมการเบกิจาย บริษัทควร

จัดใหมีกลไกควบคุมเพื่อไมใหผูใหกูมีการถายเทผลประโยชน

ออกจากบริษัท 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

92/203 

ประเด็นที่ตองพิจารณา ขอสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

-   ตองแตงตั้งตัวแทนของ Link Capital I ใหมีอำนาจลงนาม

ในบัญชีที่มีการกำหนดไวในสัญญาและหามเปลีย่นแปลงผูมี

อำนาจลงนาม เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

หลักประกัน 

-   บริษัทไดจดจำนองที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยมีมูลคา

ตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 5,722 ลาน

บาท 

มูลคาหลักประกันที่บริษัทนำไปค้ำประกันมีมลูคาสูงกวาวงเงิน

กูยืมที่ไดรับ และสูงกวาหลักประกนัทีเ่คยนำไปคำ้ประกันกับ

เจาหนี้รายอื่น อยางไรก็ตามดวยสถานการณปจจุบัน บริษัทไม

สามารถหาแหลงเงินทุนอื่นเพ่ือมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนได 

จึงจำเปนตองกูยืมเงินกับ Link Capital I 

- หุน GSTEEL ถือโดยซูพีเรียร จำนวน 255,776,000 หุน และ

คุณหญิงปทมา จำนวน 273,095,200 หุน เปนหลักประกัน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหวาการที่ Link Capital I 

ประสงคใหกลุมคุณหญิงปทมา ซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญและ

เปนผูกอตั้งบริษัทนำหุนมาเปนหลักประกัน เพื่อจะไดมีสวน

รวมในแผนการปรับโครงสรางหนีค้รั้งนี ้และสรางความเชื่อมั่น

ใหกับผูถือหุน และเจาหนีอ้ื่นๆ วากลุมคุณหญิงปทมายังคงเปน

กลุมผูถือหุนท่ีจะอยูกับบริษัทตอไป  

ในขณะที่บริษัทมีทางเลือกจำกัด เนื่องจากบริษัทขาดสภาพ

คลองทางการเงินอยางรุนแรงทำใหไมสามารถดำเนินการผลิต

ได ดังนั้นบริษัทตองเจรจากับซูพีเรียรและคุณหญิงปทมาเพื่อ

นำหุ นไปเปนหลักประกันสำหรับเงินกู ดังกลาว บริษัทจึง

สามารถไดรับเงินกูยืมดังกลาวมาประกอบธุรกิจตอได  

ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการนำหุนมาเปน

หลักประกันเปนประโยชนตอบริษัทและผู ถือหุ น ในการที่

บริษัทไดรับเงินกูยืมเพื่อใหบริษัทสามารถดำเนินกิจการตอได

โดยไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเกี ่ยวโยงตามเงื ่อนไข

ดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทมีภาระผูกพันในการชดใช

คาเสียหายตอซูพีเรียรและคุณหญิงปทมา หากซูพีเรียรและ

คุณหญิงปทมา ฟองรองตอบริษัทในกรณีไมสามารถชำระคืน

เงินกูใหกับ Link Capital I และโดนยึดหลักประกันดังกลาว 
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2.8.2 สัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG CM”) 

เงื่อนไข SSG CM Synergy 

ขอบเขตการใหบริการ 
ที่ปรึกษาจะดำเนินการใหคำปรึกษา

ทางการเงินแกบริษัท รวมถึงแตไม

จำกัดเฉพาะ รายการดังตอไปนี ้

 จัดการ และใหคำปรึกษา

เกี่ยวกับปญหา หรือวิกฤตที่จะ

เกิดขึ้น ในดานที่เก่ียวของกับ

การบริหาร และผลการ

ดำเนินงานของบริษัท 

 ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนท่ี

จำเปนในการแกไขปญหาดาน 

การบริหารจัดการกระแสเงินสด 

และสภาพคลองของบริษัท 

 ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการดานการเงิน การ

ดำเนินงานและนโยบายการ

บริหารธรุกิจ และแนวทางการ

ดำเนินงานในอนาคต สินเชื่อ

และนโยบายการกูยืม และ

สภาพคลองทางการเงินของ

บริษัท รวมถึงวิเคราะหชองทาง

ในการสงเสริมสภาพคลองของ

บริษัท เปนตน 

 ใหคำปรึกษาในดานการหา

เงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน 

และนโยบายที่เกี่ยวของ 

 วิเคราะหการทำธุรกิจ และ

แผนการปรับโครงสรางหนี้ของ

บริษัท โดยการใหคำปรึกษาและ

คำแนะนำเก่ียวกับแผนการ

ดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท 

Synergy จะให บร ิการด วยการให

คำแนะนำเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทดวยบุคลากรที่

ม ีความเช ี ่ยวชาญ ม ีความร ู   และ

ประสบการณในอุตสาหกรรมเหล็กมา

อยางยาวนาน เพื่อเพิ่มผลกำไร รวมถึง

มูลคากิจการของบริษัท โดยมีเงื่อนไข

สำคัญในสัญญา ดังนี ้

 Synergy มีสิทธิที่จะจัดหาบุคลากรที่

เหมาะสมมาปฏ ิบ ัต ิ งานในบร ิษัท 

โดยรวมถ ึ งบ ุ คลากร ในตำแหน ง 

ประธานเจาหนาที่บริหาร อยางไรก็ดี 

จำนวนรวมถึงคุณสมบัติของบุคลากร

จะตองได ร ับการยินยอมจาก Link 

Capital I  

 Synergy จ ะ แ ต  ง ต ั ้ ง  Mr. Sudhir 

Maheshwari เปนหัวหนาทีมที่ปรึกษา 

โดยจะติดตามผลประกอบการของ

บริษัททุกเดือน และรับรองวาทีมที่

ปรึกษาจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา

ธุรกิจ รวมถึงใหคำแนะนำแกบริษัท 

อยางไรก็ดี บริษัทจะตองทำประกัน

ตางๆ ในการดำเนินธุรกิจไวดวย 

 ประธานเจาหนาที่บริหารที่จัดหาโดย 

Synergy จะทำงานเต็มเวลาที่บริษัท

และมีหนาที ่ทำใหบริษัทดำเนินการ

ตามแผนธ ุ รก ิ จและงบประมาณ

ประจำป รวมถึงว ัตถุประสงคของ

บริษัท 

 ตลอดระยะเวลาของส ัญญาฉบับนี้  

บร ิษ ัทจะไมแต งตั ้งบุคคลอื ่นที ่ทำ
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เงื่อนไข SSG CM Synergy 

การจำหนายทรัพยสินของบริษัท 

การรีไฟแนนซ เปนตน 

 ใหคำปรึกษาในดานอื่น ๆ 

แลวแตคูสัญญาจะตกลง ตราบ

เทาที่การบริการนั้นอยูใน

ขอบเขตความสามารถของที่

ปรึกษา 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาจะดำเนินการใหการ

ใหบริการภายใตขอบเขตการใหบริการ

ดังกลาว ไมขัดขวาง หรือสรางความ

เสียหายแกการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เวนแตวาการกระทำดงักลาว หรือการ

ละเวนการกระทำดังกลาวจะสงผลให

เกิดประโยชนแกบริษัทอยาง

สมเหตุสมผล 

หนาที่ใกลเคียงกับทีมที่ปรึกษา หรือ

กระทำการใดที ่อาจจะทำใหท ีมที่

ปรึกษาไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

เต็มความสามารถ 

 ขอบเขตงานที ่ปร ึกษาไดแกการให

คำแนะนำในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

1. Business Review  

2. Technical and Operation 

Issues 

3. Financing and Working Capital 

Arrangements 

4. Other services 

คาธรรมเนียมการบริการ รอยละ 1.5 ของรายไดจากการ

ดำเนินงาน ชำระภายใน 15 วัน นับ

จากวันสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือน ตั้งแต

วันท่ีเริ่มสัญญา จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 

 รายไดจากการดำเนินงาน คือ 

รายไดสุทธิจากการขายเหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ไม

รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 

 ปละไมเกิน 0.58 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปน 19.84 ลานบาทโดย

แบงเปน 

 คาบริหารงานเดือนละ 0.04 ลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคดิเปน 1.44 ลาน

บาท 

 ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆที่เกดิขึ้นจริงใน

วงเงินไมเกิน 0.08 ลานเหรียญสหรัฐตอ

ป หรือคิดเปน 2.59 ลานบาท 

วันสิ้นสุดสัญญา สัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงนิ 

สิ้นสุดเมื่อ 

 ครบรอบ 5 ป นับแตวันท่ีเริ่ม

สัญญา หรือ 

 ปฏิบัติครบตามขอบเขตการ

ใหบริการ ตามที่ระบุในสัญญา 

ตลอดชวงระยะเวลาที่ยังมีเงินกูอยูกับ Link 

Capital I หรือ Link Capital I เปนผู

ยินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญา หรือเมื่อ

บริษัทไดชำระหนีภ้ายในสัญญากูยืมเงินจน

เสร็จสิ้น 

ที่มา : ขอมูลบริษัท 
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2.8.2.1 ขอดีในการทำสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ก. ความชวยเหลือจากทีมงานที่มีประสบการณทางการเงิน 

ตามเงื่อนไขสัญญากูยืมเงิน Link Capital I กลุม SSG มีความประสงคใหบริษัทวาจาง SSG CM เพื่อเขา

มาชวยใหคำปรึกษาเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงิน ปญหาเงินทุนหมุนเวียน การชวยหาแหลงเงินทุน 

การวิเคราะหและกำหนดกลยุทธทางการเงิน การวิเคราะหการทำธุรกิจและแผนการปรับโครงสรางหนี้ของ

บริษัท ซึ่งกลุม SSG มีความเชี่ยวชาญทางการเงินและมีเครือขายในหลายประเทศและหลายธุรกิจ บริษัทจึง

มองวาจะไดรับความชวยเหลือและคำปรึกษา รวมถึงการหาแหลงเงินทุนอื่นๆ เพื่อใหประสบผลสำเร็จในการ

แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองวาการวาจาง SSG CM เปนเงื่อนไขตามสัญญากูยืมเงิน เนื่องจากกลุม 

SSG ซึ่งใหเงินกูยืมแกบริษัทตองการดูแลเรื่องการเงินของบริษัทอยางใกลชิด เพื่อใหบริษัทสามารถดำเนินการ

ตามแผนงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชำระหนี้ หรือมีแหลงเงินทุนอื่นๆ ที่สามารถทดแทนเงินกูยืม

จากกลุม SSG ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทที่มีผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาและอาจไดรับเงินทุนจากแหลงเงินทุน

อื่นๆ โดยการแนะนำของ SSG CM 

 

2.8.2.2 ขอดอยในการทำสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน 

ก. เงื่อนไขการทำสัญญาเปนประโยชนตอที่ปรึกษาทางการเงินมากกวาบริษัท 

SSG CM คิดอัตราคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาทางการเงินรอยละ 1.5 ของรายไดจากการดำเนินงาน 

(รายไดจากการดำเนินงาน คือ รายไดสุทธิจากการขายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่) 

ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระคาใชจายที่ผันแปรตามรายได ทั้งน้ี หากเทียบกับรายไดจากการดำเนินงานของบริษัทใน

อดีตเมื่อป 2560 ซึ่งเปนปที่บริษัทมีการผลิตอยางตอเนื่องทั้งป ทำใหบริษัทมีรายไดจากการดำเนินงานเทากับ 

10,526.92 ลานบาท โดยบริษัทมีคาใชจายรวมเทากบั 638.52 ลานบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

เทากับ (0.23) ลานบาท หากบริษัทมีคาใชจายจากคาที่ปรึกษาทางการเงินของ SSG CM บริษัทจะมีคาใชจาย

ของ SSG CM เทากับ 157.90 ลานบาท (อัตรารอยละ 1.5 ของรายไดจากการดำเนินงาน) หรือคิดเปนรอยละ 

24.73 ของคาใชจายรวม  และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมดังกลาวจะทำใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ

มากขึ้นเปน (158.13) ลานบาท ทั้งนี้ชวงเวลาดังกลาวบริษัทไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย 

ซึ่งการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย มีเงื่อนไขสัญญาแตงตั้งตัวแทนจำหนายสินคาที่เรียก

เก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของรายไดจากการดำเนินงาน เชนกัน และคาใชจายดังกลาวไดถูกยกเลิก

ไปแลวพรอมกับการยกเลิกการใหความชวยเหลือทางการเงินจากกลุมมหาชัย เพราะฉะนั้น การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน SSG CM สงผลใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีผันแปรตามรายไดดังเดิม 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาคาที่ปรึกษาทางการเงินของ SSG CM ในอัตราผัน

แปรตามรายไดจากการดำเนินงานไมเหมาะสม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองวาควรเปนการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบริการตามเนื้อหาของงานหรือตามผลสำเร็จของงาน ซึ ่งการเรียกเก็บจากรายไดจากการ

ดำเนินงานอาจทำใหบริษัทมีคาใชจายสูงกวาผลประโยชนตามขอบเขตงานท่ีไดรับ 
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2.8.2.3 ความเหมาะสมของเงื ่อนไขสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services 

Agreement) 

บริษัท และ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“ที่ปรึกษา”) ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG 

ไดตกลงเขาทำสัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงิน ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการใหบริการ 

(“ขอบเขตการใหบริการ”) เงื่อนไขและสาระสำคัญสรุปไดดังนี ้

ประเด็นที่ตองพิจารณา ขอสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ขอบเขตการใหบริการ 

สัญญาแตงตั้ง SSG เปนที่ปรึกษาในการใหคำปรึกษาในเรื่อง

ตางๆที่เกี่ยวของกับการเงิน ไมวาจะเปนในสวนของการ

บริหารจัดการกระแสเงินสด การบริหารสภาพคลองของ

บริษัท การใหคำปรึกษาในดานการหาเงินทุน และเงินทุน

หมุนเวียน และนโยบายที่เกี ่ยวของ วิเคราะหการทำธุรกิจ 

และแผนการปรับโครงสรางหนี ้ของบริษัท โดยการให

คำปรึกษาและคำแนะนำเกีย่วกับแผนการดำเนินธุรกิจระยะ

ยาวของบริษัท การจำหนายทรัพยสินของบริษัท การรี

ไฟแนนซ เปนตน 

การแตงตั้งSSG เปนที่ปรึกษาในการใหคำปรึกษาในเรื่องตางๆที่

เกี่ยวของกับการเงิน เปนผลดีตอบริษัทในสวนของการบริหาร

จัดการเรื ่องตางๆที่เกี ่ยวของกับการปญหาในดานตางๆของ

บริษัทท่ีเกี่ยวของกับการเงิน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาบริษัทและ SSG ควรกำหนด

ขอบเขตงานของทาง SSG ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากขอบเขต

งานป จจ ุบ ัน เป นการระบ ุ ในภาพรวมเท  าน ั ้ น  แต ด  วย

สถานะปจจุบันของบริษัท ไมสามารถที่จะไดรับคำปรึกษาใน

ภาพรวมได แตควรจะเปนการลงรายละเอียดเพื่อแกไขปญหา

ตางๆของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คาธรรมเนียมในการใหบริการ 

 รอยละ 1.5 ของรายไดจากการดำเนินงาน ชำระ

ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือน 

ตั้งแตวันที่เริ่มสัญญา จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 

โดยรายไดจากการดำเนินงาน คือ รายไดสุทธิจากการขาย

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม 

 ไมมีเบี้ยปรับถาชำระคาธรรมเนียมลาชา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาคาธรรมเนียมที่ SSG คิดกับ

บริษัทในอัตรารอยละ 1.5 นั้นเปนอัตราที่คำนวณจากรายไดจาก

การดำเนินงาน คือ รายไดสุทธิจากการขายเหล็กแผนรีดรอน

ชนิดมวน (HRC) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาว

ทำใหบริษัทมีคาใชจายสวนเพิ่มในการขาย ในขณะที่ในปจจุบัน

บริษัทยังมีผลขาดทุนขั้นตนในชวงหลายปที่ผานมา จากภาวะ

ธุรกิจเหล็กที่มีความผันผวน ทั้งในสวนของราคาตลาดเหล็กแผน

รีดรอนและตนทุนวัตถุดิบเหล็ก 

ระยะเวลาของสญัญา 

5 ป 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาหาก SSG ตองการที่จะเขามา

ฟนฟูบริษัท ควรละเวนการเก็บคาธรรมเนียมกับบริษัทในสัญญา

ที่ปรึกษาทางการเงิน เชนเดียวกับที่ Link Capital I ยกเวนการ

จายดอกเบี้ยของบริษัทเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อเปนการใหโอกาส

บริษัทในการดำเนินธุรกิจและสรางกำไรภายหลังจากการทำ

โครงการแปลงหนี้เปนทุน 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมไดโครงการแปลงหนี้เปนทุน บริษัท

จะมีภาระเพิ่มเติมจากคาธรรมเนียมการเปนที่ปรึกษาทางการเงนิ

ของ SSG ซึ่งเปนไปไดยากที่บริษัทจะสามารถจายคาธรรมเนียม

ดังกลาวไปอีก 5 ป โดยยังไมไดคำนึงถึงภาระการชำระดอกเบี้ย

และเงินตนของเจาหนี้ตางๆของบริษัท 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

97/203 

2.8.3 สัญญาบริการดานพลังงานของ SIPCO กับบริษัท 

 บริษัท และ SIPCO ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG ไดตกลงเขาทำสัญญาดานพลังงาน ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 

แกไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการใหบริการ (“ขอบเขตการใหบริการ”) เงื่อนไขและ

สาระสำคัญสรุปไดดังนี ้

ประเด็นที่ตองพิจารณา ขอสังเกตของที่ปรึกษาทางการเงิน 

คาธรรมเนียมการบริการ 

-    คาไฟฟาคิดอัตราเดียวกันกับคาบริการของการไฟฟา

สวนภูมภิาค 

-    กรณีซื้อไฟฟาไมถึงขั้นต่ำ 210,240,000 KWH ตอป 

บริษัทตองชำระคาธรรมเนยีมคดิจากอัตราคาไฟ คูณ

(ปริมาณไฟฟาขั้นต่ำตอป – ปริมาณไฟฟาที่ผูซื้อใชจริงในป

นั้น) 

 

เปนราคาเดียวกันกับราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค แตหาก

บริษัทใชไฟฟาไมถึงเกณฑขั้นต่ำ บริษัทตองชำระคาธรรมเนียม

เพิ่มเติมเกินกวาที่ใชจริง อยางไรก็ตาม บริษัทควรจัดใหมีกลไก

ควบคุมท่ีดีเพื่อไมใหกลุม SSG มีการถายเทผลประโยชนออกจาก

บริษัท 

หลักประกัน 

- บริษัทตองจัดหาหลักประกันการจายชำระคาธรรมเนียม 

เปนเงินจำนวน 60.00 ลานบาทได ซึ่งการจัดหาหลักประกัน 

ไดรับการยกเวนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการยกเวน

นี้จะขยายระยะเวลาอัตโนมัติเปนระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน 

จำนวนสูงสุด 3 ครั ้ง ที่มีเงื ่อนไขใหบริษัท ชำระหนี้ตาม

กำหนด 

หมายเหตุ บริษัทอยู ระหวางเจรจาขยายระยะเวลาวาง

หลักประกันกับ SIPCO รวมทั้งเจรจาหาหลักประกันจาก

สถาบันการเงิน โดยเบื้องตน บริษัทคาดวาจะสามารถวาง

หลักประกันจำนวน 60.00 ลานบาทเปนหนังสือค้ำประกัน

จากธนาคารพาณิชย (Bank Guarantee) ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

ดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมภายหลังจากการดำเนิน

โครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนีเ้สร็จสิ้น 

จากการขยายระยะเวลาในการจัดหาหลักประกันไดสิ้นสุดลงและ

บริษัทไมสามารถจัดหาหลักประกันไดเนื่องจากบริษัทขาดสภาพ

คลองทางการเงิน ซึ่งบริษัทไดเจรจากับทาง SIPCO ซึ่งมีลูกคา

เพียง 2 ราย คือบริษัทและการไฟฟาสวนภูมิภาค วาบริษัท

เลือกใชไฟฟากับทาง SIPCO เปนรายแรก โดยเลื่อนระยะเวลาใน

การจัดหาหลักประกันจนกวาบริษัทจัดหาหลักประกันได แต

อยางไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวากลุม SSG 

เปนผูถือหุนของ SIPCO ทำใหเงื่อนไขที่ไดรับจาก SIPCO เปน

ประโยชนกับทางบริษัททำใหบริษัทมีทางเลือกในการใชไฟฟา

นอกเหนือจากการใชไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  
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สวนที่ 3 : ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการของ GSTEEL ที่ประกอบธุรกิจผลิต

เหล็ก โดยพิจารณาจากขอมูลและสมมติฐานการดำเนินธุรกิจที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ขอมูล

จากกิจการ รายงานการประเมินราคาทรัพยสนิจากผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ งบการเงินของบริษัทที่ไดรับการตรวจสอบ และ/

หรือสอบทานแลวจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการทำรายการ สมมติฐานและประมาณ

การทางการเงิน การสำรวจโครงการ (Site Visit) รวมถึงขอมูลที่เปดเผยแกสาธารณะทั่วไป เชน แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(แบบ 56-1) ขอมูลที่เปดเผยแกสาธารณะในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) เว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นเรื่องความเหมาะสมของราคา ตั้งอยูบนสมมติฐานวาการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทโดยพิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน โดยขอมูลตางๆ ที่ไดรับเปนขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณ 

และครบถวน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการประกอบธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของ

กิจการ และอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูหุนในการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนธรรมของราคาที่จะจำหนายไป

ในครั้งนี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนและมูลคากิจการ ดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 5 วิธี ไดแก 

1. วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4. วิธีมูลคาเปรียบเทยีบอัตราสวนตลาด (Market Comparable Approach) 

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

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

5. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

3.1 วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนและมูลคากิจการตามวิธีนี้ จะพิจารณาจากมูลคาตามบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งของบริษัท ซึ่งที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงขอมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเปนงบการเงินฉบับลาสุด ทั้งน้ีสามารถนำงบการเงินดังกลาวมาคำนวณหามูลคาตามบัญชี 

ไดดังนี ้

 (หนวย : ลานบาท) 

ทุนท่ีชำระแลว 34,250.91 

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 14.05 

สวนเกิน (ต่ำ) กวามูลคาหุน  

    สวนต่ำกวามูลคาหุน (10,163.28) 

    สวนเกินทุนจากการลดทุน 206.31 

กำไร (ขาดทุน) สะสม   
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 (หนวย : ลานบาท) 

    จัดสรรแลว - 

         ทุนสำรองตามกฎหมาย 763.98 

    ยังไมไดจัดสรร  (25,504.99) 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท (433.02) 

จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ลานหุน) 6,850.18 

มูลคาตามบัญชีตอหนวย (บาท) (0.06) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุน ขาดทุนเกินทุน เทากับ (433.02) ลานบาท ดังนั้นราคาหุนของ 

GSTEEL ที่ประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชี จึงไมสามารถประเมินมูลคาหุนดวยวธิีดังกลาวได 

3.2 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคากิจการโดยวิธีปรับปรงุมูลคาตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากมูลคาของสินทรัพย

รวมของบริษัท หักดวยหนี้สินทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปรากฎตามงบการเงิน ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเปนงบการเงินฉบับ

ลาสุด และปรับปรุงดวยรายการตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทำใหมูลคาตามบัญชี

สะทอนมูลคาที่แทจริง เชน ขาดทุนจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สวนปรับปรุงเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคา

ทรัพยสินท่ียังไมไดบันทึกในงบการเงิน สวนเพิ่มหรือสวนลดจากการประเมินราคามูลคาเงินลงทุนในหุนสามัญที่ยังไมไดบันทึกในงบ

การเงิน และรายการขาดทุนที่สามารถนำมาลดภาษีในอนาคต (Tax saving from losses carried forward) เปนตน โดยมี

รายละเอียดที่สำคัญดังนี ้

3.2.1 สวนเพ่ิมจากการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

3.2.1.1 สวนเพ่ิมจากการประเมินมูลคาทรัพยสิน GSTEEL 

บริษัทมีรายการทรัพยสินที่มีการประเมินราคา ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชในการดำเนินกิจการผลิต

และจำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด (“ผูประเมินมูลคาสินทรัพยอิสระ”) 

โดยเปนผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินราคาในครั้งนี้ โดยผูประเมิน

มูลคาสินทรัพยอิสระไดทำการประเมินมูลคาทรัพยสิน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อใหทราบมูลคายุติธรรมของ

สินทรพัยตามรายงานการประเมินมูลคาลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงคสาธารณะ และรายละเอียด 

สมมติฐาน และการประเมินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในภาคผนวกที่ 2 

จากขอมูลในรายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระ ผูประเมินราคาอิสระไดเลือกใชวิธี

เปรียบเทียบขอมูลราคาตลาด (Sales Comparison Approach) ในการประเมินราคาที่ดิน โดยพิจารณาจากราคา

ซื้อขาย และราคาเสนอขายท่ีดินที่เกิดขึ้น มาเปนขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบ และใชวิธีตนทุน (Cost Approach) ใน

การประเมินสวนปรับปรุงที่ดิน สวนปรับปรุงอาคาร และ เครื่องจักรและอุปกรณ โดยผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธี

ราคาตนทุนในการสรางใหม (Replacement Cost New) หักดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใชงานของ

อาคารสิ่งปลูกสราง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมิน

ราคาอิสระ ดังนี ้
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 ทีด่ิน 

การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Comparison Approach) ซึ่งไดทำการวิเคราะหที่ดิน

มีลักษณะใกลเคียงที่พึ ่งไดมีการซื้อ-ขาย หรือกำลังประกาศขาย โดยผูประเมินราคาทรัพยสินพิจารณาขอมูลที่ดิน

จำนวน 3 รายการคือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช-ระยอง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง และนิคมอุตสาหกรรม

ระยองอินดัสเตรียลปารค ซึ่งเปนทำเลที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มาเปรียบเทียบขอมูลและปรับแกปจจัย

ตางๆ เชน ทำเลที่ตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรม ขนาดเนื้อที่ดินที่มีพื้นที่กวาง ถนนสายหลัก ขนาดเสนทางคมนาคมที่มี

ขนาดกวาง สะดวกตอการเดินทางของรถยนต และรถบรรทุก ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน (ไฟฟา น้ำประปา 

โทรศัพท) คุณภาพของสิ่งที่พัฒนาและการใชประโยชนปจจุบันซึ่งเปนพื้นที่อุตสาหกรรม สภาพแวดลอมและการ

เจริญเติบโตในอนาคตของพื้นที่ใกลเคียง เพื ่อคำนวณหามูลคาของทรัพยสินและใหคะแนนโดยวิธีถวงน้ำหนัก 

(Weighted Quality Score :  WQS) สำหรับการปรับราคาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวา

เปนวิธีที่มีความเหมาะสม สำหรับการประเมินทรัพยสินที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาที่ดิน

เปลาในเขตอุตสาหกรรมที่นำมาเปรียบเทียบมีการปรับปรุงขอแตกตางระหวางที่ดินของบริษัท กับพื้นที่ใกลเคียงนั้นมี

ขอมูลที่เพียงพอ และมีการปรับแกปจจัยตางๆ ทั้งทำเลที่ตั้งและขนาดเนื้อที่ดิน สงผลใหมูลคาของที่ดิน มีความ

เหมาะสมแลวตามสภาวะปจจุบัน ดังนั้น ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมที่ดินโดยใชวิธีการเปรียบเทียบ

ราคาขายคิดเปนมูลคารวม 414.61 ลานบาท 

 

 สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน 

การประเมินมูลคาสวนปรับปรุงอาคาร และที่ดิน ที่ผูประเมินอิสระใชวิธีตนทุนทดแทนใหม (Replacement 

Cost New) หรือตนทุนทดแทนดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน ดวยการคำนวณจากราคาตลาด

ปจจุบันของวัสดุและอุปกรณที ่นำมาใชในการกอสราง อีกทั้งยังคำนึงถึงตนทุนคาแรงที่ใชในการปลูกสรางสวน

ปรับปรงุตาง ๆ ซึ่งตองใชกำลังคนและเครื่องจักรในการกอสราง แลวหักดวยคาเสื่อมราคาทางกายภาพ คาเสื่อมราคา

การใชประโยชน คาเสื่อมราคาที่เหมาะสม คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง และคาเสื่อมทาง

เศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกของทรัพยสินที่ประเมิน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมทางกายภาพ ความเสื่อมตาม

ลักษณะการใชงานและการใชประโยชนใชสอย และอายุการใชงานของสิ่งปลูกสรางรวมถึงสวนปรับปรุงตางๆ โดย

คำนึงถึงราคาวัสดุ คาแรงกอสราง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากทรัพยสินมีการ

ออกแบบเพื่อการใชงานเฉพาะ และมีการปรับปรุงดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใชงานของสวนปรับปรุง

อาคารและสิ่งปลูกสราง เชน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน โกดัง โรงอาหาร อาคารควบคุมน้ำเสีย เปนตน ยอมมี

การเสื่อมสภาพไปตามการใชงานเปนปกติ อีกทั้ง สวนปรับปรุงที่ดิน ถนนภายในโรงงาน โรงจอดรถ รั้ว เปนตน ก็

ยอมเสื ่อมสภาพไปตามการใชงานปกติเชนกัน โดยสวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุการใชงานเฉลี่ย

ประมาณ 30 – 40 ป และสวนปรับปรุงที่ดินมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 20 ป ดังนั้นราคาประเมินอาคารและ

สวนปรับปรุงที่ดินตามรายงานผูประเมินราคาอิสระที่คิดจากวิธีจากการประเมินตนทุนในการทดแทนใหม เทากับ 

1,218.04 ลานบาท 
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 เครื่องจักรและอุปกรณ 

การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New) แลวหักดวยคาเสื่อมทางกายภาพ 

คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรพรอมอุปกรณ คาเสื่อมทางการประโยชนใชสอย และคาเสื่อมราคาทางเศรษฐกิจหรือ

ปจจัยภายนอก ประสิทธิและสภาพของเครื่องของจักร (Efficiency and Condition) และคาเสื่อมทางเทคโนโลยี (ถา

มี) โดยกำหนดใหเครื่องจักรที่มีอายุมากกวาอายุการใชงาน (Useful Life) เทากับ 12 – 25 ป มูลคาท่ีไดจะเปนมูลคา

ตามสภาพเครื่องจักร ซึ่งการใชงานเครื่องจักรตามรายงานประเมินสามารถแบงอายุการใชงานได 4 กลุม 1) อายุใช

งาน 12 ป เชน รถยก 2) อายุใชงาน 15 ป ของหองปฏิบัติการและอุปกรณการบำรุงรักษา เชน กลองจุลทรรศน 

เครื่องฉายภาพ เครื่องทดสอบแรงกระแทก เครื่องบดพ้ืนผิว ทั้งน้ี ผูประเมินอิสระกำหนดอายใุชงาน 15 ป แตคำนวณ

อายุการใชงานจริง 25 ป ซึ่งสอดคลองกับการกำหนดอายุใชงานของบริษัทและสภาพการใชงานจริง เนื่องจากเครื่อง

ทดสอบคุณสมบัติเหล็กที่บริษัทใชงาน ไมตองใชเทคโนโลยีสูง เครื่องทดสอบจึงยังสามารถใชงานได 3) อายุใชงาน 20 

ป เชน หมอแปลงไฟฟา หมอไอน้ำ ระบบอัดอากาศ เครื่องสรางกรด ปนจั่น เครื่องกลึง ระบบสาธารณูปโภค ซึ่ง

ระบบสาธารณูปโภคกำหนดอายุใชงาน 20 ป แตคำนวณอายุการใชงานจริง 25 ป ซึ่งบริษัทกำหนดอายุใชงานของ

ระบบสาธารณูปโภคระหวาง 25 – 30 ป ซึ่งสอดคลองกับสภาพการใชงานจริง 4) อายุใชงาน 25 ป เชน โรงหลอม 

เตาเผา เครื่องหลอตอเนื่อง เครื่องมวน ระบบจายไฟฟา เครื่องลำเลียง เครื่องหลอเหล็กแผน เปนตน ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเห็นสอดคลองกับผูประเมิน เนื่องจากทรัพยสินมีการออกแบบเพื่อใชงานเฉพาะ และมีการปรับปรุง

ราคาประเมินเพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานของทรัพยสิน รวมถึงการซอมแซมเครื่องจักรในป 2561 และซอมแซม

ใหญประจำปของบริษัทในป 2562 ดังนั้นราคาประเมินเครื่องจักรและอุปกรณตามรายงานผูประเมินราคาอิสระที่คิด

จากวิธีจากการประเมินตนทุนในการทดแทนใหม เทากับ 9,207.58 ลานบาท 

สามารถสรุปเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดังตอไปนี ้
   หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม ราคาประเมินสูง(ต่ำ)กวามลูคา

ตามบัญช ี

สินทรัพยถาวรที่ไดรับการประเมิน    

ที่ดิน 429.94 414.61 (15.33) 

สวนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 851.30 1,218.04 366.74 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ 7,004.77 7,148.07 143.30 

งานระหวางกอสราง29 1,795.64 2,059.51 263.87 

รวมสินทรัพยถาวรที่ไดรับการประเมิน 10,081.65 10,840.23 758.58 

สินทรัพยถาวรที่ไมไดรับการประเมิน30    

สวนปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ 0.16   

เคร่ืองมือเคร่ืองใช 39.30   

เคร่ืองใชสำนักงาน 13.30   

 
29 งานระหวางกอสรางที่ประเมินประกอบดวย Pickling and Oil Line, Heavy Gauge Shearing Line and etc. 
30

 สินทรัพยถาวรท่ีไมไดรับการประเมิน เน่ืองจากเปนสินทรัพยมีขนาดเล็ก ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามูลคาทางบัญชีมีความเหมาะสมสามารถสะทอน

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย 
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   หนวย : ลานบาท 

รายละเอียด มูลคาตามบัญช ี มูลคายุติธรรม ราคาประเมินสูง(ต่ำ)กวามลูคา

ตามบัญช ี

รวมสินทรัพยถาวรที่ไมไดรับการประเมิน 52.76   

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10,134.41 10,840.23 758.58 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดปรับปรุงสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากสวนตางราคาประเมินและ

มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยของ GSTEEL จำนวน 758.58 ลานบาท 

 

3.2.1.2 สวนเพ่ิมหรือสวนลดจากการประเมินราคามูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 

GSTEEL มีเงินลงทุนในหุนสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุนสามัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิง

ขอมูลจากงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 2 ป 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของเงินลงทุนในหุนสามัญ SPH, 

GJS, GSS, GS Note  และ GS Note 2 ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาประเมินมูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุนแลวเห็นวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนสำหรับ SPH GSS GS Note  และ GS Note2 รวมถึงการประเมิน

มูลคาเงินลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) มีความเหมาะสมแลว 

ซึ่งมูลคาเงินลงทุนแสดงไวดังนี ้
    (หนวย : ลานบาท) 

ชื่อกิจการ สัดสวนการลงทุน 

(รอยละ) 

สวนของผูถือหุน ราคาทุน ดอยคา ราคาทุน

สุทธิ 

หุนสามัญ      

บริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส จำกัด (“SPH”) 31 99.99 (12) 341 (341) - 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“GJS”) 9.45 14 3,776 (2,611) 1,165 

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“GSS”)32  99.99 2,544 1,608 (491) 1,117 

บริษัท จีเอส โนตส โฮลดิ้งส จำกัด (“GS Note”) 32 99.99 - 1 - 1 

บริษัท จีเอส โนตส โฮลดิ้ง 2 จำกัด (“GS Note 2”) 32 99.99 - 1 - 1 

รวม   5,727 (3,443) 2,284 

ขณะที่เงินลงทุนในหุนสามัญของ GJS ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระประเมินมูลคายุติธรรม เทากับ 0.11 บาทตอหุน โดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมที่ประเมิน ดังรายละเอียดขอ 

3.5.2 สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงินของ GJS  

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS (บาทตอหุน) 0.11 

จำนวนหุนของเงินลงทุนใน GJS ทีล่งทุนโดย GSTEEL และ GSS (ลานหุน) 2,407.43 

 
31 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยสวนใหญของ GSS ประกอบดวย ลูกหนี้ GSTEEL จำนวน 91.70 ลานบาท และ เงินใหกูยืม GSTEEL จำนวน 

2,406.08 ลานบาท 
32 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนของ SPH, GSS, GS Note  และ GS Note 2 อางอิงขอมูลงบการเงิน

ภายในที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหารของ SPH, GSS, GS Note  และ GS Note 2 สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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รวมมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS (ลานบาท) 264.82 

มูลคาตามบญัชีของเงินลงทุนใน GJS (ลานบาท) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,165.51 

มูลคายุติธรรม(ต่ำ)กวามลูคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน GJS (900.69) 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับปรุงสวนของผูถือหุนของบริษัทจากมูลคาทางบัญชีของเงินลงทุนใน

หลักทรัพยลดลงจำนวน (900.69) ลานบาท 

 

มูลคาปรับปรุงตามบัญช ี

จากการท่ีบริษัทไดมีการประเมินมูลคาทรัพยสิน เพื่อแสดงมูลคายุติธรรมของทรัพยสินของบริษัท โดยสามารถสรุปได ดังนี ้

รายละเอียด มูลคา (ลานบาท) 
มูลคาสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (433.02) 
บวก  :  -  สวนเกินจากการประเมนิมูลคาทรัพยสินของ GSTEEL 758.58 

-  สวนลดจากการประเมินราคามูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย GJS ซึ่งปนสวนตามสัดสวนการ
ลงทุนทางตรงและทางออม 

(900.69) 

 สรุปมูลคาปรับปรุงตามบัญช ี (575.13) 
จำนวนหุนที่ออกและชำระแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ลานหุน) 6,850.18 
มูลคาตามบัญชีตอหนวย (บาทตอหุน) (0.08) 

มูลคาปรับปรุงตามบัญชี เทากับ (575.13) ลานบาท ซึ่งแสดงถึงมูลคาหนี้สินมากกวามูลคาสินทรัพย ดังนั้น 

มูลคาหุนของ GSTEEL ที่ประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี จึงไมสามารถประเมินมูลคาหุนดวยวิธีดังกลาวได  

3.3 วิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนโดยวิธีนี้จะใชราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักจากการซื้อขายหลักทรัพยของ GSTEEL ในตลาด

หลักทรัพยฯ ในอดีต ณ ชวงเวลาตางๆ ไดแก ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังไมนอย

กวา 7 วันทำการติดตอกัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป เปนตน แต GSTEEL หยุดพกัการซื้อขายหลักทรัพยประมาณ 1 ป 6 

เดือน (ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) เนื่องจาก GSTEEL ไดยื่นเพื่อขอหยุดพักการซื้อขาย

หลักทรัพยของ GSTEEL ในตลาดหลักทรัพยฯ เปนการช่ัวคราว (“SP”) ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และเขาขายอาจถูกเพิก

ถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จากการท่ี GSTEEL ไมไดนำสงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ป 

2561 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป 2561 ตามลำดับ มายังตลาดหลักทรัพยฯ ภายในกำหนดเวลา ตอมาบริษัทไดนำสงงบการเงิน

มายังตลาดหลักทรัพยฯ สงผลให GSTEEL เขาสูชวงดำเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) นับตั้งแตวันที่ 

1 มิถุนายน 2562 ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมานั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาการประเมินราคาดวยวิธีมูลคาตามราคาตลาดไม

เหมาะสมใหนำมาการพิจารณาในครั้งนี ้

3.4 วิธีมูลคาเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด (Market Comparable Approach) 

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

การประเมินราคาโดยวิธีนี้ เปนการนำมูลคาตามบัญชีของ GSTEEL ตามงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2562 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต คูณดวยคาเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นำมาใชเปรียบเทียบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET) หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ในหมวดธุรกิจเหล็กที่เปนผูผลิตและจำหนายเหล็กหรือเปนผูใชเหล็กแผนเปนวัตถุดิบในการผลิต และมีมูลคาการซื้อขายใน
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ตลาดหลักทรัพยฯ โดยที่มีขนาดสินทรัพยรวมมากกวา 10,000.00 ลานบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 GSTEEL มี

สินทรัพยรวมเทากับ 29,682.88 ลานบาท) หรือมูลคาตลาด 600.00 ลานบาท (ซึ่งใกลเคียงกับ มูลคาตลาดของ GSTEEL ณ 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เทากับ 616.52 ลานบาท) รวมจำนวน 18 บริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาบรษิัทท่ี

นำมาใชเปรียบเทียบดังกลาวสามารถนำมาใชอางอิงไดอยางเหมาะสม มีรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3 ขอมูลหลักทรัพยที่ใช

ในการเปรียบเทียบ ดังนั้นมูลคาอัตราสวน P/BV ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AMC 0.47 0.46 0.47 0.48 0.53 

BSBM 0.54 0.54 0.54 0.56 0.60 

CITY 0.51 0.51 0.51 0.51 0.55 

MILL 0.75 0.76 0.84 0.91 1.09 

PAP 0.78 0.77 0.78 0.83 0.95 

PERM 0.97 0.94 0.91 0.93 0.95 

THE 1.33 1.28 1.27 1.23 1.48 

TMT 1.78 1.75 1.85 1.96 2.16 

TSTH 0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 

TWP 0.58 0.57 0.59 0.61 0.64 

TYCN 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 

2S 0.73 0.73 0.75 0.76 0.89 

BM 1.35 1.36 1.59 1.71 1.90 

CHOW 1.42 1.42 1.45 1.50 2.02 

KCM 1.36 1.31 1.37 1.44 1.55 

RWI 0.90 0.87 0.87 0.90 0.96 

UEC 0.50 0.50 0.50 0.51 0.53 

ZIGA 1.20 1.19 1.27 1.34 1.68 

คาเฉลี่ย 0.90 0.89 0.92 0.95 1.08 
ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

แตจากผลประกอบการที่ผานมาของ GSTEEL ที่ประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ทำให GSTEEL มีผล

ประกอบการที่ขาดทุนจนทำใหมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับขาดทุนเกินทุน จากเหตุการณ

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคากิจการของ GSTEEL โดย การนำผลรวมของกำไรสุทธิของบริษัทตามที่

ปรากฏในงบการเงินรวมงวด 12 เดือนยอนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต คูณดวยคาเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่นำมาใชเปรียบเทียบ 

โดยมูลคา P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ชื่อยอบริษัท 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

AMC - - - 12.26 10.88 

BSBM 46.18 46.13 39.18 34.75 24.87 

CITY 52.09 48.02 45.22 44.31 35.57 

MILL - - - 10.84 102.76 

PAP 41.72 41.31 32.04 26.57 17.02 

PERM - - - 6.83 6.52 

THE - - - 14.62 13.03 

TMT 14.54 14.32 13.80 13.64 12.18 

TSTH - - 1,864.22 1,874.11 571.64 

TWP 14.68 14.51 17.12 17.55 18.21 

TYCN - - - 10.12 9.51 

2S 11.53 11.55 10.65 9.49 7.17 

BM 52.58 52.68 52.81 48.60 38.04 

CHOW - - - 0.01 0.01 

KCM 355.07 343.17 237.83 189.65 133.26 

RWI 13.03 12.58 14.90 17.43 26.63 

UEC - - - - - 

ZIGA 26.84 26.62 25.52 25.05 22.82 

คาเฉลี่ย 29.87 29.07 26.83 20.53 17.99 
ที่มา: SETSMARTS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

จากขอมูลขางตน คาเฉลี่ย P/E อยูระหวาง 17.99 – 29.87 เทา ทัง้นี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดประเมินมูลคา

กิจการดวยวิธีการดังกลาว เนื่องจาก GSTEEL มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับในชวง 12 เดือนที่ผานมา  
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3.5 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีการประเมินราคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เปนวิธีการหามูลคายุติธรรมดวยการคำนวณมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) ที่คาดวาจะไดรับจากการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระใชอัตราสวนคิดลด (Discounted Rate) ที่เหมาะสมในการประเมินมูลคาปจจุบัน สำหรับกิจการของ GSTEEL และ GJS 

เนื่องจาก GSTEEL ลงทุนใน GJS คิดเปนรอยละ 9.45 ของจำนวนหุนที่ออกและชำระแลวทั้งหมดของ GJS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 ซึ ่ง GJS เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและในปจจุบัน GJS มีการประกอบธุรกิจผลิตและ

จำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงแยกคำนวณหามูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ใน GJS ดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำประมาณการทางการเงินจากสมมติฐานที่สำคญัในชวงระยะเวลา 5 ป ขางหนา (ป 

2563 – ป 2567) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาระยะเวลาประมาณการดังกลาว เปนชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ GSTEEL 

และ GJS ที่จะแสดงกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยมีการประกอบธุรกิจจนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนมีปริมาณ

การผลิตและปริมาณการจำหนายที่คงที่ รวมถึงพิจารณาปจจัยที่มีผลตอกระแสเงินสด เชน รายได ตนทุน คาใชจาย เงินลงทุน 

เงินทุนหมุนเวียน เงินกูยืม และโครงสรางเงินทุน เปนตน ซึ่งกระแสเงินสดจากการประมาณการในปที่ 5 เหมาะสมที่จะนำมาใช

คำนวณมูลคาสุดทายภายหลังระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) พรอมกันนี้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณา

ระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนธุรกิจที่บริษัทนำเสนอตอกลุม SSG ในฐานะผูใหความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบของการกูยืม

จาก Link Capital I ตามสัญญาเงินกูยืม 

นอกจากนี้ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดวิเคราะหสมมติฐานที่ไดรับจากทั้ง GSTEEL และ GJS และจากการสัมภาษณ

ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งตั้งอยูบนสมมติฐานวาธุรกิจยังคงดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสำคัญเกิดขึ้น (Going-Concern Basis) และการรับความชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันโดย

ไมไดคำนึงถึงการเขาทำรายการปรับโครงสรางหนี้  

ทั้งน้ี หากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณภายนอก และสถานการณภายในของ GSTEEL และ GJS มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสำคัญและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ GSTEEL และ GJS รวมถึงกระทบตอสมมติฐานท่ีกำหนดมูลคายุตธิรรมดวยวิธนีี้

จะเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดสมมติฐานตาง ๆ ที่สำคัญของประมาณการทางการเงินของ GSTEEL และ GJS ดังนี ้

3.5.1 สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงนิของ GSTEEL 

3.5.1.1 ปริมาณการผลิต 

GSTEEL ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil, HRC) และเหล็กแผนหนา 

(Slab) โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของ GSTEEL ใชเทคโนโลยีการผลิตทีร่วมกระบวนการหลอม การหลอ และการ

รีดไวในโรงงานเดียวกันอยางสมบรูณและมีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Compact Mini Mill ไดรับการออกแบบใหสามารถ

รองรับการผลิตไดสูงสดุ เทากับ 1.5 ลานตันตอป นอกจากนี้  โรงงานของ GSTEEL ยังมีเครื่องจักรสำหรับกระบวนการปรับปรุง

คุณสมบัติของเหล็กรีดรอนชนิดมวน (Recondition) ไดแก การปรับสภาพผิวแผนเหล็ก (Skin Pass) การเคลือบน้ำมันกันสนมิ 

(Oiled Pass) และการตัดแผนเหล็กตามขนาด (Slitting) อยางไรก็ตาม กระบวนการปรับปรุงคณุสมบัติดังกลาวยังไมเปด

ดำเนินการตั้งแตโรงงานของ GSTEEL เริ่มเปดดำเนินการผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนอีกครั้งในป 2557 
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ปริมาณการบริโภคเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ในประเทศไทยระหวางป 2559 – 

2561 เทากับ 7.34 ลานตน 6,780 ลานตัน และ 7.09 ลานตัน ตามลำดับ โดยเปนปริมาณการผลิตในประเทศเทากับ 2,676 

ลานตัน 2,925 ลานตัน และ 3,204 ลานตัน ตามลำดับ 

 
ที่มา : ขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) และบริษัท 

ภายใตภาวะเศรษฐกิจโลกในป 2551 สงผลใหราคาเหล็กในตลาดผันผวนอยางรุนแรง รวมทั้งความตองการเหล็ก

แผนรีดรอนในตลาดโลกลดลงมาก GSTEEL ประสบปญหาสภาพคลองและไมมีเงินทุนเพียงพอ ตอการดำเนินธุรกิจ เปนเหตุ

ให GSTEEL หยุดการผลิตตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2557 จากปญหาดังกลาวทำใหบริษัทไมสามารถ

ชำระหนี้ตอเจาหนี้ไดตามกำหนด บริษัทหาวิธีแกไขปญหา เชน การเจรจากับเจาหนี้ท่ีเกิดกำหนด การปรับโครงสรางหนี้ การ

หาผูรวมทุน หรือการหาแหลงเงินกูยืมเพื่อนำมาใชในการดำเนินธุรกิจ เปนตน จนกระทั่งบริษัทไดรับความชวยเหลือทาง

การเงินกับเจาหนี้รายหนึ่งตั้งแตป 2557 ทำให GSTEEL มีเงินทุนหมุนเวียน และกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง GSTEEL มี

กำลังการผลิตในป 2557 – 2560 (ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่คูคารายหน่ึงใหการสนับสนุนทางการเงิน) เทากับ 0.04 – 0.06 ลาน

ตันตอเดอืน หรือคิดเปนอัตรากำลังการผลิตเทากับรอยละ 32 – 42 ของกำลังการผลิตของบริษัท อยางไรก็ตามเจาหนี้ดังกลาว

ไดหยุดใหความชวยเหลือทางการเงินในปลายป 2560 ทั้งนี้ตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 

GSTEEL รับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS โดยผานการใหความชวยเหลือทางการเงินจากกลุม SSG ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คาดการณวาการใหความชวยเหลือทางการเงินตามเงื่อนไขดังกลาวเกิดขึ้นตลอดชวงระยะเวลาประมาณการ 

ในชวงป 2559-2561 และสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 GSTEEL มีอัตราการใชกำลังการผลิต 

(Utilization Rate) คิดเปนรอยละ 40 – 42  ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 1.5 ลานตันตอป  
GSTEEL 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

กำลังการผลิตสูงสุด (พันตันตอป) 1,500 1,500 1,500 1,500 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป) 602 642 629 149 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอเดือน) 40 - 62 40 - 71 40 - 70 48 – 5033 

 
33

 ไมรวมปริมาณการผลิตที่หยุดผลติในเดือนกุมภาพนัธ ถึง เดอืนเมษายน 2562  

2,676 2,925 3,204 

7,344 6,780 7,092 

602 642 629 
 -
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 8,000

2559 2560 2561

ปริมาณการบริโภคเหล็กในประเทศ

และปริมาณการผลิตเหล็กของ GSTEEL ป 2559 - 2561

ผลิต (ในประเทศ) นําเขา สงออก การบริโภคในประเทศ GSTEEL

พนัตนั 
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GSTEEL 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ) 40.15 42.87 41.99 19.93 

ปริมาณการขาย     

 ขายเอง (พันตันตอป) 604 509 2 62 

 รับจางผลิต (พันตันตอป) - 48 642 71 

รวมปริมาณการขาย (พันตันตอป) 604 617 645 134 

อัตราการใชกำลังการผลิตของ GSTEEL ตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 รวมการ

รับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS นอกจากนี้ GSTEEL หยุดการผลิตชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน 2562 เนื่องจาก

ขาดเงินทุนหมุนเวียน อยางไรก็ตามป 2562 GSTEEL ไดรับเงินกูยืม Link Capital I วงเงินรวม 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือ

เทากับ 2,599.97 ลานบาท) เพื่อมาเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนนิการผลิตและชำระหน้ีบางสวน และ GSTEEL สามารถ

กลับมาผลิตไดใหมเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2562 โดยกลุมลูกคาของบริษัทคือ กลุมผูผลติและจำหนายผลิตภณัฑเหล็ก รวมทั้ง

ผูแทนจำหนายผลิตภณัฑเหล็ก ซึง่จากการสัมภาษณผูบริหารบริษัทมีแผนกำลังการผลิตอยูที่ 875,000 – 950,000 ตันตอป 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระพิจารณาวา GSTEEL มีเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยูอยางจำกดั ทำให GSTEEL ไมสามารถ

เดินสายการผลติไดอยางปกติ และจำเปนตองเดินสายการผลติใหสอดคลองกับเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู โดยเลือกผลิตในชวงมี

ความตองการใชไฟฟานอยซึ่งมีอัตราคาไฟฟาต่ำ (Off-peak) ทำให GSTEEL ไมสามารถผลิตไดเต็มกำลังการผลิต หรือตามแผน

กำลังการผลิตที่กำหนดไวในอดีต 

จากเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู อยางจำกัดของบริษัทที่ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I และ

วิเคราะหเปรียบเทียบกับเงินกูยืมกับเจาหนี้รายหนึ่งในอดีตเพื่อมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เห็นวา GSTEEL ตองดำเนินการผลิตในชวง Off-peak ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานปริมาณการผลิต

ตั้งแตครึ่งปหลัง ป 2562 เปนตนไป เทากับ 65,000 ตันตอเดือน ซึ่งใกลเคียงกับกำลังการผลิตเฉลี่ยที่บริษัทสามารถผลิตได

ในชวงระยะเวลา Off-peak ในป 2559 – 2560 เทากับ 40,000 – 71,000 ตันตอเดือน และสอดคลองกับสภาพคลองที่ 

GSTEEL ที่ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I อีกทั้งหากพิจารณาปริมาณการบริโภคเหล็กแผนรีดรอนใน

ประเทศมีปริมาณสูงกวาปริมาณการผลิตในประเทศมาก ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา GSTEEL ยังสามารถ

ขายเหล็กแผนรีดรอนไดมากขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศตามปริมาณการผลิตเพิ่มเติมในระดับที่ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระประมาณการไว เนื่องจากปริมาณการใชแผนเหล็กในประเทศอยูในระดับที่สูงกวาปริมาณการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตตั้งแตป 2563 เปนตนไปเทากับรอยละ 0 เนื่องจาก

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในการไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจาก 

Link Capital I และการดำเนินงานของบริษัท  
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โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการปริมาณการผลิตไดดังน้ี 

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

กำลังการผลิตสูงสุด (พันตันตอป) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป)34 461 747 747 747 747 747 

อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ) 30 49 49 49 49 49 

 

3.5.1.2 ราคาขาย 

ในชวงป 2559 – 2561 และสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 GSTEEL มีราคาขายเหล็กแผนรดีรอน

เฉลี่ย 16,569 – 20,085 บาทตอตัน หรือคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 7.65 – 11.61 เมื่อเทียบกับปกอนหนาสำหรบั

ชวงป 2559 – 2561 และคิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงรอยละ 0.89 เมื่อเทียบราคาขายเฉลี่ย 6 เดือนแรกป 2562 กับราคา

ขายเฉลี่ยป 2561 
GSTEEL 2559 256 2561A 6 เดือนแรก ป 2562 

ราคาขายเฉลี่ย (บาทตอตัน) 16,569 18,493 19,907 20,085 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)  11.61 7.65 0.89 

ราคาขายเหล็กรีดรอนมีความผันผวน เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity) ซึ่งจะผันแปร

ตามราคาตลาดสินคาโภคภัณฑ หากพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังของ HRC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป 2549 ถึง ป 

2561 พบวาดัชนีราคามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate) เทากับรอยละ 1.79 ตอป 

 
ที่มา : ขอมูลศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กกลาแหงประเทศไทยป 2549 - 2561 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาราคาขายเฉลี่ยตอปสำหรับป 2562 เทากับราคาขายเฉลี่ยเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนมิถุนายน ป 2562 เพื่อสะทอนราคาปจจุบันของ GSTEEL ที่เพิ่งเริ่มกลับมาเริ่มเดินสายการผลิตในเดือนพฤษภาคม 

 
34 ประมาณการปริมาณการผลิตภายหลังจากหักวันหยุดการผลิตเพื่อการซอมบำรุงเครื่องจักรประจำป ประมาณ 14 วันตอป 
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2562 และประมาณการอัตราการเติบโตของราคาขายเฉลี่ยตอป ตั้งแตป 2563 เทากับรอยละ 1.79 ตอป พิจารณาจากอัตรา

การเติบโตเฉลี ่ยตอป (Compound Annual Growth Rate) ของดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังของ HRC ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกในป 2549 ถึง ป 2561 เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนมาก ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยตอปดังกลาวมีความเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาขายเหล็กแผนรีดรอนไดดังตอไปนี ้

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ราคาขายเหล็กแผนรีดรอน (บาทตอตัน) 20,085 20,444 20,810 21,183 21,562 21,948 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 

3.5.1.3 รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการใหบริการในสวนที่รับจางผลิตจาก GJS เทากับ 536.23 ลานบาท 3,870.92 ลานบาท และ 274.24 

ลานบาท ตามลำดับ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2562 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.09 รอยละ 100.00 และ

รอยละ 21.70 ของรายไดจากการขาย ตามลำดับ อยางไรก็ตามตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 GSTEEL ไดยกเลิกสัญญาจาง

ผลิตกับ GJS เปนที่เรียบรอย 

3.5.1.4 รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก รายไดจากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากขบวนการผลิต และอื่นๆ ในป 2559 – 2561 และสำหรับ 

6 เดือนแรกป 2562 มีรายไดอื่นเทากับ 87.43 ลานบาท 118.01 ลานบาท 12.76 ลานบาท และ 16.18 ลานบาท ตามลำดับ 

หรือคิดเปนรอยละ 0.87 รอยละ 1.12 รอยละ 22.80 และ รอยละ 1.28 ตามลำดับของรายไดจากการขาย 
GSTEEL 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

รายไดอื่น (ลานบาท) 87.43 118.01 12.76 16.18 

รายไดอื่น/รายไดจากการขาย (รอยละ) 0.87 1.12 22.80 1.28 

ดังนั้นในการจัดทำประการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานรายไดอื่นเทากับรอยละ 

1.00 ของรายไดจากการขายตลอดชวงระยะเวลาประมาณการ ซึ่งเทากับคาเฉลี่ยอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดจากการขายใน

ป 2559 – 2560 และ 6 เดือนแรกป 2562 ซึ่งไมรวมอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดจากการขายในป 2561 เนื่องจาก GSTEEL 

รับจาง GJS ผลิตดังที่กลาวขางตน ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาอัตราสวนเฉลี่ยรายไดอื่นตอรายไดจากการ

ขายดังกลาวเหมาะสมเนื่องจาก GSTEEL ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจใด ๆ และสามารถสะทอนผลประกอบการได

อยางเหมาะสม  

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดอื่น (ลานบาท) 92.68 152.82 155.56 158.34 161.18 164.06 

รายไดอื่น/รายไดจากการขาย (รอยละ) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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3.5.1.5 ตนทุนขาย 

ตนทุนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนของ GSTEEL ไดแก เศษเหล็กนำเขา เหล็กถลุงนำเขา และเศษเหล็กใน

ประเทศ ป 2559 – 2560 และสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 57 - 60 

ของราคาขายเฉลี่ย โดยมีรายละเอียดนี้ 
GSTEEL 2559 2560 256135 6 เดือนแรก ป 2562 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย (บาทตอตัน) 9,638 10,637 - 12,201 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 58.17 57.52 - 60.75 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตอตันสำหรับ 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 

12,201 บาทตอตัน ซึ่ง GSTEEL ทำสัญญารับจางผลิตสำหรับป 2561 จนถึงเดือนมกราคม 2562 และ GSTEEL เริ่มกลับมา

ผลิตเพื่อขายสำหรับป 2562 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนั้น ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตอตันสำหรับ 6 เดือนแรก ป 

2562 จึงเปนขอมูลสำหรับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาสามารถสะทอน

ภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจของ GSTEEL ในสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้ GSTEEL ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผน

ธุรกิจใด ๆ และตั้งแตป 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 1.79 ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth 

Rate) ของดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังของ HRC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป 2549 ถึง ป 2561 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปดังกลาว เทากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของราคาขายเหล็กแผนรีดรอน ซึ่งบาง

ชวงเวลาราคาตนทุนวัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกับราคาขายเหล็กแผนรีดรอน แตในระยะยาวจะมีอัตราการ

เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความเห็นวาอัตราการเติบโตดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการประมาณการ 

ตนทุนแปรสภาพ 

ตนทุนแปรสภาพประกอบดวย คาแรงทางตรง ตนทุนพลังงาน ตนทุนวัตถุดิบอื่น คาวัสดสุิ้นเปลือง คาซอมแซมและ

บำรุงรักษา อื่นๆ เปนตน ป 2559 – 2560 และสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 ตนทุนแปรสภาพตอตันคิดเปนสัดสวนกวารอย

ละ 27 - 32 ของราคาขายเฉลี่ยตอตัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
GSTEEL (Cash cost) 2559 2560 256136 6 เดือนแรก ป 2562 

ตนทุนแปรสภาพ (บาทตอตัน) 5,104 5,046 - 6,514 

ตนทุนแปรสภาพ / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 30.81 27.29 - 32.43 

ตนทุนแปรสภาพตอหนวยของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 เนื่องจากราคาตนทุน

พลังงาน และราคาวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทหยุดการผลิตในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2562 ดังนั้นที่

 
35 GSTEEL รับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนมกราคม 2562 สงผลใหไมสามารถคำนวณหาตนทุนวัตถุดิบทางตรง

เฉลี่ยตอหนวยของบริษัทได 
36 GSTEEL รับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS ตั้งแตพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2562 สงผลใหไมสามารถคำนวณหาตนทุนแปรสภาพเฉลีย่ตอหนวยของ

บริษัทได 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาโครงสรางตนทุนแปรสภาพมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันตามแตละประเภทตนทุน 

จึงกำหนดสมมติฐานท่ีสำคัญใหสอดคลองกับแตละประเภทดังนี ้

 

 คาแรงทางตรง  

ในป 2562 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาแรงทางตรงตั้งแตป 2562 มีอัตราการเติบโต เทากับรอยละ 5 

ตอป ซึ ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีต นโยบายของบริษัท และคาเฉลี่ยของรายงานจากนัก

คณิตศาสตรประกันภัย จากที่รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัยกำหนดใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตของ 

GSTEEL เทากับรอยละ 3.00 – 7.00 ตอป (อางอิงงบการเงิน ป 2561)  

 

 ตนทุนพลังงาน  

ตนทุนพลังงานป 2559 – 2560 และ 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 2,562.23 ลานบาท 2,453.63 ลานบาท และ 

2,617.00 ลานบาท ตามลำดับ ตนทุนพลังงานประกอบดวยคาไฟฟา คากาซธรรมชาติ (Natural gas) กาซออกซิเจน กาซ

ไนโตรเจน เปนตน ซึ่งตนทุนพลังงานตอหนวยสำหรับ 6 เดือนแรก ป 2562 จะประกอบดวยตนทุนพลังงานในชวงที่เริ่ม

กลับมาผลิตในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 หากวิเคราะหตนทุนพลังงานของบริษัทจะพบวาจะมีความผันผวน

ของตนทุนพลังงานตอหนวยมาก เนื่องจากความไมตอเนื่องในการเดินเครื่องจักรผลิต 
GSTEEL (Cash cost) 2559 2560 256137 6 เดือนแรก ป 2562 

ตนทุนพลังงาน (บาทตอตัน) 2,562.23 2,453.63 - 2,617.00 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานตนทุนพลังงานป 2562 เทากับ 2,617 บาทตอตัน  ซึ่งเทากับตนทุนพลังงาน

เฉลี่ยตอตัน สำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 เพื่อสะทอนตนทุนพลังงานของ GSTEEL ในสถานการณปจจุบัน และมีความ

เหมาะสมตอการประมาณการตนทุนพลังงานเฉลี่ยตอหนวยในอนาคต สำหรับประมาณการตนทุนพลังงานตั้งแตป 2563 เปน

ตนไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวาตนทุนพลังงานหลักคือคาไฟฟา ซึ่งบริษัทไดเขาทำสัญญาซื้อไฟฟากับ SIPCO โดย

มีอัตราคาไฟฟาในราคาเดียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ฉะนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการเติบโตของ

ตนทุนพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงราคาคาไฟฟาที่รอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเติบโตของตนทุนพลังงานเฉลี่ยที่

ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้นครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไฟฟาและการเปลี่ยนแปลงราคาคาไฟฟา 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงประมาณการราคาคาไฟฟาขายปลีกป 2558 -2579 จากเอกสารนำเสนอความมั่นคงดาน

พลังงานกับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมโดยขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ณ วันที่ 3 

ธันวาคม 2558 เทากับรอยละ 1.89 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาคาไฟฟาในระยะยาวและตามหลักความระมัดระวัง 

 

 ตนทุนวัตถุดิบอืน่ 

ตนทุนวัตถุดิบอื่น ประกอบดวย อัลลอย ฟลักซ ปูนขาว/หินปูน และคารบอน เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนด

สมมติฐานตนทุนวัตถุดิบอื่นป 2562 เทากับ 787 บาทตอตัน ซึ่งเทากับตนทุนวัตถุดิบอื่นเฉลี่ยตอตันเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

 
37 GSTEEL รับจางผลิตเหล็กใหกับ GJS ตั้งแตพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2562 สงผลใหไมสามารถคำนวณหาตนทุนแปรสภาพเฉลีย่ตอหนวยของ

บริษัทได 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
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มิถุนายน 2562 เพื่อสะทอนภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจของ GSTEEL ในสถานการณปจจุบัน และตั้งแตป 2563 เปนตน

ไป กำหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2542 – 

2561 ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบอื่นๆของบริษัทเปนสวนประกอบหนึ่งในการผลิต

สำหรับสินคาเพื่อการบริโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังกลาวดังกลาวมีความ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตนทุนวัตถุดิบอื่นในระยะยาวสำหรับการประมาณการในครั้งน้ี 

 

 คาวัสดุสิ้นเปลือง 

สวนใหญคาวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบดวย Graphite Electrode ลูกรีด และ Refractory เปนตน ซึ่งคาวัสดุสิ้นเปลืองหลัก 

คือ Graphite Electrode มีความผันผวนของราคาเปนอยางมากในชวงตั้งแตป 2561 เปนตนมา คาวัสดุสิ้นเปลืองป 2559 – 

2560 และ 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 800.85 ลานบาท 908.50 ลานบาท และ 1,538.00 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคาวัสดุ

สิ้นเปลืองตอหนวยสำหรับ 6 เดือนแรก ป 2562 จะประกอบดวยคาวัสดุสิ้นเปลืองในชวงท่ีเริ่มกลับมาผลิตในเดือนพฤษภาคม 

ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
GSTEEL (Cash cost) 2559 2560 256138 6 เดือนแรก ป 2562 

คาวัสดุสิ้นเปลือง (บาทตอตัน) 800.85 908.50 - 1,538.00 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหผลกระทบจากราคา Graphite Electrode ที่ผานมามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ตั้งแตปลายป 2560 จนมีราคา Graphite Electrode สูงเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐตอตัน ที่เปนผลจากการลดลงของ

วัตถุดิบ Graphite จากการเพิ่มขึ้นของการใชเหล็กและจากมาตรการจำกัดโรงงานผลิตเหล็กของประเทศจีน ซึ่งทำใหราคามี

ความผันผวน อยางไรก็ตาม มีการคาดการณวาราคา Graphite Electrode จะปรับตัวลดลงตอจากนี้ จากการที่ปริมาณการ

ผลิต Graphite Electrode เพิ่มขึ้นอยางมาก ทำใหมีปริมาณ Graphite Electrode ที่มีอยูในตลาดสูงกวาความตองการ อาจ

เป  นผล ให  ร าคาลดลงอย  า งมากจนกล ั บมาอย ู  ท ี ่ ร ะด ั บ  2 , 000  เหร ี ยญสหร ั ฐต  อต ั น  ( ข  อม ู ลอ  า งอ ิ ง  : 

www. industrialheating. com เ ร ื ่ อ ง  The Ups and Downs of the Worldwide Graphite Electrode Market โ ดย 

Benjamin Sarkoezy , วันท่ี 11 เมษายน 2562) ประกอบกับตนทุนคาวัสดุสิ้นเปลืองยอนหลังป 2559 - 2560 ของ GSTEEL 

มีความผันผวนอยางมาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกำหนดสมมติฐานคาวัสดุสิ้นเปลืองป 2562 – 2563 เทากับ 1,049 

บาทตอตัน อางอิงคาวัสดุสิ้นเปลืองเฉลี่ยตอตันสำหรับป 2559 – 2560 และเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให

ครอบคลุมความผันผวนของราคาวัสดุสิ้นเปลืองในอดีต และที่เกิดขึ้นในป 2562 รวมถึงสะทอนแนวโนมราคา Graphite 

Electrode ที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2561 และมีโอกาสปรับตัวลงตามที่กลาวขางตน ฉะนั้นราคาอางอิงดังกลาวที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเห็นวาอยูในชวงที่สะทอนราคาวัสดุสิ้นเปลืองมากที่สุด และตั้งแตป 2564 เปนตนไป กำหนดใหมีอัตราการเติบโต

รอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2542 – 2561 ซึ ่งสะทอนการ

เปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทเปนสวนประกอบหนึ่งในการผลิตสำหรับสินคาเพื่อการ

บริโภค ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงของดัชนีราคาดังกลาวมีความสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุสิ้นเปลืองในระยะยาวสำหรับการประมาณการในครั้งน้ี 
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ที่มา : https://www.steelonthenet.com/files/electrodes.html 

 คาซอมแซม 

คาซอมแซม หมายถึงคาบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาเครื่องจักร และคาซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
GSTEEL (Cash cost) 2559 2560 256139 6 เดือนแรก ป 2562 

คาซอมแซม (บาทตอตัน) 271.35 253.84 - 329.31 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาซอมแซมตั้งแตป 2562 ผันแปรตามปริมาณการผลิต เทากับรอยละ 1.51 

ของรายได อางอิงคาเฉลี่ยคาซอมแซมตอตันป 2559 – 2560 ซึ่งเปนชวงท่ี GSTEEL มีการผลิตเพื่อขายเอง ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระไมไดนำขอมูลคาซอมแซมในป 2561 และงวด 6 เดือนแรกป 2562 มาพิจารณาเนื่องจากบริษัทรับจาง GJS ผลิตทั้ง

ปในป 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 นอกจากนี้ GSTEEL หยุดผลิตในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายนป 2562 และ 

บริษัทไมมีแผนที่จะรับจางการผลิตอีก จึงทำใหคาซอมแซมตอรายไดของป 2561 และ งวด 6 เดือนแรกป 2562 ไมสะทอน

สัดสวนในอนาคตได ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใชขอมูลป 2559 – 2560 ซึ่งเห็นวาเหมาะสมเพื่อประมาณการ

ในครั้งนี ้ 

 

 คาใชจายโสหุยอื่น 

คาใชจายโสหุยอื่น เชน เครื่องมือเครื่องใช คาเชา คาใชจายเดินทาง อุปกรณเครื่องเขียน คาโทรศัพท เปนตน ป 2559 – 

2561 และสำหรับงวด 6 เดือนป 2562 เทากับ 355.98 ลานบาท 372.56 ลานบาท 392.45 ลานบาท และ 149.90 ลานบาท 

ตามลำดับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายโสหุยอ่ืน ตั้งแตป 2562 มีอัตราการเติบโตของคาใชจายโสหุย

อื่นรอยละ 2.00 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2542 – 2561 เนื่องจาก

คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายคอนขางคงที่  ที ่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาตนทุนดังกลาวสะทอนการเปลี่ยนแปลงของ

คาใชจายโสหุยอื่นในระยะยาว   

คาใชจายโสหุยอื่นสำหรับป 2559 – 2561 และสำหรับงวด 6 เดือนป 2562 สรุปไดดังนี ้
GSTEEL (Cash cost) 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

คาใชจายโสหุยอื่น (ลานบาท) 355.98 372.56 395.45 149.90 
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บริษัทได 
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ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการตนทุนขายสรุปไดดังนี้ 

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย (บาทตอตัน) 12,201 12,419 12,641 12,868 13,098 13,332 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 

ตนทุนแปรสภาพ (บาทตอตัน) 5,709 5,484 5,597 5,712 5,830 5,950 

ตนทุนแปรสภาพ / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 28.83 26.83 26.90 26.97 27.04 27.11 

 

3.5.1.6 ตนทุนการใหบริการ 

ตนทุนการใหบริการในสวนท่ีรับจางผลิตจาก GJS เทากับ 566.96 ลานบาท 4,392.03 ลานบาท และ 283.88 ลาน

บาท ตามลำดับ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม 2562 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง 

มกราคม 2562 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.34 รอยละ 100.00 และรอยละ 22.46 ของรายไดจากการขาย ตามลำดับ 

อยางไรก็ตามตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 GJS ยกเลิกสัญญาจางผลิต และ GSTEEL ไมมีนโยบายในการรับจางผลิตใน

อนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดประมาณการตนทุนการใหบริการ 

 

3.5.1.7 คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขาย ประกอบดวย คาขนสงสินคา และคาตัวแทนจำหนาย โดยในป 2559 - 2561 และ งวด 6 

เดือนแรกป  2562 มีรายละเอียดดังนี้ ตั้งแตป 2561 GSTEEL ไมไดรับความชวยเหลือทางการเงินและการคากับคูคารายหนึง่ 

สงผลใหบริษัทไมมีการจายคานายหนาจากการขาย 
GSTEEL 2559 2560 2561 งวด 6 เดือนแรก ป 2562 

คาบริการขนสงในประเทศ  (ลานบาท) 148.03 147.37 3.63 16.95 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.48 1.40 6.48 1.34 

คานายหนาจากการขาย  (ลานบาท) 150.21 150.17 - - 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.50 1.43 - - 

คาใชจายในการขาย (ลานบาท) 298.24 297.55 3.63 16.95 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 2.98 2.83 6.48 1.34 

ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหสมมติฐานคาขนสง

สินคาเทากับรอยละ 1.44 ของรายไดจากการขาย โดยอางอิงจากขอมูลเฉลี่ยสัดสวนคาขนสงตอรายไดจากการขายป 2559 - 

2560 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดนำขอมูลคาใชจายในการขายในป 2561 และงวด 6 เดือนแรกป 2562 มาพิจารณา

เนื่องจากบริษัทรับจาง GJS ผลิตทั้งปในป 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 และ GSTEEL หยุดผลิตในระหวางเดือนกุมภาพันธ 

ถึง เดือนเมษายนป 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาชวงเวลาป 2559 – 2560 สามารถสะทอนภาพรวมของ

คาใชจายในการขายของ GSTEEL ไดดีที่สุด 
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ประมาณการคาใชจายในการขายสรุปไดดังนี้ 

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คาใชจายในการขาย (ลานบาท) 133.38 219.93 223.86 227.87 231.95 236.10 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

 

3.5.1.8 คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาที่ปรึกษาดำเนินงานและคาที่ปรึกษาทางการเงิน 

คาใชจายบริหารอื่น และคาเสื่อมราคา โดยในป 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก ป  2562 เทากับ 437.05 ลานบาท 

304.98 ลานบาท 154.57 ลานบาท และ 169.14 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2559 GSTEEL มีคาใชจายในการบริหารสูง 

เนื่องจากบริษัทบันทึกคาใชจายเจาหนี้เรียกรองเพิ่มเติมจากการผิดสัญญาในอดีต และคาใชจายในการบริหารลดลงมากในป 

2561 เนื่องจาก GSTEEL รับจางผลิตใหกับ GJS ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายในการบรหิารที่

สำคัญดังนี ้

 

 คาใชจายพนักงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนเทากับรอยละ 5.00 ตอป ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีต นโยบายของบริษัท และคาเฉลี่ยของรายงานจากนักคณิตศาสตรประกันภัย จากที่รายงาน

นักคณิตศาสตรประกันภัยกำหนดใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตของ GSTEEL เทากับรอยละ 3.00 – 7.00 ตอ

ป (อางอิงงบการเงิน ป 2561) 

 

 คาที่ปรึกษาดำเนินงานและคาที่ปรึกษาทางการเงิน 

ตั้งแตป 2560 GSTEEL วาจาง Synergy เพื่อใหบริการปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มกำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คา

เสื่อมและคาตัดจำหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) และปรับปรุงการ

ผลิตใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการกระแสเงินสด กำไร และมูลคาของกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้

เดือนเมษายน 2562 GSTEEL วาจาง SSG Capital Management (Mauritius) เปนที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

ฐานะการเงิน ความเชื่อมั่น (Credit Standing) และ EBITDA ของบริษัท  รวมทั้งบริหารสภาพคลองทางการเงิน กำไร และ

มูลคาของกิจการ อีกทั้งสรางความสามารถในการกูยืมเงินและเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ GSTEEL  โดยสัญญาดังกลาวมี

ระยะเวลา 5 ป (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 1 ขอ 1.4 เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/เอกสารที่เกี่ยวของกับการทำรายการ) ดังนั้นที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาที่ปรึกษาดำเนินงานและคาที่ปรึกษาทางการเงินตามเงื่อนไขของสัญญาวาจาง

ดังกลาว 

 

 คาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) 

คาใชจายบริหารอื่นประกอบดวย คาเชา คาใชจายเดินทาง อุปกรณสำนักงาน คาโทรศัพท คาสาธารณูปโภค คา

เบี้ยประกันภัย เปนตน ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหคาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) 
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ตั้งแตป 2562 มีอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 2.00 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ย

ยอนหลังชวงป 2542 – 2561 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาว 

 

ประมาณการคาใชจายในการบริหารสรุปไดดังนี ้

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คาใชจายในการบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคา) (ลานบาท) 497.53 598.09 612.90 628.17 643.91 475.57 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 996.85 20.21 2.48 2.49 2.51 (26.14) 

 

3.5.1.9 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของ GSTEEL ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บุคคลที่เกี่ยวของกัน 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ และดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากเจาหนี้การคาโดยในป 2559 – 2561 และสำหรับงวด 6 

เดือนแรกป 2562 GSTEEL มีตนทุนทางการเงินเทากับ 578.82 ลานบาท 789.74 ลานบาท 682.12 ลานบาท และ 166.91 

ลานบาท และ 375.66 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ประมาณรอยละ 1.25 – 

12.00 ตอป 
    หนวย : ลานบาท 

GSTEEL อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

(รอยละตอป) 
255940 256039 256139 ไตรมาส 2 ป 

256241 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน MLR-1, MLR 316 213 213 213 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1.25 – 12.00 1,351 1,151 1,151 1,027 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 7.75 – 15.00 119 107 107 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 3.00 -12.00 1,436 1,400 1,400 2,328 

หุนกู 3.00 558 510 506 479 

เจาหนี้การคา 5.00 – 7.50 2,176 488 251 44 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 7.5, MLR+3, MLR+5 1,688 5,758 5,922 5,629 

หนี้สินที่เกิดจากการฟนฟูกิจการ 0.50 234 41 41 41 

หนี้สินที่เกิดจากคดีฟองรอง 7.50 - - 193 406 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7.50 - - 3 - 

รวม  6,550 9,668 9,787 10,16742 

 
40 งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ิ
41 ขอมูลบริษัท 
42 GSTEEL มีสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I (Mauritius) Limited) แกไขเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วงเงินสินเชื่อสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

จำนวน 44.10 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.00 ตอป และ/หรือ Standby Letter of Credits จำนวน 40.00 ลานเหรียญสหรัฐ อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ตอป GSTEEL เบกิเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียน 30.00 ลานเหรียญสหรัฐ ทำใหมวีงเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือ 14.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ 
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สรุปวงเงินกูยืมจาก Link Capital I (Mauritius) Limited43  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

    หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

  ชื่อบัญช ี วงเงิน หนี้สินคงคาง ณ 15 สิงหาคม 2562 

1 วงเงินกู A เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 30.00 30.00 

2 วงเงินกู B - 40.00 30.79 

3 วงเงินกู C เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14.10 14.10 

ที่มา : ขอมูลบริษัท 

ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานตนทุนทางการเงินของ GSTEEL โดยพิจารณาสัญญาเงินกู ยืม สัญญา

ประนีประนอมหนี้ คำพิพากษาศาล โดยประมาณการตนทุนทางการเงินคิดเปนอัตรารอยละ 3.00 - 12.00 ตอป ของแตละ

วงเงินกูยืม เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นคางจายท่ีมีภาระดอกเบี้ย เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวโดยสวนใหญของ GSTEEL เปน

เงินกู ยืมหรือเจาหนี ้การคาที ่ GSTEEL ผิดนัดชำระ สำหรับเงินกู ยืมจาก Link Capital I (Mauritius) Limited กำหนด

สมมติฐานการชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืม 

3.5.1.10 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2562 - 2567 ซึ่ง GSTEEL มี

ขาดทุนสะสมทางภาษีสำหรับผลขาดทุนจากการดำเนินงานในป 2557 - 2560 ซึ่งสามารถนำไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ไดไมเกินป 2566 อยางไรก็ตามจากการประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ GSTEEL ไมมีกำไรกอนภาษี

และจะไมมีภาระทางภาษีตลอดระยะเวลาประมาณการ ทำใหอัตราภาษีเงินไดที่แจริง (Effective Tax Rate) เทากับรอยละ 

0 

3.5.1.11 คาใชจายลงทุน 

ที่ผานมาบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ทำใหคาใชจายในการลงทุนแตละปมีจำกัด อยางไรก็ตาม

เครื่องจักรของ GSTEEL มีการติดตั้งและใชงานมาเปนเวลานาน ซึ่งทางบริษัทไดเพียงแตซอมแซมบำรุงรักษาเพื่อใหสามารถ

ใชงานไดตามสภาพคลองทางการเงินของบริษัทเทานั ้น แตในป 2561 GSTEEL มีการซอมแซมใหญประจำปซึ ่งถือเปน

คาใชจายในการบำรุงรักษาเปลี่ยนแทนอุปกรณที่ชำรุดของกระบวนการผลิต เชน การเปลี่ยนสายพานลำเลียง การเปลี่ยน

อะไหล เปนตน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายลงทุนงวด

ครึ่งปหลัง ของป 2562 จำนวน 100.00 ลานบาท และตั้งแตในป 2563 เปนตนไปเทากับ 240.00 ลานบาท โดยพิจารณา

จากแผนการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งความจำเปนตองบำรุงรักษาเปลี่ยนแทนอุปกรณที่ชำรุดและแหลง

เงินทุนจากเงินกูยืมจาก Link Capital I เพื่อให GSTEEL สามารถผลิตสินคาไดตามประมาณการที่กำหนดไว  

3.5.1.12 คาเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาเสื่อมราคาในอัตราคงที่ดวยวิธีเสนตรง โดยคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

แตละรายการจะถูกคำนวณแตกตางกันตามมาตรฐานบัญช ี

 

 
43 GSTEEL มีสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I (Mauritius) Limited) แกไขเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วงเงินสินเชื่อสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

จำนวน 44.10 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.00 ตอป และ/หรือ Standby Letter of Credits จำนวน 40.00 ลานเหรียญสหรัฐ อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 8.00 ตอป  
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ประเภทสินทรัพย อายุการใชงาน (ป) 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 20 

อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร 5 - 50 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 30 

อุปกรณสำนักงาน และเครื่องตกแตงติดตั้ง 2 - 10 

 

3.5.1.13 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 

กำหนดโดยใชคาเฉลี่ยขอมูลจากงบการเงินในอดีตป 2559 – 2560 และที่ไมไดนำขอมูลในป 2561 และงวด 6 

เดือนแรกป 2562 มาพิจารณาเนื่องจากบริษัทรับจาง GJS ผลิตทั้งปในป 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 และ GSTEEL หยุด

ผลิตในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายนป 2562 และพิจารณาตามความเหมาะสมดังนี ้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 1 วัน 

สินคาคงเหลือ    เฉลี่ยประมาณ 60 วัน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  เฉลี่ยประมาณ 50 วัน 

สรุปประมาณการทางการเงินต้ังแตป 2562 – 2567 เปนดังนี้ 
     หนวย : ลานบาท 

GSTEEL 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจากการขาย 9,268.19 15,282.46 15,556.01 15,834.47 16,117.90 16,406.41 

ตนทุนขาย 9,388.57 14,201.83 14,460.16 14,724.24 14,993.87 15,266.49 

กำไรขั้นตน (120.37) 1,080.63 1,095.86 1,110.23 1,124.03 1,139.93 

รายไดรวม 9,875.14 15,435.28 15,711.57 15,992.81 16,279.08 16,570.48 

คาใชจายในการขายและบริหาร 632.92 820.04 838.81 858.11 877.95 713.78 

EBIT44 (532.03) 413.42 412.61 410.47 407.26 590.21 

EBITDA45 283.93 1,233.94 1,240.95 1,247.59 1,253.84 1,444.22 

กำไร/(ขาดทุน)สุทธ ิ (1,005.63) (208.32) (209.13) (211.27) (181.53) 94.43 

 

3.5.1.14 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของ GSTEEL ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity 

Growth Model) เนื่องจากในชวงของการประมาณการ GSTEEL ยังคงประสบปญหาหนี้สินคางชำระจำนวนมาก 

และขาดสภาพคลองทางการเงิน ถึงแมวาไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I แตยังมีความเสี่ยงที่ 

GSTEEL จะไมสามารถแกไขสถานการณไดอยางยั่งยืน หรือไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I 

ตลอดไป จึงเปนการยากที่ GSTEEL จะสามารถเติบโตมากกวาชวงระยะเวลาประมาณการได ดังนั้นที่ปรึกษา

 
44 กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (Earning Before Interest and Tax, EBIT) 
45 กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) 
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ทางการเงินอิสระจึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 

0.00 ตอป ตามหลักความระมัดระวัง 

3.5.1.15 อัตราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital : WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุน

ของ GSTEEL ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยคำนวณ 

WACC จากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหน้ีสิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) ดังน้ี  

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

โดยที่  

Ke = ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (กอนการปรับโครงสรางหนีต้ามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุนท่ีเสนอขออนุมัติที่ประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562) เทากับ รอยละ 130.36  

Kd = ตนทุนของหน้ีสิน หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น หรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

เฉลี่ยของ GSTEEL  (กอนการปรับโครงสรางหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนท่ีเสนอขออนุมัติที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2562) เทากับรอยละ 6.84 ตอป ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินกู และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 

10,167.01 ลานบาท โดยปรับปรุงเพิ่ม 1) ภาระหนี้สินตามสัญญากูยืมเงิน Link Capital I ของ 

วงเงินกู B และ C จำนวน 40.00 ลานเหรียญสหรัฐ และ 14.10 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ 

หรือคิดเปนเงินจำนวน 1,672.51 ลานบาท และ 2) ไมรวมเงินตนของหนี้สินตามคำพิพากษา

หรือตามสัญญาประนีประนอมที่ไมมีภาระดอกเบี้ย 

   หนวย : ลานบาท 

อัตราดอกเบีย้ ภาระหนี้สินที่มดีอกเบี้ย 

0.50 – 3.25 3,060.21 

5.00 42.78 

6.85 – 7.50 4,271.24 

8.00 – 9.28 1,382.53 

12.00 1,090.00 

15.00 314.00  
T = อัตราภาษเีงินไดนติิบุคคล 

E = สวนของผูถือหุนรวม 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

รวมถึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Ke โดยใชหลักการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ซึ่งมีสูตรคำนวณหา Ke ดังนี ้

Ke = Rf + � x (Rm – Rf) 
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โดยที ่

Rf = อัตราผลตอบแทนไรความเสี่ยง (Risk-free Rate) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจาก อัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ป ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทากับรอยละ 2.45 ตอป 

ท ี ่ม ีสมมติฐานวาธ ุรก ิจย ังคงดำเน ินต อไปอย างต อเนื ่อง (Going Concern Basis) (ที ่มา: 

www.thaibma.or.th) 

Beta (�)  = 13.10 เทา เปนคาสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับดัชนีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เนื่องจาก GSTEEL อยูระหวางหยุดพักการซื้อขาย

หลักทรัพยของ GSTEEL ถึงแมวามีการกลับมาซื้อขายตั้งแตชวงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่   

31 กรกฎาคม 2562 จึงทำใหการคำนวณคา Beta จากความเคลื่อนไหวราคาหุนของ GSTEEL เอง

อาจไมสะทอนคา Beta ทีเ่หมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาคำนวณคา Beta โดยใช

คา Beta ของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หมวดธุรกิจเหล็ก (STEEL) จำนวน 18 

บริษัท (โปรดดูรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่นำมาใชเปรียบเทียบเพื่อคำนวณคา Beta และวิธีการ

คำนวณคา Beta ในภาคผนวกที่ 3) โดยคำนวณคา Beta ยอนหลัง 3 ป ถึง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 

2562  จาก setsmart และปรับปรุงดวยอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอทุนของแตละบริษัทจด

ทะเบียนที่ใชในการคำนวณจากขอมูลงบการเงินที่ไดรับการสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

เพื่อคำนวณคา Unlevered Beta หลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณหาคา Levered 

Beta ของ GSTEEL จากอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอทุน (D/E Ratio) ของ GSTEEL ที่ 21.41 

เทา เพื่อใหคา Beta สะทอนโครงสรางเงินทุนของ GSTEEL ที่มีภาระหนี้สินจำนวนมาก ทั้งนี้ คา 

Levered Beta ของ GSTEEL อยูในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสะทอนความเสี่ยงของ 

GSTEEL ที่มีปญหาสภาพคลองทางการเงินและโครงสรางทางการเงินที่มีหน้ีสินจำนวนมากกวาสวน

ทุนมาก (ท่ีมา : setsmart และการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยยอนหลัง 15 ป ถึง เดือน

มิถุนายน 2562 ซึ่งเทากับรอยละ 12.21 ตอป (ที่มา: setsmart และการคำนวณของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับวัฏจักร

เศรษฐกิจ  

D/E Ratio = 21.41 เทา เปนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพิจารณาจาก  

  1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากขอมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และทำ

การปรับปรุงรายการเพื่อสะทอนโครงสรางหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่แทจริงของ GSTEEL ดังนี้  

   ก) หนี้สินที่ไดรับจาก Capital Link I วงเงิน B และวงเงิน C รวมจำนวน 54.10 ลาน

เหรียญสหรัฐ (เปนจำนวน 1,672.77 ลานบาท) ที่ยังไมไดเบิกใช  

   ข) คืนเงินกูยืมใหสถาบันการเงินในไตรมาส 3 ป 2562 จำนวน 106.25 ลานบาท และ  

   ค) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจาก GSS ซึ่งเปนบริษัทยอย จำนวน 2,112.95 ลานบาท  



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

122/203 

  2) สวนของผูถือหุนอางอิงจากมูลคาตลาดของสวนทุน ทั้งนี้ GSTEEL อยูระหวางหยุดพักการซื้อ

ขายหลักทรัพยของ GSTEEL แตมีการกลับมาซื้อขายตั้งแตชวงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2562 ซึ่งสามารถคำนวณคาเฉลี่ยราคาหุน GSTEEL ไดเทากับ 0.08 บาทตอหุนหรือมี

มูลคาตลาดของสวนทุนเทากับ 548.01 ลานบาท  

  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนที่

คำนวณไดมีความเหมาะสมและสามารถสะทอนสภาพโครงสรางเงินทุนของ GSTEEL ได ภายใต

สมมติฐานวาธุรกิจยังคงดำเนินตอไปอยางตอเนื่อง (Going Concern Basis) โดยเฉพาะการคำนวณ

มูลคาตลาดของสวนทุน เปนมูลคาสวนทุนที่สามารถนำมาคำนวณ D/E Ratio ไดใกลเคียงกับ

โครงสรางเงินทุนของ GSTEEL ไดมากที่สุด เนื่องจากมูลคาตามบัญชีสำหรับสวนของผูถือหุนของ 

GSTEEL ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีมูลคาต่ำกวาศูนย รวมถึงคาเฉลี่ยของอัตรา

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฯ หมวดธุรกิจ

เหล็ก (STEEL) จำนวน 18 บริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีคาเทากับ 1.35 เทา (โปรดดูรายชื่อ

บริษัทจดทะเบียน ที่นำมาใชเปรียบเทียบเพื่อคำนวณคาเฉลี่ยของอัตราหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอสวน

ของผูถือหุน ในภาคผนวกที่ 3) ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาวไมสามารถสะทอนโครงสรางเงินทุนของ GSTEEL 

ที่มีหนี้สินสูงกวาสวนทุนจำนวนมาก 
 

โดยการคำนวณหา Ke ไดแสดงในตารางดานลางดังนี ้

ตารางการคำนวณตนทุนทางการเงินของสวนของผูถือหุน 

ตัวแปรจากสูตรคำนวณ CAPM อัตราสวนที่ใช 

Risk free rate (Rf) 2.45 %  

Risk Premium (Rm – Rf) 12.21 % - 2.45 %  

Beta (�) 13.10 

Cost of Equity (Ke) จาก CAPM  130.36 % 

จากคา Ke ที่คำนวณได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาคาดังกลาวสะทอนถึงความเสี่ยงในการ

ลงทุนใน GSTEEL จากโครงสรางเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีของหนี้สินสูง

กวาทรัพยสิน 

เพราะฉะนั้น จากสมมติฐานที่กำหนดขางตน จะสามารถคำนวณกระแสเงินสดและประเมินมูลคายุติธรรม

ของ GSTEEL ไดดังนี ้
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     หนวย : ลานบาท 

GSTEEL 
6 เดือน 

2562F 
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

EBIT*(1-Tax) 301.08 413.42 412.61 410.47 407.26 590.21 

+ คาเสื่อมราคา 395.92 820.52 828.35 837.13 846.57 854.01 

- คาใชจายลงทุน (100.00) (240.00) (240.00) (240.00) (240.00) (240.00) 

+/- การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 889.54 (155.81) (7.83) (8.00) (8.16) (8.26) 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free Cash 

Flow to the Firm) 
1,486.54 838.13 993.13 999.60 1,005.67 1,195.96 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      9,683.90 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 1,402.45 703.80 742.29 665.00 595.49 630.33 

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย 

(PV of Terminal Value) 
5,103.85 

     

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 9,843.21      

       

GSTEEL (ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม (Enterprise Value) 9,843.21 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 91.04 

หัก   : ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256246 (9,620.31) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สวนของผูถือหุนบริษัท) 313.93 

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมด (ลานหุน) – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 6,850.18 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (บาทตอหุน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 0.04 

 

3.5.2 สมมติฐานที่สำคัญของประมาณการทางการเงินของ GJS 

3.5.2.1 ปริมาณการผลิต 

GJS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil, HRC) เหล็กแผนรีดรอนปรับ

สภาพผิวชนิดมวน (Tempered Hot Rolled Coil หรือเรียกวา Skin Pass) และเหล็กแผนรีดรอนลางผิดและเคลือบน้ำมัน 

(Hot Rolled Pickled & Oiled Product) โดยที่บริษัทจะมุงเนนการผลิตเหล็กรีดรอนที่มีขนาดบางและมีหนากวาง โดยมี

ความหนาระหวาง 1.20-1.95 มม. (เปนชวงผลติภัณฑที่มีขนาดบางเปนพิเศษ) และความหนาระหวาง 13.00-25.00 มม. (ซึ่ง

เปนชวงความหนาพิเศษ) เนื่องจากเหมาะกับสายการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทท่ีสามารถผลิตเหล็กแผนชนิดบางไดดีกวา 

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของ GJS ใชวิธีการผลิตแบบโรงงานผลิตเหล็กขนาดยอม แทนวิธีการผลิตแบบ

โรงงานผลิตเหล็กครบวงจร มีขอไดเปรียบโดยใชเทคโนโลยีการปอนเศษเหล็กแบบตอเนื่อง (ConSteel ® Process)  และ

 
46 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากขอมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และทำการปรับปรุงรายการเพื่อสะทอนโครงสรางหนี้สินที่มี

ภาระดอกเบี้ยที่แทจริงของ GSTEEL ดังนี้  

    ก) หนี้สินที่ไดรับจาก Capital Link I วงเงิน B และวงเงิน C รวมจำนวน 54.10 ลานเหรียญสหรัฐ (เปนจำนวน 1,672.77 ลานบาท) ที่ยังไมไดเบิกใช     

    ข) คืนเงินกูยืมใหสถาบันการเงินในไตรมาส 3 ป 2562 จำนวน 106.25 ลานบาท และ  

    ค) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาก GSS ซึ่งเปนบริษัทยอย จำนวน 2,112.95 ลานบาท 
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การหลอเหล็กแทงแบนอยางบาง วิธีการผลิตที่ผสมผสานเทคนิคการหลอเหล็กแบนและการรีดรอนเขาดวยกัน เรียกวา

สายการผลิตเหล็กแผนรีดรอนขนาดยอม (Compact Strip Production - CSP) ซึ่งสามารถรองรับการผลิตไดสูงสุด 1.2 ลาน

ตันตอป  

ในชวงป 2559 - 2561 และสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 GJS มีอัตราการใชกำลังการผลิต 

(Utilization Rate) คิดเปนรอยละ 61 - 67  ของกำลังการผลิตสูงสุดที่ 1.2 ลานตันตอป โดยอัตราการใชกำลังการผลิตตั้งแต

ป 2559  - 2561 ปรับตัวดีขึ้น จากการที่ GJS มีการปรับโครงสรางหนี้และไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุม SSG ทำ

ให GJS มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นในป 2560 – 2561 มีสาเหตุหลักมาจากรายไดจาก

การขายเหล็กแผนรีดรอน ที่ GJS จาง GSTEEL ผลิตตั ้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562  

อยางไรก็ตามปริมาณการผลิตสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 ลดลงเนื่องจาก GJS หยุดกำลังการผลิตเดือนกุมภาพันธ ถึง

กลางเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเปนผลจากอะไหลและอุปกรณที่สำคัญเชน หมอแปลงไฟฟาและเกียรชำรุด 
GJS 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

กำลังการผลิตสูงสุด (พันตันตอป) 1,200 1,200 1,200 1,200 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป) 733 786 807 295 

อัตราการใชกำลังการผลิต (รอยละ) 61.11 65.53 67.31 49.17 

ปริมาณการขาย     

 ขายเอง (พันตันตอป) 721 763 805 304 

 จางผลิต (พันตันตอป) - 48 642 71 

รวมปริมาณการขาย (พันตันตอป) 721 812 1,447 376 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอัตราการใชกำลังการผลิตป 2562 เทากับอัตราการใชกำลังการผลิตเฉลี่ย 

ป 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรกป 2562 เทากับรอยละ 60.78 ของกำลังการผลิตสูงสุด และกำหนดใหอัตราการเติบโต

ของปริมาณการผลิตตั ้งแตป 2563 เปนตนไปเทากับรอยละ 0 เนื ่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญในการไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจาก Link Capital I และการดำเนินงานของ

บริษัท 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการปริมาณการผลิตไดดังน้ี 

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

กำลังการผลิตสูงสุด (พันตันตอป) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

ปริมาณการผลิต (พันตันตอป)47 729 729 729 729 729 729 

อัตรากำลังการผลิต (รอยละ) 60.78 60.78 60.78 60.78 60.78 60.78 

3.5.2.2 ราคาขาย 

ในชวงป 2559 – 2561 และสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 GJS มีราคาขายเหล็กแผนรีดรอน

เฉลี่ย 16,163 – 20,663 บาทตอตัน หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (5.76) – 15.63 เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กเปนสินคา

โภคภัณฑ (Commodity) ซึ่งมีความผันผวนตามราคาตลาด หากพิจารณาดชันีราคาเฉลีย่ยอนหลงัของ HRC ในภูมิภาคเอเชีย

 
47 ประมาณการปริมาณการผลิตภายหลังจากหักวันหยุดการผลิตเพื่อการซอมบำรุงเครื่องจักรประจำป ประมาณ 14 วันตอป 
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ตะวันออกในป 2549 ถึง ป 2561 พบวาดัชนีราคามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate) 

เทากับรอยละ 1.79 ตอป 
GJS 2559 2560 2561 งวด 3 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน ป 2562 

6 เดือนแรก ป 

2562 

ราคาขายเฉลี่ย (บาทตอตัน) 16,163 18,689 20,663 19,753 19,473 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  15.63 10.56 (4.40) (5.76) 

ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาราคาขายเฉลี่ยตอตันสำหรับ ป 2562 เทากับ 19,753 บาทตอตัน เทากับ

ราคาขายเฉลี่ยตอตันสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ป 2562 เพื่อสะทอนราคาปจจุบันของ GJS ที่เริ่มกลับมา

ผลิตอีกครั้งจากการหยุดสายการผลิตในเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 และประมาณการอัตราการเติบโตของ

ราคาขายเฉลี่ยตอป ตั้งแตป 2563 เทากับรอยละ 1.79 ตอป โดยอางอิงจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound 

Annual Growth Rate) ของดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังของ HRC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป 2549 ถึง ป 2561 เนือ่งจาก

ราคาเหล็กมีความผันผวนมาก ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปดังกลาวเหมาะสมตาม

หลักความระมัดระวัง 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดประมาณการราคาขายเหล็กแผนรีดรอนไดดังตอไปนี ้

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ราคาขายเหลก็แผนรีดรอน (บาทตอตัน) 19,753 20,107 20,467 20,833 21,206 21,585 

อัตราการเติบโต (รอยละ)  1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 

3.5.2.3 รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก รายไดจากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากขบวนการผลิต รายไดดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ ในป 2559 – 

2561 และสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 มีรายไดอื่นเทากับ 21.95 ลานบาท 42.59 ลานบาท 45.02 ลานบาท และ 38.04 

ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.19 รอยละ 0.28 รอยละ 0.15 และ รอยละ 1.12 ของรายไดจากการขาย 

ตามลำดับ ซึ่งในป 2560 และ 6 เดือนแรกป 2562 GJS มีรายไดดอกเบี้ยรับจาก GSTEEL เทากับ 6 ลานบาท และ 18 ลาน

บาท ตามลำดับ  
GJS 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

รายไดอื่น (ลานบาท) 21.95 42.59 45.02 57.41 

รายไดอื่น/รายไดจากการขาย (รอยละ) 0.19 0.28 0.15 0.78 

ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานรายไดอื่นเทากับรอย

ละ 0.31 ของรายไดจากการขายตลอดชวงระยะเวลาประมาณการ ซึ่งเทากับคาเฉลี่ยอัตราสวนรายไดอื่น (ไมรวมดอกเบี้ยรับ

จาก GSTEEL ซึ่ง GJS ไมมีแผนในการทำรายการดังกลาวในอนาคต) ตอรายไดจากการขายในป 2559 – 2561 และงวด 6 

เดือนแรกป 2562  

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดอื่น (ลานบาท) 60.80 45.44 46.25 47.08 47.92 48.78 

รายไดอื่น/รายไดจากการขาย (รอยละ) 0.42 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
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3.5.2.4 ตนทุนขาย 

ตนทุนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตแผนเหล็กรีดรอนของ GJS ไดแก เศษเหล็กนำเขา เหล็กถลุงนำเขา และเศษเหล็กใน

ประเทศ ป 2559 – 2561 และสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 ตนทุนวัตถุดิบคิดทางตรงเฉลี่ยเปนสัดสวนกวารอยละ 59 - 66 

ของราคาขายเฉลี่ย โดยมีรายละเอียดนี้ 
GJS 2559 2560 2561 งวด 3 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน ป 2562 

6 เดือนแรก ป 

2562 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย (บาทตอตัน) 9,545 11,878 13,729 12,634 12,797 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย / ราคาขายเฉลี่ย 

(รอยละ) 

59.06 63.55 66.44 (4.03) 65.72 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตอตัน สำหรับป 2562 เทากับ 12,634 บาทตอ

ตัน เทากับตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ยตอตันจากงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ป 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาสามารถสะทอนภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจของ GJS ในสถานการณปจจุบัน ทั้งน้ี GJS ไมมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายหรือแผนธุรกิจใด ๆ และตั้งแตป 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 1.79 ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound 

Annual Growth Rate) ของดัชนีราคาเฉลี่ยยอนหลังของ HRC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในป 2549 ถึง ป 2561 ซึ่งที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปดังกลาว เทากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของราคาขายเหล็ก

แผนรีดรอน ซึ่งบางชวงเวลาราคาตนทุนวัตถุดิบอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกับราคาขายเหล็กแผนรีดรอน แตในระยะยาว

จะมีอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความเห็นวาอัตราการเติบโตดังกลาวมีความเหมาะสมสำหรับใชในการ

ประมาณการ 

ตนทุนแปรสภาพ 

ตนทุนแปรสภาพประกอบดวย คาแรงทางตรง ตนทุนพลังงาน ตนทุนวัตถุดิบอื่น คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมและ

บำรุงรักษา อื่นๆ เปนตน ป 2559 – 2561 และและสำหรับ 6 เดือนแรกป 2562 ตนทุนแปรสภาพคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 

24 - 30 ของราคาขายเฉลี่ยตอตัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
GJS 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

ตนทุนแปรสภาพ (บาทตอตัน) 4,313 4,524 5,439 5,934 

ตนทุนแปรสภาพ / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 26.69 24.21 26.32 30.47 

ตนทุนแปรสภาพตอหนวยเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2560 ถึงงวด 6 เดือนแรกป 2562 เนื่องจากตนทุนพลังงาน และราคา 

วัสดุสิ้นเปลือง ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีคาซอมแซมเพิ่มขึ้นมากในป 2561 และไตรมาส 1 ป 2562 บริษัทประสบ

ปญหาหยุดผลิตตามที่กลาวขางตน ทำใหตนทุนแปรสภาพงวด 6 เดือนแรกป 2562 เพิ่มสูงขึ้นเปน 5,934 บาทตอตัน ซึ่งที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาโครงสรางตนทุนแปรสภาพมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันตามแตละประเภทตนทุน 

จึงกำหนดสมมติฐานท่ีสำคัญใหสอดคลองกับแตละประเภทดังนี ้
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 คาแรงทางตรง  

ในป 2562 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาแรงทางตรงตั้งแตป 2562 มีอัตราการเติบโต เทากับ

รอยละ 6 ตอป ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีต นโยบายของบริษัท และคาเฉลี่ยของรายงานจาก

นักคณิตศาสตรประกันภัย จากที่รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัยกำหนดใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตของ 

GJS เทากับรอยละ 5.00 – 7.00 ตอป (อางอิงงบการเงิน ป 2561) 

 

 ตนทุนพลังงาน  

ตนทุนพลังงานประกอบดวย คาไฟฟา คากาซธรรมชาติ (Natural gas) คากาซออกซิเจน คากาซไนโตรเจน เปนตน 

ตนทุนพลังงานป 2559 – 2561 และ 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 1,924.31 ลานบาท 1,988.11 ลานบาท 2,222.13 ลาน

บาท และ 2,403.16 ลานบาท ตามลำดับ หากวิเคราะหตนทุนพลังงานของบริษัทจะพบวาจะมีความผันผวนของตนทุน

พลังงานตอหนวยมาก อีกท้ัง GJS หยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562  
GJS  (Cash cost) 2559 2560 2561 งวด 3 เดือน 

สิ้นสุดวันที ่30 

มิถุนายน ป 2562 

6 เดือนแรก ป 

2562 

ตนทุนพลังงาน (บาทตอตัน) 1,924.31 1,988.11 2,222.13 2,317.13 2.403.16 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานตนทุนพลังงานป 2562 เทากับ 2,317.13 บาทตอตัน ซึ่งอางอิงจากตนทุน

พลังงานเฉลี่ยตอตัน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยไมรวมตนทุนพลังงานเฉลี่ย 3 เดือนแรก สิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก GJS หยุดผลิตในเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเห็นวาตนทุนพลังงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีความเหมาะสม เพื่อสะทอนตนทุนพลังงาน

ของ GJS ในสถานการณปจจุบัน และเหมาะสมตอการประมาณการตนทุนพลังงานตอหนวยในอนาคต และตั้งแตป 2563 เปน

ตนไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเติบโตของตนทุนพลังงานเฉลี่ย

ที่ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินนั้นใกลเคียงกับประมาณการราคาคาไฟฟาขายปลีกป 2558 -2579 จากเอกสาร

นำเสนอความมั่นคงดานพลังงานกับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมโดยขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เทากับรอยละ 1.89 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาคาไฟฟาในระยะยาวและ

ตามหลักความระมัดระวัง 

 

 ตนทุนวัตถุดิบอื่น 

ตนทุนวัตถุดิบอื่น เชน อัลลอย ฟลักซ ปูนขาว/หินปูน และคารบอน เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐาน

ตนทุนวัตถุดิบอื่นป 2562 เทากับ 790 บาทตอตัน ซึ่งเทากับตนทุนวัตถุดิบอื่นเฉลี่ยตอตันสำหรับงวด 3 เดือนป 2562 สิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อสะทอนภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจของ GJS ในสถานการณปจจุบัน และตั้งแตป 2563 

เปนตนไป กำหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 

2542 – 2561 ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือราคาวัตถุดบิ ซึ่งวัตถุดิบอื่นๆของบริษัทเปนสวนประกอบหนึ่งในการ

ผลิตสำหรับสินคาเพื่อการบริโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังกลาวดังกลาวมี

ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ ราคาตนทุนวัตถุดิบอื่นในระยะยาวสำหรับการประมาณการในครั้งน้ี 
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 คาวัสดุสิ้นเปลือง 

สวนใหญคาวัสดุสิ้นเปลือง ประกอบดวย Graphite Electrode ลูกรีด และ Refractory ซึ่งคาวัสดุสิ้นเปลืองหลัก คือ 

Graphite Electrode มีความผันผวนของราคาเปนอยางมาก ในชวงตั้งแตป 2561 เปนตนมา (ตามที่กลาวไวในขอ 3.5.1.5 

เรื่อง ตนทุนขายของ GSTEEL) คาวัสดุสิ้นเปลืองป 2559 – 2561 และ 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 848.22 ลานบาท 

985.62 ลานบาท 1,432.52 ลานบาท และ 1,334.70 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคาวัสดุสิ้นเปลืองตอหนวยสำหรับ 6 เดือนแรก 

ป 2562 จะประกอบดวยคาวัสดุสิ้นเปลืองในชวงที่เริ่มกลับมาผลิตในเดือนกลางเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562  
GJS  (Cash cost) 2559 2560 2561 งวด 3 เดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน ป 2562 

6 เดือนแรก ป 

2562 

คาวัสดุสิ้นเปลือง (บาทตอตัน) 848.22 985.62 1,432.52 1,312.33 1,334.70 

ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระวิเคราะหผลกระทบจากราคา Graphite Electrode ที่ผานมา ดังรายละเอียด ขอ 

3.5.1.5 ตนทุนขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาวัสดุสิ้นเปลืองป 2562 – 2563 เทากับ 1,150 บาทตอตัน 

อางอิงคาเฉลี่ยป 2559 – 2561 และงวด 6 เดือน ป 2562 เพื่อใหครอบคลุมความผันผวนของราคาวัสดุสิ้นเปลืองในอดีต และ

ที่เกิดขึ้นในป 2562 รวมถึงสะทอนแนวโนมราคา Graphite Electrode ที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2561 และมีโอกาสปรับตัวลง

ตามที่กลาวขางตน ฉะนั้นราคาอางอิงดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาอยูในชวงที่สะทอนราคาวัสดุสิ้นเปลืองมาก

ที่สุด และตั้งแตป 2564 เปนตนไป กำหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.00 ตอป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

ผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 2542 – 2561 ซึ่งสะทอนการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาหรือราคาวัตถุดิบ ซึ่งวัสดุสิ้นเปลืองของ

บริษัทเปนสวนประกอบหนึ่งในการผลิตสำหรับสินคาเพื ่อการบริโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาดังกลาวมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุสิ้นเปลืองในระยะยาวสำหรับการ

ประมาณการในครั้งน้ี 

 

 คาซอมแซม 

คาซอมแซม หมายถึงคาบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาเครื่องจักร และคาซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาซอมแซมตั้งแตป 2562 ผันแปรตามปริมาณการผลิต เทากับรอยละ 1.20 ของ

รายได อางอิงคาเฉลี่ยคาซอมแซมตอตันป 2559 – 2561 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดนำขอมูลคาซอมแซมในงวด 6 เดือน

แรกป 2562 มาพิจารณา เนื่องจากหยุดผลิตในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 จึงทำใหคาซอมแซมตอ

รายไดของงวด 6 เดือนแรกป 2562 ไมสะทอนสัดสวนในอนาคตได ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาใชขอมูลป 2559 

– 2561 ซึ่งเห็นวาเหมาะสมเพื่อประมาณการในครั้งนี ้ 

 

 คาใชจายโสหุยอื่น 

คาใชจายโสหุยอื่น เชน เครื่องมือเครื่องใช คาสงสินคา คาเชา คาใชจายเดินทาง อุปกรณเครื่องเขียน คาโทรศัพท 

เปนตน ในป 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนป 2562 เทากับ 381.19 ลานบาท 387.19 ลานบาท  487.83 ลานบาท และ 

266.24 ลานบาท ตามลำดับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายโสหุยอื่น ตั้งแตป 2562 มีอัตราการ

เติบโตของคาใชจายโสหุยอื่นรอยละ 2.00 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ยยอนหลังชวงป 
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2542 – 2561 เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายคอนขางคงที่ ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาตนทุนดังกลาวสะทอนการ

เปลี่ยนแปลงของคาใชจายโสหุยอื่นในระยะยาว 

คาใชจายโสหุยอื่นสำหรับป 2559 – 2561 และสำหรับงวด 6 เดือนป 2562 สรุปไดดังนี ้
GJS (Cash cost) 2559 2560 2561 6 เดือนแรก ป 2562 

คาใชจายโสหุยอื่น (ลานบาท) 381.19 387.19 487.83 266.24 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการตนทุนขายสรุปไดดังนี ้

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย (บาทตอตัน) 12,634 12,860 13,091 13,325 13,563 13,806 

ตนทุนวัตถุดิบทางตรงเฉลี่ย / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 63.96 63.96 63.96 63.96 63.96 63.96 

ตนทุนแปรสภาพ (บาทตอตัน) 5,303 5,391 5,504 5,619 5,737 5,857 

ตนทุนแปรสภาพ / ราคาขายเฉลี่ย (รอยละ) 26.85 26.81 26.89 26.97 27.05 27.14 

 

3.5.2.5 ตนทุนขาย (จางผลิต) 

GJS จาง GSTEEL ผลิตเหล็กรีดรอนระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 ทำให GJS มีตนทุน

ขายในสวนที่จาง GSTEEL ผลิต เทากับ 949.35 ลานบาท 13,167.51 ลานบาท และ 1,420.39 ลานบาท ตามลำดับ อยางไร

ก็ตามตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2562 GJS ยกเลิกสัญญาจางผลิตกับ GSTEEL และไมมีนโยบายในการจางผลิตในอนาคต ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมไดประมาณการตนทุนขาย (จางผลิต) 

 

3.5.2.6 คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายสวนใหญ ประกอบดวย คาขนสงสินคา โดยในป 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก ป  2562 

มีรายละเอียดดังนี้  
GJS 2559 2560 2561 งวด 6 เดือนแรก ป 2562 

คาใชจายในการขาย (ลานบาท) 159.81 185.21 361.60 92.61 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.37 1.22 1.21 1.26 

ดังนั้นในการจัดทำประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหสมมติฐานคาขนสง

สินคาเทากับรอยละ 1.27 ของรายไดจากการขาย โดยอางอิงจากขอมูลเฉลี่ยสัดสวนคาขนสงตอรายไดจากการขายป 2559 – 

2561 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดนำขอมูลคาใชจายในการขายในงวด 6 เดือนแรกป 2562 มาพิจารณา เนื่องจาก

หยุดผลิตในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาชวงเวลาป 

2559 – 2561 สามารถสะทอนภาพรวมของคาใชจายในการขายของ GSTEEL ไดดีที่สุด 

ประมาณการคาใชจายในการขายสรุปไดดังนี้ 

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คาใชจายในการขาย (ลานบาท) 182.34 185.61 188.93 192.31 195.75 199.26 

สัดสวนตอรายไดจากการขาย (รอยละ) 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

130/203 

3.5.2.7 คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาที่ปรึกษาดำเนินงาน คาใชจายบริหารอื่น และคาเสื่อม

ราคา โดยในป 2559 - 2561 และงวด 6 เดือนแรก ป 2562 เทากับ 529.15 ลานบาท 496.31 ลานบาท 500.47 ลานบาท 

และ 272.53 ลานบาท ตามลำดับ คาใชจายในการบริหารในป 2560 – 2561 คอนขางคงที่ภายหลังจากผูถือหุนกลุมใหมเขา

มาในป 2560 ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายในการบริหารที่สำคัญดังน้ี 

 คาใชจายพนักงาน 

ในป 2562 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาแรงทางตรงตั้งแตป 2562 มีอัตราการเติบโต เทากับ

รอยละ 6 ตอป ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากขอมูลในอดีต นโยบายของบริษัท และคาเฉลี่ยของรายงานจาก

นักคณิตศาสตรประกันภัย จากที่รายงานนักคณิตศาสตรประกันภัยกำหนดใหมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตของ 

GJS เทากับรอยละ 5.00 – 7.00 ตอป (อางอิงงบการเงิน ป 2561) 

 

 คาที่ปรึกษาดำเนินงาน 

ตั้งแตป 2560 GJS วาจาง Synergy เพื่อใหบริการปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มกำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม

และคาตัดจำหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) และปรับปรุงการผลิตให

มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการกระแสเงินสด กำไร และมูลคาของกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการคาที่ปรึกษาดำเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาวาจางดังกลาว 

 

 คาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) 

คาใชจายบริหารอื่นประกอบดวย คาเชา คาใชจายเดินทาง อุปกรณสำนักงาน คาโทรศัพท คาสาธารณูปโภค คา

เบี้ยประกันภัย เปนตน ในการจัดทำประมาณการทางการเงินครั้งนี้ กำหนดใหคาใชจายบริหารอื่น (ไมรวมคาเสื่อมราคา) 

ตั้งแต ป 2562 มีอัตราการเติบโต เทากับ รอยละ 2.00 ตอป โดยอางอิงตามอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคเฉลี่ย

ยอนหลังชวงป 2542 – 2561 เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการโดยรวมในระยะยาวประมาณการ

คาใชจายในการบริหารสรุปไดดังนี ้

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คาใชจายในการบริหาร (ไมรวมคาเสื่อมราคา) (ลานบาท) 432.99 452.93 473.94 496.06 519.44 544.07 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 4.57 4.60 4.67 4.67 4.71 4.74 

3.5.2.8 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินของ GJS ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสราง

หนี้ และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินโดยในป 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนป 2562 GJS มีตนทุนทางการเงินเทากับ 

203.46 ลานบาท 271.13 ลานบาท 475.24 ลานบาท 127.45 ลานบาท และ 227.63 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูยืมประมาณรอยละ 3.00 – 12.00 ตอป 
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    หนวย : ลานบาท 

GJS อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

(รอยละตอป) 
255948 256018 256118 ไตรมาส 2 ป 

256218 

เจาหนี้การคา 3 – 6 1555 31 194 564 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 7.5 641 17 13 135 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 8 19 - - 124 

หุนกู 4 63 - - - 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 5.28 - 2 2 - 

หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟนฟูกิจการ 7.50 - - - 173 

เงินกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน 12.00 - 2,989 2,357 1,082 

รวม  2,278 3,039 2,566 2,07849 

สรุปวงเงินกูยืมจาก Link Capital I (Mauritius) Limited โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

  ชื่อบัญช ี วงเงิน หนี้สินคงคาง ณ 15 สิงหาคม 2562 

1 วงเงินกู A เงินกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน 30.00 30.00 

2 วงเงินกู B เงินกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน 45.00 5.00 

3 วงเงินกู B (SBLC) - 50.00 22.47 

ที่มา : ขอมูลบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหสมมติฐานตนทุนทางการเงินโดยพิจารณาสัญญาเงินกูยืม ความสามารถในการชำระ

หนี้ กระแสเงินสด และแหลงเงินทุน ณ ปจจุบันของ GJS โดยประมาณการตนทุนทางการเงินคิดเปนอัตรารอยละ 3.00 - 

11.00 ตอป สำหรับเงินกูยืมจาก Link Capital I (Mauritius) Limited กำหนดสมมติฐานการชำระหนี้ตามสัญญา ซึ่งครบ

กำหนดชำระคืนรอยละ 30.00 ในป 2564 และสวนที่เหลือในป 2565 

 

3.5.2.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการในป 2562 - 2567 ซึ่ง GJS มีขาดทุน

สะสมทางภาษีสำหรับผลขาดทุนจากการดำเนินงานในป 2557 - 2561 ซึ่งสามารถนำไปลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดไม

เกินป 2566 อยางไรก็ตามจากการประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ GJS ไมมีกำไรกอนภาษีและจะไม

มีภาระทางภาษีตลอดระยะเวลาประมาณการ ทำใหอัตราภาษเีงินไดที่แทจริง (Effective Tax Rate) เทากับรอยละ 0 

 

3.5.2.10 คาใชจายลงทุน 

ภายหลังจากการเปลี่ยนกลุมผูถือหุนใหม (ACO I) ตั้งแตป 2561 ทางบริษัทไดเห็นความสำคัญของการซอมบำรุง

เครื่องจักร จึงไดมีการจัดสรรคาใชจายในการบำรุงรักษาเปลี่ยนแทนเครื่องจักรและอุปกรณที่ชำรุด เชนการเปลี่ยนหมอแปลง

 
48 งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาติ 
49 GJS มีสัญญากูยืมเงินกับ Link Capital I (Mauritius) Limited) แกไขครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 วงเงินรวม 145 ลานเหรียญสหรัฐ ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2562 GJS มีเงินกูยืมระยะสั้นจำนวน 124 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 1,062 ลานบาท 
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ไฟฟา การเปลี่ยนชุดเกียร การเปลี่ยนซอฟตแวรที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสวนตางๆ ของกระบวนการผลิต การ

เปลี่ยน Caster การเปลี่ยน Converter เปนตน เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในระหวางไตร

มาส 1 ป 2562 GJS ประสบปญหาหยุดการผลิตเนื่องจากความเสียหายของหมอแปลง และชุดเกียร จากการวิเคราะห

ดังกลาวที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดสมมติฐานคาใชจายลงทุนสำหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2562 จำนวน 100.00 

ลานบาท และตั้งแตในป 2563 เปนตนไปเทากับ 240.00 ลานบาท โดยพิจารณาจากแผนการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท  

3.5.2.11 คาเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาเสื่อมราคาในอัตราคงที่ดวยวิธีเสนตรง โดยคาเสื่อมราคาของสินทรัพย

แตละรายการจะถูกคำนวณแตกตางกันตามมาตรฐานบัญช ี

ประเภทสินทรัพย อายุการใชงาน (ป) 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 20 

อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร 20 - 50 

เครื่องจักรและอุปกรณ 15 - 30 

เครื่องตกแตงติดตั้ง 5 

อุปกรณสำนักงาน 5 - 10 

 

3.5.2.12 อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 

กำหนดโดยใชคาเฉลี่ยขอมูลจากงบการเงินในอดีตป 2559 – 2561 และไตรมาส 2 ป 2562 และพิจารณาตาม

ความเหมาะสมดังนี ้

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  เฉลี่ยประมาณ 3 วัน 

สินคาคงเหลือ    เฉลี่ยประมาณ 70 วัน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  เฉลี่ยประมาณ 30 วัน 

สรุปประมาณการทางการเงินป 2562 – 2567 เปนดังนี้ 
     หนวย : ลานบาท 

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายไดจากการขาย 14,400.33 14,658.09 14,920.47 15,187.55 15,459.41 15,736.13 

ตนทุนขาย 13,980.96 14,122.39 14,380.90 14,642.93 14,911.50 15,181.51 

กำไรขั้นตน 419.37 535.70 539.57 544.62 547.91 554.62 

รายไดรวม 14,461.13 14,703.53 14,966.73 15,234.63 15,507.33 15,784.91 

คาใชจายในการขายและบริหาร 653.57 676.81 701.15 726.53 753.32 781.06 

EBIT50 (173.40) (95.67) (115.32) (134.83) (157.48) (177.66) 

EBITDA51 713.29 800.62 790.34 778.72 765.67 751.09 

 
50 กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษี (Earning Before Interest and Tax, EBIT) 
51 กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA) 
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     หนวย : ลานบาท 

GJS 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

กำไร/(ขาดทุน)สุทธ ิ (540.49) (316.69) (326.59) (233.54) (248.60) (268.78) 

 

3.5.2.13 อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

มูลคาของ GJS ภายหลังจากปประมาณการสุดทาย คำนวณโดยวิธีการเติบโตคงที่ (Perpetuity Growth 

Model) เนื่องจาก ที่ผานมา GJS ไดมีการปรับโครงสรางหนี้ การเพิ่มทุน และการไดรับความชวยเหลือทางการเงิน

จากกลุม SSG ทำใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานตางๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต แต GJS ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู และยังมีความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศไทยที่มีความผันผวนและมีแรงกดดันจากการนำเขาเหล็กจากตางประเทศ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จึงกำหนดใหมีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากชวงระยะเวลาประมาณการที่รอยละ 0.00 ตอป ตาม

หลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

 

3.5.2.14 อตัราสวนลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใชตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital : WACC) เปนอัตราคิดลดในการคำนวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากโครงสรางเงินทุน

ของ GJS ประกอบดวยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและเงินกูยืมและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดยคำนวณ WACC 

จากคาถวัเฉลี่ยถวงน้ำหนักของตนทุนหน้ีสิน (Kd) และ ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Ke) ดังน้ี  

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

โดยที่  

Ke = ตนทุนของเงินทุนจากสวนของผูถือหุน เทากับ รอยละ 10.40 

Kd = ตนทุนของหน้ีสิน หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูหรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเฉลีย่ของ GJS เทากับรอย

ละ 11 ตอป ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินกู และหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย  

T = อัตราภาษเีงินไดนติิบุคคล 

E = สวนของผูถือหุนรวม 

D = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

รวมถึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดคา Ke โดยใชหลักการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ซึ่งมีสูตรคำนวณหา Ke ดังนี ้

Ke = Rf + � x (Rm – Rf) 

โดยที ่

Rf = อัตราผลตอบแทนไรความเสี่ยง (Risk-free Rate) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงจาก อัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ป ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เทากับรอยละ 2.45 ตอป 
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ที ่ม ีสมมติฐานวาธ ุรก ิจย ังคงดำเน ินต อไปอย างต อเนื ่อง (Going Concern Basis) (ที ่มา: 

www.thaibma.or.th) 

Beta (�)  = 0.81 เทา เปนคาสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อเทียบกับดัชนีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อางอิงจากคามัธยฐาน (Median) ของ GJS 

ยอนหลัง 1 ป ถึง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการ

เลือกใชคา Beta ของ GJS เองเหมาะสม และชวงเวลาดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปน

ชวงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงราคาหุนภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการแปลงหนี้เปนทุน 

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

(Right Offering) และการไดรับสนับสนุนเงินกูยืมจากกลุม SSG จึงสามารถสะทอนความเสี่ยงของ

โครงสรางเงินทุนที่เปนปจจุบัน 

Rm = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉลี่ยยอนหลัง 15 ป ถึง เดือน

มิถุนายน 2562 ซึ่งเทากับรอยละ 12.21 ตอป (ที่มา: SETSMART และการคำนวณของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ) ซึ ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนชวงระยะเวลาที ่สะทอนวัฏจักร

เศรษฐกิจ 

D/E Ratio  = 0.15 เทา เปนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (เทากับ 2,078 ลานบาท) ตอสวนของผูถือหุน 

(เทากับ 14,142 ลานบาท) 

โดยการคำนวณหา Ke ไดแสดงในตารางดานลางดังนี ้

ตารางการคำนวณตนทุนทางการเงินของสวนของผูถือหุน 

ตัวแปรจากสูตรคำนวณ CAPM อัตราสวนที่ใช 

Risk free rate (Rf) 2.45 %  

Risk Premium (Rm – Rf) 12.21 % - 2.45 %  

Beta (�) 0.81 

Cost of Equity (Ke) จาก CAPM  10.40 % 

จากคา Ke ที่คำนวณได ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาคาดังกลาวสะทอนถึงความเสี่ยงในการ

ลงทุนใน GJS จากโครงสรางเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท ณ ปจจุบัน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีของหนี้สินสูงกวา

ทรัพยสิน 

เพราะฉะนั้น จากสมมติฐานที่กำหนดขางตน จะสามารถคำนวณกระแสเงนิสดและประเมินมูลคายุติธรรม

ของ GJS ไดดังนี ้
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     หนวย : ลานบาท 

GJS 
6 เดือน 

2562F 
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

EBIT*(1-Tax) 103.15 (95.67) (115.32) (134.83) (157.48) (177.66) 

+ คาเสื่อมราคา 443.34 896.29 905.67 913.55 923.15 928.76 

- คาใชจายลงทุน (120.00) (240.00) (240.00) (240.00) (240.00) (240.00) 

+/- การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน (220.21) (47.67) (51.73) (52.45) (53.74) (54.06) 

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free Cash 

Flow to the Firm) 
206.28 512.96 498.61 486.28 471.93 457.04 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value)      4,361.03 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 196.25  441.73  388.64  343.08  301.37  264.17  

มูลคาปจจุบันของมูลคาสุดทาย 

(PV of Terminal Value) 2,520.74      

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 4,455.99      

 

GJS (ลานบาท) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรวม 4,455.99 

บวก : เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 530.59 

หัก   : ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยงวดลาสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (2,078.00) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สวนของผูถือหุนบริษัท) 2,908.58 

จำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมด (ลานหุน) – ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 25,487.13 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (บาทตอหุน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 0.11 

 

3.5.3 การประเมินมูลคาหุนหรือมลูคากจิการของ GSTEEL และบริษัทยอย 

เนื่องจาก GSTEEL ลงทุนทางตรงและทางออมในหุนสามัญ GJS คิดเปนรอยละ 9.45 ของจำนวนหุนที่ออกและ

ชำระแลวทั้งหมดของ GJS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่ง GJS เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และในปจจุบัน GJS มีการประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot-Rolled Coil) ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระจึงแยกคำนวณหามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS ดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด และจากขอมูล

ขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถคำนวณมูลคาหุนหรือมูลคากิจการของ GSTEEL และบริษัทยอย ไดดังนี ้

 (ลานบาท) (บาทตอหุน) 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ GSTEEL 313.93 0.04 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของ GJS 2,908.58 0.11 

สัดสวนการลงทุนใน GJS 9.45%  

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน GJS ตามสัดสวนการลงทุน 274.86 0.11 

มูลคายุติธรรมของ GSTEEL และบริษัทยอย (กรณีฐาน) 588.79 0.08 
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จากการประเมินมูลคายุติธรรมโดยวิธี DCF จะไดมูลคาหุนของ GSTEEL และบริษัทยอย (กรณีฐาน) เทากับ 0.08 

บาทตอหุน หรือเทากับ 588.79 ลานบาท 

นอกจากนี้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดทำการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคาหุน โดยปรับคา

อัตราการใชกำลังการผลิต อัตราการเติบโตราคาขายตอป อัตราสวนคิดลด (Discount Rate) หรือ WACC ซึ่งที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระพิจารณาวา จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หากอัตราการใชกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จะทำใหเกิด

การประหยัดเชิงเศรษฐกิจจากขนาด (Economy of scale) ที่จะสงผลตอผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

แตหากอัตราการใชกำลังการผลิตลดลงก็จะสงผลใหบริษัทอาจขาดทุนและขาดสภาพคลองไดเชนกัน สำหรับอัตราการเติบโต

การขายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะทำใหบริษัทมีกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย และ

สำหรับอัตราสวนคิดลดเพิ่มขึ ้น/ลดลงจะสงผลตอการประมาณการมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรทั้ง 3 ตัวดังกลาวมีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่ประเมินได ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงกำหนดชวงความผันผวนที่เหมาะสม โดยใหเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณรอยละ 1.25 ของอัตราสวนขางตนสำหรับทั้ง 

GSTEEL และ GJS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวามีความเหมาะสมที่จะคลอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นของ

สมมติฐานได ดังนี ้

 

1. วิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคายุติธรรมของ GSTEEL 
 อัตราการใชกำลังการผลิต (Utilization Rate) (รอยละ) 

49.21 49.83 50.46 

อัตราการเติบโตราคาขายตอป 

(รอยละ) 

1.81 159.67 353.65 547.62 

1.79 120.44 313.93 507.42 

1.77 81.24 274.25 467.25 

 

 อัตราสวนคิดลด (Discounted Rate) หรือ WACC (%) 

12.20 12.35 12.50 

มูลคาของ GSTEEL (ลานบาท) 434.44 313.93 196.44 

ผลจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชกำลังการผลิต อัตราการเติบโตของราคาขายตอป 

และอัตราสวนลด (Discount Rate) หรือ WACC จะไดมูลคาหุนของ GSTEEL อยูระหวาง 0.01 – 0.09 บาทตอหุน หรือ

มูลคาของ GSTEEL อยูระหวาง 34.82 – 594.48 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

137/203 

2. วิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลคายุติธรรมของ GJS ที่ GSTEEL ลงทุนรอยละ 9.45 ของทุนชำระแลว

ทั้งหมดของ GJS 

 อัตราการใชกำลังการผลิต (Utilization Rate) (รอยละ) 

59.87 60.78 61.69 

อัตราการเติบโตราคาขายตอป 

(รอยละ) 

1.81 261.45 278.58 295.71 

1.79 257.78 274.86 291.94 

1.77 254.11 271.14 288.18 

 

 อัตราสวนคิดลด (Discounted Rate) หรือ WACC (%) 

10.35 10.48 10.61 

มูลคาของ GJS (ลานบาท) 280.10 274.86 269.75 

 

ผลจากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชกำลังการผลิต อัตราการเติบโตของราคาขายตอป 

และอัตราสวนลด (Discount Rate) หรือ WACC จะไดมูลคาหุนของ GJS อยูระหวาง 249.59 – 300.27 ลานบาท 

ดังนั้นมูลคาของ GSTEEL และบริษัทยอย จากการวิเคราะหความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกลาวขางตน อยู

ระหวาง 0.04 – 0.13 บาทตอหุน หรือมูลคากิจการของ GSTEEL และบริษัทยอย อยูระหวาง 284.41 – 894.75 ลานบาท 

 

การคำนวณโดยมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัทใน

อนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจาก

การดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึงแนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่

แทจริงไดดีกวาวิธีการประเมินอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการดำเนินงานของ GSTEEL และ GJS ที่พยายามใหโรงงาน

สามารถดำเนินการผลิตไดอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น

วาการประเมินมูลคาดวยวธิีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธมิีความเหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี ้
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3.6 สรุปการประเมินมูลคาหุนของ GSTEEL และบริษัทยอย 

วิธีการประเมินมูลคา 
ราคาประเมิน 

(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอขาย 

(บาทตอหุน) 

ราคาประเมิน ต่ำกวา (สูงกวา) ราคาเสนอขาย 

(บาทตอหุน) 

ความเห็นที่

ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ (บาทตอหุน) (รอยละ) 

 วิธีมูลคาตามบัญชี  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาตามราคาตลาด  N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

 วิธีมูลคาเปรียบเทยีบ      

- วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคา

ตามบัญชี  

N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

- วิธีอัตราสวนราคาตอกำไร

ตอหุน  

N.A 0.19 N.A N.A ไมเหมาะสม 

10. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธขิอง

กระแสเงินสด  

0.04 – 0.13 0.19 0.06 - 0.15 31.58 - 78.95 เหมาะสม 

ทั้งนี้การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดีขอดอยแตกตางกันไป ซึ่งสะทอนถึงความเหมาะสมของมูลคากิจการจากการ

ประเมินมูลคากิจการในแตละวิธีที่แตกตางกันไปดงน้ี 

1. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach)  

วิธีการคำนวณมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาของบรษิัทตามงบการเงิน ณ วันท่ีทำการประเมินเพียงอยางเดียว 

โดยไมไดแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานจากทรัพยสิน และไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงินของ

บริษัท นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุน ขาดทุนเกินทุน เทากับ (433.02) ลาน

บาท ดังนัน้ราคาหุนของ GSTEEL ที่ประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชี จึงไมสามารถประเมินมูลคาหุนดวยวิธีดังกลาว

ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา วิธมีูลคาหุนตามบัญชเีปนวิธทีี่ไมเหมาะสม 

2. การประเมินราคาดวยวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

วิธีการคำนวณการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีจะแสดงเพียงมูลคาหุนในปจจุบันของบริษัท ซึ่งเปนการแสดงถงึมูลคา

พื้นฐานของบริษัท ณ เวลานั้น อยางไรก็ดีวิธีการดังกลาวไมไดสะทอนสภาพคลองทางการเงิน และไมไดแสดงถึง

ศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็

วา วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชีเปนวิธทีี่ไมเหมาะสม 

3. การประเมินราคาดวยวิธีมูลคาตามราคาตลาด (Market Value Approach)  

การประเมินโดยมูลคาราคาตลาดเปนการพิจารณาจากราคาหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายซึ่งเปนวิธีที่สะทอน

อุปสงคและอุปทานของหุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยนักลงทุนไดพิจารณารับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ คาดการณ

ผลกำไรและสถานะของกิจการ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แตเนื่องจาก GSTEEL หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย

ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคากิจการโดยวิธีมูลคาตาม

ราคาตลาดเปนวิธีท่ีไมเหมาะสม 
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4. การประเมินราคาดวยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาด (Market Comparable Approach)  

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

การประเมินมูลคาหุ นวิธีดังกลาวเปนการอางอิงจากราคาตลาดของหุ นสามัญซึ ่งกลุ มบริษัทที ่นำมา

เปรียบเทียบ ในดานการบริหารจัดการ การสรางผลตอบแทนจากทรัพยสิน (ROA) โครงสรางเงินทุน และ

สภาพคลองการซื้อขายหุนสามัญแตละบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งโครงสรางเงินทุนของแตละบริษัทใน

อุตสาหกรรมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ผลประกอบการที่ผานมาของ GSTEEL ที่ประสบปญหาสภาพ

คลองทางการเงิน ทำให GSTEEL มีผลประกอบการที่ขาดทุนจนทำใหมูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2562 เทากับขาดทุนเกินทุน จากเหตุการณดังกลาวทำใหที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาวิธี

อัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี เปนวิธทีี่ไมเหมาะสม 

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

การประเมินมูลคาหุนโดยอางอิงกับราคาตลาดของหุนสามัญเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรใน

อดีต ซึ่งเหมาะสำหรับการประเมินราคาหุนในระยะสั้นโดยไมคำนึงถึงความสามารถในการสรางผลตอบแทน

ในอนาคต อีกท้ัง GSTEEL มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับในชวง 12 เดือนท่ีผานมา ดวยเหตนุี้ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงมีความเห็นวา การประเมินกิจการโดยวิธอีัตราสวนราคาตอกำไรตอหุนเปนวิธทีี่ไมเหมาะสม 

5. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)  

เปนวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจและการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนการประเมินโดยพิจารณาจากมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคต โดยอางอิงจากการดำเนินงานที่ผานมารวมทั้งคำนึงถึง

แนวโนมความสามารถในการดำเนินงานในอนาคต จึงทำใหสามารถสะทอนมูลคาที่แทจรงิไดดีกวาวิธีการประเมนิอืน่ 

ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิมีความ

เหมาะสมกับการประเมินมูลคาในครั้งนี ้

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนำมาใชประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการและ

มูลคาหุนของ GSTEEL และบริษัทยอย ไดแกวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งจะทำใหมูลคายุติธรรมของกิจการ

เทากับ 284.41 – 894.75 ลานบาท หรือ เทากับ 0.04 – 0.13 บาทตอหุน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุน

ใหแกบุคคลในวงจำกัดตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน (“ราคาแปลงหนี้เปนทุน”) ที่หุนละ 0.19 บาทตอหุน เปนราคาที่สูง

กวาราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยูระหวางหุนละ 0.06 – 0.15 บาท  

พรอมกันนี้ ภายใตเงื่อนไขตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนและขอตกลงระหวางบริษัท กับกลุม SSG และ ซูพีเรียร 

บริษัทจะไดรับผลประโยชนจากการยกเลิกหนี้สิน (Haircut) ประกอบดวยดอกเบี้ยคางชำระ และภาระภาษีหัก ณ ที่จาย

คางจาย (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 เรื่อง ขอดีในการทำรายการ) ซึ่งเมื่อรวมกับราคาแปลงหนี้เปนทุนที่สูง

กวาราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาราคาแปลงหนี้เปนทุน

ดังกลาวเปนราคาที่ มีความเหมาะสม 

ทั้งน้ี การประเมินมูลคายุติธรรมจัดทำโดยอางอิงจากสมมติฐานที่ไดรับจาก GSTEEL ภายใตสภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณปจจุบัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายตางๆ ของ GSTEEL และ/หรือ GJS หรือ

สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณที่ไมปกติ อาจทำใหเกิดความแตกตางอยางมีนัยสำคัญจากการดำเนิน

ธุรกิจในปจจุบันของ GSTEEL และ GJS หรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กำหนดไว อาจทำใหประมาณ
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การที่กำหนดขึ้นภายใตสมมติฐานที่กลาวมาขางตนเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญและอาจสงผลกระทบใหมูลคาของ 

GSTEEL และบริษทัยอย ที่ประเมินไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญเชนกัน 
 

3.7 ความเปนธรรมของเงื่อนไขในการเขาทำรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเงื่อนไขในการเขาทำรายการที่เกี่ยวของกันของบริษัทสำหรับการเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนรวมถึงการเขาทำรายการเกี่ยวโยง และการขอผอนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมด

ของกิจการ (“Whitewash”) โดยมีเงื่อนไขการเขาทำรายการที่สำคัญดังตอไปน้ี 

 

สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเขาทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 เงื่อนไขการเขาทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน (โปรดดู

รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย ลำดับ 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 สารสนเทศ

รายการที่เกี่ยวโยงกันของ GSTEEL ขอ 7 เร่ือง เงื่อนไขการเขาทำรายการ) 

1. ไดรับอนุมัติจากที ่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัท ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

สำหรับการจัดสรรหุ นสามัญเพิ ่มทุนแบบกำหนด

วัตถุประสงค (Specific Objective) เพื ่อเสนอขาย

ใหแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม

โครงการแปลงหนี้เปนทุน ที่มีสวนลดไมเกินรอยละ 

10 ของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการ

เงินท่ีอยูในบัญชีท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ 

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจากเปนเงือ่นไขท่ีใหผูถือหุนของบริษัทมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอผูถือหุน 

โครงสรางองคกร และนโยบายของบริษัทได ดังนั้น

การที่จะทำรายการขางตน จึงควรใหผู ถือหุ นไดรับ

ขอมูลอยางเพียงพอเพื่อพิจารณาการเขาทำรายการ 

และผูถือหุนมีสวนในการตัดสินใจสำหรับการอนุมัติ

รายการดังกลาว รวมถึงเปนไปตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ 

2. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัท ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

สำหรับการเขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัท 

กลาวคือการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ ่มทุน

ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพี

เรียร และ ACO I 

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่ใหผูถือหุนที่ไมมีสวนไดเสียของ

บริษัทมีสวนรวมในการตัดสินใจรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากอาจสงผลกระทบ

ตอผูถือหุน โครงสรางองคกร และนโยบายของบริษัท

ได ดังนั้นการที่จะทำรายการขางตน จึงควรใหผูถือหุน

ที่ไมมีสวนไดเสียไดรับขอมูลที่เพียงพอเพื่อพิจารณา 

และมีสวนในการตัดสินใจสำหรับการอนุมัติรายการ

ดังกลาว โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิลงคะแนน 

รวมถึงเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

3. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัท ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นซึ ่งมาประชุมและ

3. ที ่ปร ึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาจำนวน

กรรมการที่ ACO I จะเสนอ เปนไปตามสิทธิในการ
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สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเขาทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการแตงตั้งบุคคลที่เสนอ

ชื ่อโดย ACO I จำนวน 5 ทาน (จากสิทธิเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท จำนวน

ทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทน

ของ  ACO I จ ำนวน  2 ท  า น  ก ร รมกา รท ี ่ เ ป น

บุคคลภายนอกซึ ่งเปนผู เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรม

เหล็กจำนวน 2 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 2 ทาน) เปน

กรรมการเขาใหมเพิ่มเติม 

เสนอชื่อของบริษัทซึ่งมีความเหมาะสม และ ACO I 

ไดเสนอชื่อกรรมการจำนวน 5 ทาน พรอมกับเปดเผย

ประวัติกรรมการเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา อยางไรก็

ตาม การแตงตั้งกรรมการเปนเงื ่อนไขของการเขาทำ

รายการ  

 

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย ACO I ไมไดรับ

การอนุมัติ การเขาทำรายการแปลงหนี้เปนทุน การ

เขาทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการ Whitewash

จะถูกยกเลิก ซึ ่งจะมีผลกระทบตอแผนการปรับ

โครงสรางหนี้ของบริษัท รวมถึงการเขาขายเหตุแหง

การเพิกถอนหลักทรัพยกรณีฐานะทางการเงิน ซึ่งจะ

กระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุน 

 

4. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุ นของบริษัท ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน (ไมนับรวม ACO I และบุคคลตามตาม

มาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

(ถามี)) การผอนผันการทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) จากการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการ

แปลงหน้ีเปนทุน ใหแก ACO I 

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการขอผอน

ผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั ้งหมดของกิจการ 

(Whitewash) ทำใหผูถือหุนไมมีโอกาสจำหนายหุน

ของบริษัทใหแกผู ขอผอนผันในราคาเดียวกับราคา

เสนอขายผูขอผอนผันเทากับหุนละ 0.19 บาท จึงเปน

การปดโอกาสของผูถือหุน อยางไรก็ตาม การขอผอน

ผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั ้งหมดของกิจการ 

(Whitewash) เปนเงื่อนไขของโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน  

ทั ้งนี ้ หากการเขาทำรายการ Whitewash ไมไดรับ

การอนุมัติ การเขาทำรายการแปลงหนี้เปนทุน การ

เขาทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการเสนอชื่อกรรมการ

ของ ACO I จะถ ูกยกเล ิก ซ ึ ่ งจะม ีผลกระทบตอ

แผนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท รวมถึงการเขา

ขายเหตุแหงการเพิกถอนหลักทรัพยกรณีฐานะทาง

การเงิน หรืออาจถูกฟองรองบังคับคดี ซึ่งจะกระทบ

ตอการลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุน 
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สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเขาทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

5. ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคล

ในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอนการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกเจาหนี้

ตามโครงการแปลงหนี ้ เป นทุน ตามที ่กำหนดใน

ประกาศ ทจ. 72/25584 

5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่ตองดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

6. ไดยื ่นคำขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ ใหรับหุน

สามัญเพิ ่มทุนตามโครงการแปลงหนี ้เปนทุน เปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

6. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่ตองดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

 รายละเอียดการปรับโครงสรางหนี้ภายใตบันทึกความเขาใจ (MOU) (โปรดดูรายละเอียดสิ่งท่ีสงมาดวย ลำดับ 4 

ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2562 โครงการแปลงหนี้เปนทุนของ GSTEEL ขอ 1.1.8) 

1. ACO I มีสิทธิเรียกรองในหนี้การคา ตอบริษัท ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2562 จำนวน 248.60 ลานเหรียญสหรัฐ 

หร ือค ิดเปน 7,685.55 ล านบาท (แบงเป นเง ินตน

จำนวน 127.89 ล านเหร ียญสหร ัฐ หร ือค ิดเปน 

3,953.60 ลานบาท และเปนดอกเบี้ยจำนวน 120.72 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,731.94 ลานบาท) 

(“หนี้การคา”) 

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสม 

เนื่องจาก ACO I เปนเจาของเงินทุนในการซื้อสิทธิ

เรียกรองในหนี้การคาดังกลาว จึงมีสิทธิเรียกรองใน

หนี้การคาท่ีมีตอบริษัท รวมทั้งดอกเบี้ยจากหนี้การคา 

2. ACO I ตกลงลดหนี้การคา (Haircut) บางสวนโดยการ

ยกเลิกดอกเบี้ยของหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 จำนวน 120.72 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 

3,731.94 ลานบาท ทำใหบริษัท ไมมีจำนวนดอกเบี้ย

คงเหลือในจำนวนหนี้กอนการแปลงหนี้เปนทุน ณ วันที่

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุน 

2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเปนประโยชน

ตอบริษัทและผูถือหุน เนื่องจากลดจำนวนหนี้สินของ

บริษัท โดยที่บริษัทไมตองจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระ

หนี้สินดอกเบี้ยคางชำระดังกลาว อีกทั้งบริษัทสามารถ

รักษากระแสเงินสดเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป

ในอนาคต 

3. หลังจากลดหนี้คืนบางสวนตามขอ 2. บริษัทคงเหลือ

จำนวนหนี ้ก อนการแปลงหนี ้ เป นทุนส ุทธ ิจำนวน 

127.89 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 3,953.60 ลาน 

บาท (โดยจำนวนเงินดังกลาวเปนเงินตนทั้งหมด) (“หนี้

การคาสุทธ”ิ) 

3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา บริษัทยังมี

ภาระผูกพันที่ตองชำระหนี้สินสวนที่เหลือตามเงื่อนไขที่

จะกลาวถัดไป 

4. บริษัทประสงคที่จะชำระหนี้การคาสุทธิจำนวน 88.89 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 2,747.68 ลานบาท โดย

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

4. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เปนเงื่อนไขที่

บริษัทไดตกลงกับทาง ACO I โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดพิจารณาขอดี ขอดอย และผลกระทบของการ
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ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน โดยการแปลงหนี้การคา

สุทธิจำนวน 2,747.68 ลานบาท เปนทุนโดยการออก

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไมเกิน 14,461.49 

ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่จำหนายได

แลวทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนชำระแลวของบริษัท) โดยราคาแปลงหนี้เปนทุนหุน

ละ 0.19 บาท 

เขาทำรายการของ ACO I แลวเหน็วาการแปลงหนี้เปน

ทุนของ ACO I เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน

มากกวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากสามารถลดภาระ

หนี้สิน ลดความเสี่ยงการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอน

กรณีฐานะการเงิน หรืออาจถูกฟองรองบังคับคดี ซึ่งจะ

กระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยของผูถือหุน โปรดดู

รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2.2.1 และ 2.2.2  

ตามเงื่อนไขของโครงการแปลงหนี้เปนทุน ACO I จะ

ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนคิดเปนรอยละ 49.99 

ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาสัดสวนการแปลงหนี้

เปนทุน จะมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือ

หุนเดิม (Control Dilution) ในขณะที่จะสามารถปลด

ภาระหนี้การคาและดอกเบี้ยของหนี้การคาของ ACO I 

คิดเปนรอยละ 84.32 ของภาระหนีก้ารคาและดอกเบี้ย

ทั้งหมดของ ACO I ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมอง

วาการแปลงหนี้เปนทุนบางสวนของหนี้สิน ทำใหผูถือ

หุนเดิมไมตองไดรับผลกระทบมากเทากับการแปลงหนี้

เปนทุนทั้งจำนวน   

ทั้งนี้ จำนวนหุนและหนี้สินที่จะไดรับการแปลงหนี้เปน

ทุน อาจมีความเปลี่ยนแปลงไปตามมติอนุมัติของที่

ประชุมผูถือหุนในวาระที่ 8.1 – 8.6 ซึ่งเกี่ยวของกับ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปน

ทุนใหแกเจาหนี้รายยอย  

5. เงินตนของหนี้การคาที ่เหลืออยูจำนวน 39.01 ลาน

เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1,205.92 ลานบาท หาก

คำนวณโดยใช อ ัตราขายถ ัวเฉล ี ่ย  ณ ว ันศ ุกร ที่  

28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเทากับ 30.9152 บาทตเหรียญ

สหรัฐ) ที่ไมไดแปลงเปนทุน บริษัทจะชำระใหเสร็จสิ้น

ภายใน 9 ปนับจากวันที่เจาหนี้ไดรับเสนอขายหุ นออก

ใหม อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินตนที่เหลืออยู คือ  MLR 

– 2% ตอป หรือเทียบเทากับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงิน

ตนดังกลาวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยใช  MLR ตาม

5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการพัก

ชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่

เหลืออยู มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทไดรับการ

พักชำระหนี ้เงินตนและดอกเบี ้ย 3 ปแรก จึงทำให

บริษัทมีระยะเวลาในการหาเงินทุนหมุนเวียนจากการ

ดำเนินธุรกิจ เพื่อหารายไดนำมาชำระหนี้การคาที่เหลือ 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีความเหมาะสม 

เนื่องจากเปนอัตราสวนลด รอยละ 2 ตอป จากอัตรา
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อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั ้นดีถัวเฉลี ่ยของ

ธนาคารพาณิชยใหญ 4 แหง ในประเทศ (ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ 

ธนาคารกรุงไทย)  ทั้งนี้ บริษัท จะไดรับระยะเวลาพัก

ชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก สวนการผอน

ชำระเงินตนและดอกเบี้ยที ่คางชำระในชวง 3 ปแรก

ดังกลาว จะมีการเจรจาระหวางบริษัท และเจาหนี้ตอไป 

ดอกเบี ้ยเง ินกู ล ูกคารายใหญชั ้นดี ซึ ่งด ีกวาอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีบริษัทไดรับในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม หนี้การคาที ่เหลือ เปนภาระผูกพันที่

เกิดขึ้นจากเงื่อนไขขอ 4. ขางตน บริษัทจำเปนตองหา

เงินทุนเพื่อชำระหนี้สินดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ป 

ตามเงื่อนไขดังกลาว ซึ่งหากบริษัทไมสามารถดำเนิน

ธุรกิจจนมีเง ินทุนเพียงพอหรือหาแหลงเงินทุนอื่น

เพียงพอตอการชำระหนี้ หากบริษัทผิดนัดชำระ ACO I 

อาจฟองรองบังคับคดี  นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระ

หน ี ้ส ินจาก Link Capital I ซ ึ ่ ง เป นบร ิษ ัทในกลุม

เดียวกับ ACO I อีกจำนวน 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินกูยืมในปที่ 4 (ประมาณป 

2566) และปที่ 5 (ประมาณป 2567) ซึ่งจะมีผลกระทบ

ตอการหาแหลงเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตางๆ ของบริษัท

เชนกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการ

ชำระหนี้การคาที่เหลือมีเงื ่อนไขที่ดี แตมีความเสี่ยงที่

จะมีผลกระทบตอบริษัทและการลงทุนในหลักทรัพย

ของผูถือหุน หากไมสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้

ได 

6. ในการเขาทำรายการในครั้งนี้ จะมีการเขาทำเอกสาร

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ สัญญา

จองซ ื ้อห ุ น และเอกสารที ่ เก ี ่ยวข องก ับการปรับ

โครงสรางหนี ้ส วนที ่เหลือจากการแปลงหนี ้เปนทุน 

(“เอกสารที่เกี่ยวของในการเขาทำรายการ”) ผานการ

เจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญา ทั้งนี้ คูสัญญาคาดวา

การแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวจะแลวเสร็จภายในวันที่ 

30 กันยายน 2562 (“วันสิ้นสุดรายการ”)  

6. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการ

เขาทำรายการจะแลวเสร็จหลังจากวันที่ 30 กันยายน 

2562 อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการเจรจาตกลงกับ 

ACO I เพื ่อขยายระยะเวลาการเขาทำรายการ โดย

บริษัทไดกำหนดวันประชุมวิสามัญผู ถ ือหุ นครั ้งที่ 

2/2562 ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 และดำเนินการเขา

ทำรายการภายหลังจากการไดรับมติตามที ่ประชุม

วิสามัญผูถือหุ นตอไป ซึ ่งที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไดรับแจงจากบริษัทวาทั้งสองฝายยังคงดำเนินการตาม

บันทึกขอตกลง โดยระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ให

เปนไปตามทีบ่ริษัทกับ ACO I ตกลงรวมกัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามความจำเปนเพื่อใหเปนไป

ตามกฎระเบียบที่เกี ่ยวของ ซึ ่งที ่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระมีความเห็นวาการดำเนินการตามโครงการแปลง
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สรุปเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการเขาทำรายการ ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หนี้เปนทุนที่ลวงเลยจากเวลาที่กำหนด จะไมไดสงผล

ใหทั้งสองฝายยกเลิกการเขาทำรายการ เนื่องจากทั้ง

สองฝายสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขดังกลาว เพื่อใหยัง

ดำเนินการตอไปได 

 รายละเอียดการปรับโครงสรางหนี้ภายใตสัญญาประนีประนอมยอมความ (ตามรายละเอียดสิ่งท่ีสงมาดวย ลำดับ 

4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2562 โครงการแปลงหนี้เปนทุนของ GSTEEL ขอ 1.1.7) 

1. ซูพีเรียร มีสิทธิเรียกรองในหนี้การคาตามคำพิพากษา 

จำนวน 592.04 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 

7.5 ต อป   ของเง ินต น บร ิษ ัทได  เข  าทำส ัญญา

ประนีประนอมยอมความโดยแปลงหนี้เงินตนเปนทุน 

จำนวน 332.40 ลานบาท คงเหลือหนี้เงินตน จำนวน 

59.14 ลานบาท และคาความเสียหาย จำนวน 86.69 

ลานบาท รวมทั้งฤชาธรรมเนียม จำนวน 0.05 ลานบาท 

โดยบริษัทตองผอนชำระภายในระยะเวลา 9 ป อัตรา

ดอกเบี้ย MLR – 2% ตอป ของเงินตน และบริษัทไดรับ

ระยะเวลาพักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรก 

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขการพัก

ชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 3 ปแรกของหนี้การคาที่

เหลืออยู มีความเหมาะสม เนื ่องจาก ซูพีเรียร เปน

เจาหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตอง

ชำระหนี้ดังกลาว อีกท้ังบริษัทไดรับการพักชำระหนี้เงิน

ตน และดอกเบี้ย 3 ปแรก จึงทำใหบริษัทมีระยะเวลา

ในการหาเงินทุนหมุนเวียนจากดำเนินธุรกิจ เพื ่อหา

รายไดนำมาชำระหนี้การคาท่ีเหลือ 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีความเหมาะสม 

เนื่องจากเปนอัตราสวนลด รอยละ 2 ตอป จากอัตรา

ดอกเบี ้ยเง ินกู ล ูกคารายใหญชั ้นดี ซึ ่งด ีกวาอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีบริษัทไดรับในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม หนีท้ี่เหลือของ ซพูีเรียร เปนภาระผูกพัน

ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการเจรจาระหวางบริษัทกับบุคคล

เกี่ยวโยง ทำใหบริษัทจำเปนตองหาเงินทุนเพื่อชำระ

หนี้สินดังกลาวใหเสร็จสิ ้นภายใน 9 ป ตามเงื ่อนไข

ดังกลาว ซึ ่งหากบริษัทไมสามารถดำเนินธุรกิจจนมี

เงินทุนเพียงพอหรือหาแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ หากบริษัทผิดนัดชำระ ซูพีเรียรอาจฟองรอง

บังคับคด ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการ

ชำระหนี้การคาที่เหลือมีเงื ่อนไขที่ดี แตมีความเสี่ยงที่

จะมีผลกระทบตอบริษัทและการลงทุนในหลักทรัพย

ของผูถือหุน หากไมสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้

ได 
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สวนที่ 4 : ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการลงมติของผูถือหุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร และ ACO I  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคและความ

จำเปนเพื่อใหบริษัทสามารถแกไขปญหาภาระหนี้สินคางชำระจากเจาหนี้การคาในอดีตที่มีอยูจำนวนมาก แกไขปญหาการขาด

สภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด ซึ่งกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท จนทำใหผลการดำเนินงานของบริษัท

ไมสามารถอยูในระดับที่จะสรางผลกำไรที่ดีได 

สำหรับการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I  โดยกำหนด

ราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท จะเปนผลดีตอบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทำรายการ

ดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 บริษัทสามารถปลดภาระหนี้สินคางชำระ 

 บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินคางชำระ 

 บริษัทจะมีโครงสรางเงินทุนที่ดีขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี ้

 ลดความเสี่ยงการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ 

 สามารถลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองบังคับคดี  

 การบริหารจากทมีบริหารที่มีประสบการณ 

ในขณะเดียวกัน การเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ACO I มี

ขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนตอหุนที่ลดลง (Dilution Effect)  

 บริษัทมีภาระหนี้สินคงคางเหลืออยูจำนวนมากจากการแปลงหนี้เปนทุน 

 การผอนผันการทำคำเสนอซื้อท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) ของ ACO I 

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับ ACO I กับ

การทำรายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับ ACO I มีประโยชนและขอดี ดังนี ้

 ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

 บริษัทไดรับการชวยเหลืออยางครอบคลุมเนื่องจากความเขาใจในสถานการณของบริษัท 

 มีเงื่อนไขในการผอนชำระหนีส้ินการคาที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบกับการทำรายการกับ ACO I พบวาผลกระทบหรือขอดอยหาก

ทำรายการกับ ACO I ดังนี ้

 ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญากูยืมเงิน 

 ผลกระทบจากเงื่อนไขของสญัญาท่ีปรึกษาทางการเงินของ SSG CM 

นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการกับ ACO I แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงประโยชนหรือขอดี

หากทำรายการกับบุคคลภายนอกและผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี ้

ประโยชนหรือขอดีหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกบั ACO I 

 ไมทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
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 บริษัทอาจเจรจากับบุคคลภายนอกในเง่ือนไขท่ีดีกวาเงื่อนไขที่ตกลงกับ ACO I 

 บริษัทไมตองรับภาระคาที่ปรึกษาตามสัญญาการใหคำปรึกษาทางการเงินของ SSG CM 

ผลกระทบหรือขอดอยหากทำรายการกับบุคคลภายนอกเทียบกับ ACO I 

 บริษัทตองใชเวลาในการหาผูลงทนุหรือแหลงเงินทุนใหมและตองใชเวลาสำหรับเริ่มกระบวนการการตรวจสอบสถานะ (Due 

Diligence) ใหม 

 บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องความสำเร็จในการหาผูลงทุนหรือแหลงเงินทุนใหมและความเสี่ยงท่ีเงื่อนไขตางๆ ที่ไดรับไมดีไปกวา

เงื่อนไขท่ีไดรับจาก ACO I 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับ ACO I แลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณา

เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเขาทำ

รายการดังนี ้

 ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน (Earning per 

Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) 

 บริษัทยังไดรับเงินกูยืมจาก Link Capital I 
 

ผลกระทบหากบริษัทไมเขาทำรายการกับ ACO I 

 บริษทัยังคงมีปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมาก  

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงินติดลบ 

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกูใดทีจ่ะ

ชำระหนี้ตามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมากได 

 บริษัทมีความเสี ่ยงจากความสำเร็จในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื ่องจากฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบริษัทท่ีมีหนี้สินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 บริษัทมีภาระหนี้สินตามสัญญากูยืมเงินจาก Link Capital I  

 

สำหรับการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนใหแก ซูพีเรียร  โดย

กำหนดราคาแปลงหนี้เปนทุนที่ราคาหุนละ 0.19 บาท จะเปนผลดีตอบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทำ

รายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ดังนี ้

 บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินตามคำพิพากษาศาลของซูพีเรียร 

 บริษัทไมตองใชเงินสดในการชำระหนี้สินตามคำพิพากษาศาล 

 เงื่อนไขในการผอนชำระหนี้สินที่เหลือจากการแปลงหนี้เปนทุน 

ในขณะเดียวกัน การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทสำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุนใหแก ซูพีเรียร มีขอดอยและความเสี่ยงที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี ้

 ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมเรื่องสิทธิการออกเสียง กำไรตอหุน และเงินปนผลตอหุนท่ีลดลง (Dilution Effect) 

นอกจากนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบระหวางการทำรายการกับซูพีเรียร 

กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก พบวาการเขาทำรายการกับซูพีเรียรมีประโยชนและขอดี ดังนี ้
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 ลดขั้นตอนและระยะเวลาจากการที่บุคคลเกี่ยวโยงทราบสถานะของบริษัทแลว 

 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับซูพีเรียรแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณา

เปรียบเทียบประโยชนและผลกระทบหากไมเขาทำรายการซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเขาทำ

รายการดังนี ้

 

ประโยชนหรือขอดีหากบริษัทไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

 ผูถือหุนไมไดรับผลกระทบทั้งการลดลงของสิทธิการออกเสียง (Control Dilution) การลดลงของกำไรตอหุน (Earnings per 

Share Dilution) และ การลดลงของเงินปนผลตอหุน (Dividend per Share Dilution) 

 

ผลกระทบหรือขอดอยหากบริษัทไมเขาทำรายการกับซูพีเรียร 

 บริษัทยังคงมีปญหาหนี้สินคางชำระจำนวนมาก และปญหาสภาพคลองทางการเงิน ที่สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและ

ผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนหลักทรัพย จากการเขาขายเหตุแหงการเพิกถอนกรณีฐานะทางการเงิน  

 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองบังคับคดีจากเจาหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทไมมีกระแสเงินสด หรือแหลงเงินกูใดที่จะ

ชำระหนี้ตามกำหนด หากบริษัทไมสามารถแกไขปญหาหน้ีสินคางชำระจำนวนมากได 

 บริษัทมีความเสี ่ยงจากความสำเร็จในการหาผูลงทุนใหมและ/หรือแหลงเงินทุนใหม เนื ่องจากฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบริษัทท่ีมีหนี้สินจำนวนมากและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินราคากิจการอยูระหวาง 0.04 – 0.13 บาทตอหุน เมื่อเทียบกับราคาแปลงหนี้เปนทุน

ที่หุนละ 0.19 บาทคิดเปนมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 4,194.93 ลานบาท ดังนั้นราคาแปลงหนี้เปนทุนสูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาราคาแปลงหนี้เปนทุนเปนราคาท่ีเหมาะสม  
 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา ผูถือหุนควร อนุมัติ การทำรายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการเสนอขายหุนเพิ่ม

ทุนตามโครงการแปลงหนี้เปนทุนในครั้งนี ้

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เปน

ทุน วาระที่ 8 การจดัสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจำกัด วาระที่ 10 การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน วาระที่ 11 การผอนผันการ

ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการ (Whitewash) และวาระที่ 12.2 การเสนอชื่อกรรมการใหมเพิ่มเติม จำนวน 5 ทาน ซึ่งบริษัท

ไดกำหนดเงื่อนไขใหมีความเกี่ยวเนื่องกัน หาก ซูพีเรียร หรือ ACO I ไมไดรับการอนุมัติในวาระที่เกี่ยวของ จะมีผลใหวาระทั้งหมด

รวมถึงการเขาทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้เปนอันยกเลิก  

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาทำ

รายการดังกลาวท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวยความรอบคอบระมัดระวงักอนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวกที่ 1: ขอมูลบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลบริษัท 

1.1. รายละเอียดบริษัท 

ชื่อยอ : GSTEEL 

ทุนจดทะเบียน : 48,775,743,730.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 34,250,904,820.00 บาท 

จำนวนหุน : 6,850,180,964 หุน 

มูลคาที่ตราไว : 5.00 บาทตอหุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนหนา (slab) 

เพื่อนำไปใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน อุตสาหกรรม

ผลิตเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี ทอเหล็ก เหล็กรูปพรรณที่ใชในการ

กอสราง ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือกาซหุงตม ชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา 

และเฟอรนิเจอรเหล็ก เปนตน 

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังนี ้

 ชื่อ ตำแหนง 

1. นายยรรยง             คุโรวาท ประธานกรรมการ 

2. นายริวโซ        โอกิโน กรรมการ 

3. คุณหญิงปทมา         ลีสวัสดิ์ตระกลู กรรมการ 

4. นางสาวสุนทรียา   วงศศิริกุล กรรมการ 

5. นายสมชัย        ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

6. นางจุไรรตัน        ปนยารชุน กรรมการ 

7. ผศ. โกมล       วงศอภัย กรรมการ 

8. นางสาวเมธิกานต     ชุติพงศสิร ิ กรรมการ 

9. ศาสตราจารยไพจิตร  โรจนวานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายชัยณรงค       มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ 

11. นายธรีะพล        ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12. ดร. ธีรชัย       อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

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

ผลิตภัณฑหลัก ซึ่งรวมถึงบริการตัดแผนหรือตัดซอยเหล็กแผนรีดรอนตามคำสั่งของลูกคาดวย และเหล็กแทงแบน (Slab) เปน

ผลิตภัณฑเสริม โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัทจะถกูนำไปใชโดยตรงในงานกอสราง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช

เปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ มากมาย เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กแผนชุบสังกะสีที่ใชใน

การผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผนสำหรับงานกอสราง ไดแก ทอเหล็ก และเหล็กโครงสราง

รูปพรรณ อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน การผลิตชิ้นสวนรถยนต รถโดยสาร รถบรรทุกและยานพาหนะอื่น ผลิตถังและ

ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือกาซหุงตม อุปกรณหรือชิ้นงานสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เปนตน  

โรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนของบริษัทใชเทคโนโลยีการผลิต โดยรวมกระบวนการหลอม การหลอ และการรีด

ไวในโรงงานเดียวกันอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูง หรือที่เรียกวา Compact Mini Mill ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยีการ

หลอมเหล็กดวยเตาอารคไฟฟา (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยีการหลอเหล็กแทงแบนแบบตอเนื ่อง (Continuous 

Casting Machine) และเทคโนโลยีการรีดเหล็กแผนรีดรอน (Hot Strip Mill) อยางตอเนื่องทุกกระบวนการดังกลาว 

กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสังเขปเริ่มจากนำเศษเหล็ก (Ferrous scrap) และเหล็กถลุง (Pig Iron) มาหลอมรวมกัน

ในเตาอารคไฟฟาจนไดเปนน้ำเหล็กที่อุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส แลวนำไปปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กดวยการเติม

สารปรุงแตงตางๆ เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานหรือตามขอกำหนดของลูกคา จากนั้นจึงนำน้ำเหล็กที่ไดเขาสูกระบวนการ

หลอแบบตอเนื ่องเปนเหล็กแทงแบน (Slab)  ขนาดกลาง ความหนา 80 -100 มม. และนำเหล็กแทงแบนที ่ไดมาผาน

กระบวนการรีดรอนเพื่อรีดลดขนาดใหไดเปนเหล็กแผนรีดรอนขนาดความหนาในชวง 1.0 -13.0 มม. ตามคำสั่งของลูกคา ซึ่ง

โรงงานของบริษัทเปนโรงงานแหงแรกในประเทศไทย และมีเพียงไมกี่โรงงานใน โลกที่สามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนที่ระดับ

ความหนาต่ำสุด 1.0 มม. ทั ้งนี้กระบวนการผลิตขางตนจะเปนกระบวนการผลิตแบบตอเนื ่อง โดยใชเวลาการผลิตทั้ง

กระบวนการเพียง 3.5 ชั่วโมง  

โรงงานผลิตเหล็กแผนรดีรอนชนิดมวนของบริษัทไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับการผลติไดสงูสุดถึง 3.4 ลานตัน ซึ่ง

ปจจุบันมีกำลังการผลิตอยูที่ 1.8 ลานตันตอป และมีกำลังการผลิตที่มีผลตามสวนผสมของผลิตภัณฑตามความตองการของ

ตลาดที่หลากหลาย (various product mix) เทากับ 1.5 ลานตันตอป ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนที่ผลิตไดมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนี้สามารถผลิตสินคาไดมาตรฐานสากลอยาง มาตรฐาน

ของญี่ปุ น (JIS) สหรัฐอเมริกา ( ASTM  และ SAE)  ยุโรป ( EN, DIN  และ BS) ฯลฯ ตามความตองการของตลาดทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศไดอีกดวย 

จากการที่ในอดีต บริษัทประสบกับปญหาภาวการณทางการเงินไมวาจะเปนเรื่องของผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยาง

ตอเนื่อง การประสบปญหาสภาพคลองตั้งแตในชวงป 2551 ที่สงผลใหบริษัทมีเงินทุนไมเพียงพอในการประกอบธุรกิจของ

บริษัท และบริษัทหยุดผลิตเหล็กมวนรีดรอนซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัทเปนเวลาประมาณ 2 ป ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2555 

ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเปนผลใหบริษัทขาดสภาพคลองและไมมีความสามารถชำระหนี้สินจำนวนมากไดตามกำหนด ตลอด
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ระยะเวลาที่ผานมา บริษัทตองเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้หลายครั้ง อยางไรก็ดี แมบริษัทจะใชความพยายามในการ

กอบกูสถานการณทางการเงินของบริษัทมากเพียงใด บริษัทยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

ในชวงป 2560 บริษัทไดมีความพยายามในการแปลงหนี้เปนทุนกับ ACO I ซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของ

กลุม SSG (กลุม SSG ประกอบดวย Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) 

และ Kendrick Global Limited (“KG”)) เพื่อปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท แตการดำเนินการในครั้งนั้นไมไดรับการสนับสนนุ

จากกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัททำใหการการแปลงหนี้เปนทุนกับ ACO I ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเปนผลใหบริษัทยังคงมีหนี้การคาสุทธิกับ ACO I ระยะเวลาที่ผานมา บริษัท

ตองเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้หลายครั้ง อยางไรก็ดี แมบริษัทจะใชความพยายามในการกอบกูสถานการณทาง

การเงินของบริษัทมากเพียงใด บริษัทยังคงประสบกบัภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 มีมติไมอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งนั้น บริษัทไดพยายามหา

แหลงเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ดังกลาว ไมวาจะเปนการหานักลงทุนรายใหมเขามาชวยแกไขฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่ง

ในเรื่องนี้ บริษัทไดใชความพยายามหานักลงทุนรายใหม แตเนื่องจากจำนวนหนี้ของบริษัทมีจำนวนที่สูงมาก ประกอบกับ

ความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอีก จึงทำใหไมมีนักลงทุนรายใดใหความสนใจ หรือการหาแหลงเงินทุน

อื่นๆ เชน การกูยืมเงินจากสถาบัน แตเนื่องจาก บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจปกติมาโดยตลอด และ

มีกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการในแตละไตรมาสในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม อีกท้ังยังมีความเสี่ยงจากการถูก

ฟองรองจากบรรดาเจาหนี้อื่นๆ เชน ACO I จึงเปนขอจำกัดสำหรับบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงินเพื่อใชในการดำเนินกิจการ ดวยเหตุดังกลาวทำใหบริษัทตัดสินใจเขาสูเขากระบวนการฟนฟูกิจการ เปนการ

ดำเนินการเพื่อปองกันมิใหบริษัทตกอยูในสภาวะลมละลายและเปนการรักษาสิทธแิละสถานะของผูถือหุน (โดยเฉพาะผูถือหุน

ที่เปนนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)) ท่ีอาจจะตองสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด แต

อยางไรก็ดี เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 ศาลลมละลายมีคำสั่งยกคำรองขอฟนฟูกิจการของบริษัท   

ในชวงตนป 2562 บริษัทตองหยุดการผลิตสินคาทั้งหมดเปนการชั่วคราว เนื่องจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

ยกเลิกสัญญาจางผลิต ซึ่งเปนผลใหบริษัทไมมีสินคาคงเหลือไวจำหนาย ในการนี้ บริษัทไดใชความพยายามในการจัดหาแหลง

เงินทุนจากภายนอก รวมทั้ง พยายามปรับโครงสรางทางการเงินใหแข็งแกรงยิ่งขึ ้น ในครั้งนั้น บริษัทไดเขาทำสัญญากูกับ

บริษัท ลิงค แคปปตอล วัน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุม SSG เชนเดียวกัน จำนวน 84.10 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง รวมทั้ง เครื่องจักรเปนประกันหนี้  ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อใหสามารถ

กลับมาดำเนินการผลิตไดตามปกติ อยางไรก็ดี การกูเงินเพื่อใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจมิใชทางแกไข

ปญหาทางการเงินของบริษัทที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงยังคงใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะตองการปรับโครงสรางหนี้ของ

บริษัท เพื่อลดหนี้จำนวนมากท่ีมีอยู และทำใหบริษัทสามารถกลับมาดำเนินการผลิตไดตามปกติและมีความยั่งยืน  
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2.1. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน :   “เปนผูนำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” 

พันธกิจ  :  

1) มุงสูตลาดสากลดวยผลิตภัณฑเหล็กที่หลากหลาย 

2) มุงสูการเจริญเติบโตดวยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินคาดวยตนทุนต่ำ 

3) ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

4) พัฒนาทรัพยากรบุคลากรอยางตอเนื่อง 

5) อนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบแทนสูสังคม 

6) เสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปาหมายการดำเนินธุรกิจ : 

เปนผูนำในดานการผลิตเหล็กแผนรีดรอนครบวงจร เพื่อมุงเนนการผลิตผลิตภัณฑหลักอันไดแก เหล็กแผนรีด

รอนคุณภาพสูง และมุงขยายสายผลิตภัณฑไปยังเหล็กแผนคุณภาพสูงชนิดอ่ืนๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ 

นโยบายในการดำเนินธุรกิจ : 

1)  บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กที่หลากหลาย ควบคูไปกับการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพสินคา

อยางตอเนื่อง เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายกลุมตางๆ ไดอยางครบถวนและรวดเร็ว ทำ

ใหบริษัทสามารถสรางกำไรจากการขายไดมากขึ้น 

2)   บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคมุตนทุน

ใหอยู ในระดับที ่เหมาะสม ดวยการลดความสูญเสียตางๆ ในกระบวนการผลิตใหเหลือนอยที ่ส ุด ใช

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอยางเต็มที่ หมั่นดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณใหมีสภาพดีพรอมผลิตอยูเสมอ 

รวมถึงการนำเศษวัสดุพลอยไดจากกระบวนการผลิตบางรายการกลับมาใชในกระบวนการผลิตใหม เปนตน 

ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัท 

3)   บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาระบบการทำงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยูเสมอ ดังเห็นไดจากในป 2558 

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 และมีนโยบายในการ

ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยูอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากในป 2558 บริษัทไดรับรองการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(CSR-DIW) 

4)   บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของบริษัทใหเปนบุคลากรที่มีความรูและ

ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก  
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5)   บริษัทมีนโยบายในการเสริมสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดกำหนดนโยบายในการดูแลผูมีสวนได

สวนเสีย รวมทั้งมาตรการชดเชยผูมีสวนไดสวนเสียกรณีไดรับความเสียจากการละเมิด โดยบริษัทไดทำการบงชี้

ผูมีสวนไดสวนเสียไวจำนวน 10 กลุม ไดแก พนักงานและครอบครัวพนักงาน, ลูกคา และเจาหนี้, ผูถือหุน, 

ชุมชนรอบโรงงาน, หนวยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห นักลงทุน และสถาบัน

การเงิน, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน 

6)   บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชนของสังคมและ

สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการทำกำไร เพือ่การเติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายชื่อดังนี้  

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. นายนิรัมดร    งามชำนัญฤทธิ ์ 444,682,520 6.49 

2. นายทวีฉัตร     จุฬางกูร 432,208,900 6.31 

3. นายณัฐพล     จุฬางกูร 402,878,400 5.88 

4. นายกฤษนันทร เกวล ี 276,463,000 4.04 

5. บริษัท ซูพีเรียร โอเวอรซสี (ประเทศไทย) จำกัด 275,776,000 4.03 

6. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 273,095,200 3.99 

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

8. บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน) 160,567,780 2.34 

9. นางสาวอำพร  ศรีโพธิ์ทอง 129,305,800 1.89 

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

 ผูถือหุนอ่ืน ๆ 4,154,439,520 60.65 

 รวม 6,850,180,964 100.00 

ทีม่า: ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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4. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย 

4.1. งบการเงินรวม 

4.1.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส

2/2562 
% 

สินทรัพยหมุนเวยีน 
        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 623.20 1.91 590.83 1.84 258.18 0.84 621.87 2.09 

เงินลงทุนชัว่คราว-หลักทรัพยเพือ่คา - - 12.24 0.04 11.50 0.04 6.45 0.02 

ลูกหนี้การคา 272.39 0.84 48.13 0.15 13.80 0.05 73.04 0.25 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกนั - - - - - - - - 

สินคาคงเหลือ 1,991.56 6.11 4,110.18 12.78 4,611.49 15.05 3,840.37 12.94 

ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก - - - - - - - - 

สินทรัพยหมนุเวียนอืน่ 199.99 0.61 575.42 1.79 565.99 1.85 583.69 1.97 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,087.14 9.47 5,336.80 16.59 5,460.97 17.83 5,125.41 17.27 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
        

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - - 

เงินลวงหนาคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 210.00 0.64 210.00 0.65 210.00 0.69 210.00 0.71 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 28,738.71 88.12 26,004.88 80.83 24,384.47 79.60 23,564.29 79.34 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15.18 0.05 11.87 0.04 11.54 0.04 11.19 0.04 

หลักประกันเงินสดสำหรับการใชสาธารณูปโภค - - - - - - - - 

สินทรัพยไมหมนุเวียนอืน่ 563.64 1.73 608.51 1.89 565.47 1.85 771.98 2.60 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 29,527.53 90.53 26,835.26 83.41 25,171.47 82.17 24,557.47 82.69 

รวมสินทรัพย 32,614.67 100.00 32,172.05 100.00 30,632.44 100.00 29,682.88 100.00 

 

สินทรัพยรวม 

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

เปนสัดสวนรอยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในจำนวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 3,087.14 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 743.98 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 31.75 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 

29,527.53 ลานบาท ลดลง 1,565.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.03 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สินทรัพยหมุนเวียนท่ีเพิ่ม
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ขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและสินคาคงเหลือเปนหลัก เนื่องจากบริษัทมีสตอกเหล็กแผนรีดรอน

เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,688.08 ลานบาท ในป 2558 เปน 1,991.56 ลานบาท ในป 2559 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 32,172.05 ลานบาท ลดลง 442.62 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 1.36 เมื่อเทียบกับป 2559 ในจำนวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 5,336.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

2,249.66 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.87 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 26,835.26 ลาน

บาท ลดลง 2,692.27 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.12 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาจากการ

เพิ่มขึ ้นของสินคาคงเหลือ เนื ่องจากบริษัทมีสตอกแผนรีดรอนเพิ่มขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นจาก 1,991.56 ลานบาท ในป 2559 เปน 

4,110.18 ลานบาท ในป 2560 และสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยลดลงจาก 

28,738.71 ลานบาท ในป 2559 เปน 26,004.88 ลานบาท ในป 2560 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 30,632.44 ลานบาท ลดลง 1,539.61 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.79 เมื่อเทียบกับป 2560 ในจำนวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 5,460.97 ลาน

บาท เพิ่มขึ้น 124.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.33 เมื่อเทียบกับปที ่ผานมา และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 

25,171.47 ลานบาท ลดลง 1,663.78 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.20 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่ม

ขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ เนื่องจากบริษัทมีสตอกแผนรีดรอนเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มขึ้นจาก 4,110.18 ลานบาท ในป 2560 

เปน 4,611.49 ลานบาท ในป 2561 และสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยลดลงจาก 

26,004.88 ลานบาท ในป 2560 เปน 24,384.47 ลานบาท ในป 2561 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 29,682.88 ลานบาท ลดลง 949.56 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 3.10 เมื่อเทียบกับป 2561 ในจำนวนสินทรัพยทั้งหมดแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 5,125.41 ลานบาท 

ลดลง 335.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 24,557.47 

ลานบาท ลดลง 614.00 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.44 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินทรัพยหมุนเวียนลดลงมาจากสินคา

คงเหลือที่ลดลง โดยลดลงจาก 4,611.49 ลานบาท ในป 2561 เปน 3,840.37 ลานบาท ในไตรมาส 2 ป 2562 และสินทรัพยไม

หมุนเวียน ลดลงมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยลดลงจาก 24,384.47 ลานบาทท ในป 2561 เปน 23,564.29 

ในไตรมาส 2 ป 2562 

 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 623.20 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.91 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 463.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 291.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 674.88 ลานบาท เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 30.95 

ลานบาท ซึ่งเปนเงินสดใชไปในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 33.76 ลานบาท เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 179.07 ลาน

บาท จากการชำระตนทุนทางการเงิน ชำระคืนเงินกูยืมและชำระหนี้สินบางสวน  
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ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 590.83 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.84 ของสินทรัพยรวม ลดลง 32.37 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.19 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจาก

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 159.86 ลานบาท ซึ่งใชไปในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือดำเนินงาน

ของกิจการในรูปแบบสินคาคงเหลือ จำนวน 2,123.91 ลานบาท เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 132.19 ลานบาท ซึ่ง

ไดมาจากการที่บริษัทนำหุนของบริษัทแหงหนึ่งที่ไดรับจากการชำระหนี้ทางการคาออกขายบางสวนเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบัน

การเงิน และจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จำนวน 82.27 ลานบาท และ 60.14 ลานบาท ตามลำดับ เงินสดสทุธิใชไปใน

กิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 323.86 ลานบาท การจายชำระตนทุนทางการเงิน ชำระคืนหนี้สินระหวางปรับโครงสรางหนี้ และชำระ

เงินเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมจำนวน 1,819.56 ลานบาท ทั้งนี้ ไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น และเงินกูยืม

ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จำนวนรวม 1,495.70 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 258.18 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 0.84 ของสินทรัพยรวม ลดลง 332.65 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.30 เมื ่อเทียบกับปที ่ผานมา 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 845.20 ลานบาท ซึ่งสวนใหญใชไปในการจายชำระ

เจาหนี้การคา จำนวน 1,200.11 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 45.14 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้อที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ จำนวน 115.74 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย จำนวน 68.00 ลานบาท เงินสด

สุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,132.68 ลานบาท จากการจายชำระตนทุนทางการเงิน และชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว

จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จำนวน 534.31 ลานบาท และ 361.32 ลานบาท ตามลำดับ 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จำนวน 621.87 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 2.09 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 363.68 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 140.86 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจาก 

บริษัทยอยไดรับเงินจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูถือหุน (Right Offering) ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนทุนชำระแลวเพิ่มเติม

กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 

 ลูกหนี้การคา 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาจำนวน 1,364 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,092 ลาน

บาท คงเหลือลูกหน้ีการคาสุทธิ 272.39 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.84 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึน้สุทธิ 30.75 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.72 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการติดตามหนี้ที่คางชำระอยางใกลชิด 

สำหรับนโยบายในการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวน

ที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ สิ้นป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,092 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาจำนวน 1,076 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,028 ลาน

บาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 48.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.15 ของสินทรัพยรวม ลดลง 224.26 ลานบาท หรือ
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คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.33 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากบริษัทยอยไดทำบันทึกขอตกลงชำระหนี้และหักกลบลบหนี้

กับลูกหนี้รายหน่ึง ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการติดตามหนี้ที่คางชำระอยางใกลชิด 

สำหรับนโยบายในการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวน

ที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวน 1,028 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาจำนวน 1,041 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,027 ลาน

บาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 13.80 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.05 ของสินทรัพยรวม ลดลง 34.33 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 71.32 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทยอยมีการติดตามหนี้ที่คางชำระอยางใกลชดิ 

สำหรับนโยบายในการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจำนวน

ที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,027 ลานบาท 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาจำนวน 1,029 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 956 ลาน

บาท คงเหลือลูกหนี้การคาสุทธิ 73.04 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.25 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 59.24 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 429.13 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนพันธมิตรทาง

การคา เคยมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกับบริษัทหรือมีกรรมการที่มีความสัมพันธกับกรรมการของบริษัท 

สำหรับนโยบายในการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญจากจำนวน

ที่คาดวาจะเก็บไมได โดย ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งสำรองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวน 956 ลานบาท 

 

 สินคาคงเหลือ 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจำนวน 1,991.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.11 

ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 303.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 17.98 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมี

ปริมาณที่สอดคลองกับปริมาณที่เหมาะสมสำหรับรองรับการขายในอนาคตและเนื่องจากราคาขายสูงกวาตนทุนผลิตสินคาสำเร็จรูป 

ณ สิ้นป 2559 จึงมีการกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 69.09 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจำนวน 4,110.18 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.78 

ของสินทรัพยรวม เพิม่ขึ้น 2,118.61 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 106.38 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากรองรับการขายที่มีเพ่ิมขึ้นและการรักษาระดับการผลิตใหเหมาะสมเพียงพอตอปริมาณการจำหนาย 

ไตรมาส 3 ป 2560 บริษัทมีวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) สูญหายที่อาจเกิดจากถูกยักยอก ฉอโกงหรือลักทรัพย มูลคาเบื้องตน

ประมาณ 88 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดตั้งคาเผื่อวัตถุดิบสูญหายแลว ตอมา ในไตรมาส 4 ป 2560 บริษัทไดทำการตรวจนับสต็อกสินคา

และวัตถุดิบประจำป พบวา จำนวนวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) ขาดหายไปมีมูลคา 92 ลานบาท จึงตั้งคาเผื่อวัตถุดิบสูญหายเพิ่มขึ้นอีก 4 

ลานบาท ทั้งนี้เรื่องดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาสืบสวนจากเจาหนาที่ตำรวจ เพื่อสรุปความผิดและความเสียหายที่ชัดเจน 

อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทเช่ือมั่นวา บริษัทจะไมมีคาความเสียหายอื่นใดอีก 
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เมื่อวันท่ี 1 และ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ตองจายเงินจำนวน 2 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 68 ลานบาท) แกบริษัท

คูคาผูใหการสนับสนุนทางการเงินโดยยังไมไดรับโอนวัตถุดิบ(เศษเหล็ก) ตามปกติจากพื้นที่ควบคุมการจัดเก็บ ซึ่ง ณ วันที่เกิด

รายการ บริษัทไดบันทึกเปนเงินจายลวงหนาคาวัตถุดบิ ปจจุบันบริษัท อยูระหวางดำเนินการติดตามเงินดังกลาวคืน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือจำนวน 4,611.49 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.05 

ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 501.31 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.20 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 สาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ สินคาคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากรองรับการขายที่มีเพิ่มขึ้นและการรักษาระดับการผลิตใหเหมาะสมเพียงพอตอ

ปริมาณการจำหนาย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง และคาเผื่อวัตถุดิบที่สูญหายสำหรับวัตถุดิบ(เศษ

เหล็ก) สูญหายที่อาจเกิดจากการถูกยักยอก ฉอโกงหรือลักทรัพย จำนวน 212 ลานบาท และ 92 ลานบาท ตามลำดับ 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ จำนวน 3,840.37 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

12.94 ของสินทรัพยรวม ลดลง 771.12 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.72 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก 

การลดลงของสินคาคงเหลือของบริษัทยอยจำนวน 1,702.63 ลานบาท ซึ่งมาจากสินคาสำเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุและอุปกรณ

ลดลง ในขณะที่บริษัทมีสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,018.24 ลานบาท จากการที่บริษัทกลับมาผลิตสินคาเพื่อจำหนายเอง หลังจากที่

รับจางผลิตใหกับบริษัทยอย ตั้งแตพฤศจิกายน ป 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 

 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 28,738.71 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 88.12 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,707.19 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนรอยละ 5.61 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมา

จากคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 26,004.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 80.83 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,733.83 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 9.51 เมื่อเทยีบกับป 2559 ซึ่งเปนสวนใหญ

เปนผลมาจากคาเสื่อมราคาของสนิทรัพยถาวร ทั้งน้ี บริษทัมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินระหวางติดตั้งภายใตบัตรสงเสริม

การลงทุน เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 998 ลานบาท อาจเปนเหตุใหเกดิขอสงสัยอยางมีสาระสำคัญเกีย่วกับความสามารถในการดำเนินงาน

ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อวาสามารถดำเนินงานอยางตอเนื่องได เนื่องจากบริษัทมีแผนงานรองรับเพื่อการดำเนินงาน

ตอเนื่องแลว 

 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 24,384.47 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 79.60 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,620.41 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 6.23 เมื่อเทยีบกับป 2560 ซึ่งสวนใหญเปน

ผลมาจากคาเสื่อมราคาของสินทรพัยถาวร 

 ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ จำนวน 23,564.29 ลานบาท หรือคิดเปนสดัสวน

รอยละ 79.34 ของสินทรัพยรวม ลดลง 820.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.36 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สวนใหญเปนผล
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มาจากคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร นอกจากนี้บริษัทมีการจำหนายสินทรัพยตามบตัรสงเสริมการลงทุน และมผีลขาดทุนจาก

การจำหนายสินทรัพย บริษัทจึงบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรพัยเพิ่มขึ้น 

(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส

2/2562 
% 

หนี้สินหมุนเวียน 
        

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 315.86 0.97 212.50 0.66 212.50 0.69 212.50 0.72 

เจาหนี้การคา 7,479.04 22.93 1,326.19 4.12 2,339.82 7.64 1,648.00 5.55 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกนั - - - - - - - - 

หนี้สินที่เกิดจากการฟนฟกูิจการ ทีถ่ึงกำหนดชำระ         

     ภายในหนึ่งป 464.26 1.42 535.32 1.66 659.01 2.15 531.48 1.79 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วของกัน         

     ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 108.00 0.33 138.00 0.43 314.00 1.03 314.00 1.06 

หุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 558.49 1.71 509.54 1.58 505.93 1.65 479.57 1.61 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 30.00 0.09 1,506.20 4.68 1,269.36 4.14 123.66 0.42 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอืน่ 137.39 0.42 107.48 0.33 107.42 0.35 - - 

เงินกูยืมจากผูถือหุน 3.85 0.01 3.85 0.01 3.85 0.01 3.85 0.01 

เงินรับลวงหนาจากลกูคา 204.37 0.63 203.32 0.63 42.67 0.14 69.56 0.23 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 3,506.16 10.75 7,147.12 22.22 7,440.18 24.29 7,057.79 23.76 

ดอกเบี้ยคางจาย 3,969.00 12.17 4,936.69 15.34 5,473.96 17.87 5,476.95 18.44 

ประมาณการหนี้สิน 3,156.21 9.68 269.78 0.84 434.46 1.42 426.12 1.44 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 346.31 1.06 364.14 1.13 348.86 1.14 323.93 1.09 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 20,278.94 62.18 17,260.13 53.65 19,152.03 62.52 16,704.57 56.28 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
        

หนี้สินจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอม         

     ยอมความ 245.11 0.75 148.04 0.46 - - 334.26 1.13 

เจาหนี้การคา - - - - - - - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วของกัน 242.00 0.74 1,655.36 5.15 1,117.52 3.65 1,961.63 6.60 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - - - - - - - - 

เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย 875.19 2.68 545.27 1.69 117.93 0.38 - - 

ดอกเบี้ยคางจาย - - 16.05 0.05 - - - - 

ประมาณการหนี้สิน - - 24.24 0.08 - - - - 
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(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส

2/2562 
% 

ภาระผกูพันผลประโยชนพนักงาน 105.19 0.32 130.35 0.41 143.06 0.47 177.68 0.60 

หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น - - 1.81 0.01 1.39 0.00 1.17 0.00 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,467.50 4.50 2,521.11 7.84 1,379.89 4.50 2,474.75 8.33 

รวมหนี้สิน 21,746.44 66.68 19,781.24 61.49 20,531.92 67.03 19,179.33 64.61 

หนี้สินรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินทัง้สิ้น 21,746.44 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  66.68 ของ

สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 227.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.06 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยคาง

จายที่เพิ่มข้ึน และ ประมาณการหนี้สินท่ีเพิ่มขึน้ 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 19,781.24 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.49 

ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,965.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.04 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2559 สาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของเจาหนี้การคา และจากการประมาณการหนี้สิน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 20,531.92 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 67.03 

ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 750.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.79 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 สาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของเจาหน้ีการคา 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 19,179.33 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 64.61 

ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,352.60 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.59 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 สาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และเจาหนีก้ารคา เจาหนี้อ่ืนและคาใชจายคางจาย 

 

 หนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 20,278.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

62.18 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,794.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.71 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา หลักๆมาจาก 

ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 1,632.10 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจายเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไม

หมุนเวียนไปเปนหน้ีสินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 454.13 ลานบาท เปนผลจากภาระหนี้สินจากคดีฟองรองในสวนของ

ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ลดลง 49.20 ลานบาท จากการชำระคืนเงินกู เจาหนี้การคาลดลง 564.36 ลานบาท จากการชำระหนี ้เจาหนี้อื่นและคาใชจายคาง

จายเพิ่มขึน้ 329.31 ลานบาท เน่ืองจากมีการปรับปรุงรายการจากหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 17,260.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

53.65 ของสินทรัพยรวม ลดลง 3,018.81 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.89 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักเนื่องจาก



 
รายงานความเหน็ที �ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี �ยวกบัรายการที �เกี �ยวโยงกนั 
ของบรษิทัสาํหรบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ �มทุนของบรษิทัตามโครงการแปลงหนี�เป็นทุน 
ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 
 

162/203 

บริษัทไดรับหนังสือแจงการโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ของเจาหนี้การคาตางประเทศรายใหญ 7 ราย รวมถึงภาระหนี้ที่พึงมีทั้งหมด

ตามสัญญาเดิม ใหแกบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งเปนเจาหนี้รายใหม บริษัทจึงไดจัดประเภทเจาหนี้การคาดังกลาว เปนเจาหนี้

อื่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีประมาณ

การหนี้สินลดลง จำนวน 2,886.43 ลาบาท จากการโอนออกประมาณการหนี้สินจากคดีฟองรอง จำนวน 2,231 ลานบาท เนื่องจาก

ไดรับหนังสือแจงการโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้ที่บริษัทคางชำระแกเจาหนี้ตางประเทศรายหนึ่ง รวมถึงภาระหนี้สินที่พึงมีทั้งหมด

ตามสัญญาเดิมใหแกบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง และจากการปรับรายการผลแตกตางจากการปรับโครงสรางหนี้รอการรับรู จำนวน 

765 ลานบาท 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 19,152.03 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

62.52 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,891.90 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.96 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

เจาหนี้การคาเพิ่มขึน้ จำนวน 1,013.63 ลานบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต อีกทั้งมีดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น จำนวน 

537.27 ลานบาท จากสัญญาประนีประนอมของเจาหนี้การคาตางประเทศ และเจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น จำนวน 

293.06 ลานบาท จากเจาหน้ีกิจการทีเ่กี่ยวของกันในสวนของเจาหน้ีการคาตางประเทศ 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 16,704.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

56.28 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,447.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.78 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก 

การลดลงของเจาหนี้การคา จำนวน 691.82 ลานบาท และการลดลงจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี ่ยวของกัน จำนวน 

1,145.70 ลานบาท อีกทั้ง เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจายลดลงเชนกัน จำนวน 382.40 ลานบาท เนื่องจากการที่บริษัทเขาทำ

สัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้บางราย และมีการจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

 

 หนี้สินไมหมนุเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 1,467.50 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

4.50 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,566.69 ลานบาท หรอืคิดเปนสัดสวนรอยละ 51.63 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักเนื่องจาก

การปรับปรุงรายการหนี้สินไมหมุนเวียนไปเปนหนี้สินหมุนเวียน 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 2,521.11 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

7.84 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,053.61 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 71.80 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักเนื่องจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยมีมติอนุมัติใหเขาทำสัญญากูยืมระยะยาว วงเงินรวมไมเกิน 111 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย

คงที่รอยละ 12 ตอป ระยะเวลา 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาหนี้สินที่ผิดนัดชำระมาเปนเวลานาน และเพื่อเปนทุน

หมุนเวียนในการดำเนินงาน เปนแหลงเงินทุนสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบและเพิ่มกำลังการผลิต 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 1,379.89 ลานบาท หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 

4.50 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,141.21 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.27 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก
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การจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เปนเจาหนี้การคาตางประเทศ และ เจาหนี้อื่นและ

คาใชจายคางจายในสวนของหนี้สินภาษีผอนชำระ 

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินไมหมุนเวียน จำนวน 2,474.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 

8.33 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 1,094.86 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 79.34 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จำนวน 844.12 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 บริษัทเขาทำ

สัญญากูยืมเงินกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง จำนวน 70.00 ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปน เปนเงินกูระยะยาววงแรก จำนวน 30 ลาน

เหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน วงท่ีสองเงิน Standby Letter of credit 40 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อเปน

หลักประกันในการสั่งซื ้อเศษเหล็กนำเขาจากตางประเทศ อีกทั้งมีหนี้สินจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ 

จำนวน 334.26 ลานบาท จากการท่ีบริษัทเขาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้บางราย และไดรับการขยายระยะเวลา

ชำระหนี้ ทำใหหนี้สินที่เกิดจากการฟนฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความที่เปนหนี้ระยะสั้น จึงถูกจัดประเภทเปนหนี้สินไม

หมุนเวียน 

(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส

2/2562 
% 

สวนของผูถือหุน 
        

ทุนเรือนหุน         

     ทุนจดทะเบียน 48,775.74 149.55 48,775.74 151.61 48,775.74 159.23 48,775.74 164.23 

     ทุนที่ออกและชำระแลว 34,250.90 105.02 34,250.90 106.46 34,250.90 111.81 34,250.91 115.33 

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 14.05 0.04 14.05 0.04 14.05 0.05 14.05 0.05 

สวนเกิน (ต่ำ) กวามูลคาหุน         

     สวนต่ำกวามูลคาหุน (10,163.28) (31.16) (10,163.28) (31.59) (10,163.28) (33.18) (10,163.28) (34.22) 

     สวนเกินทุนจากการลดทุน 206.31 0.63 206.31 0.64 206.31 0.67 206.31 0.69 

กำไร (ขาดทุน) สะสม         

     จัดสรรแลว         

          ทุนสำรองตามกฎหมาย 763.98 2.34 763.98 2.37 763.98 2.49 763.98 2.57 

     ยังไมไดจัดสรร (22,923.62) (70.29) (23,098.90) (71.80) (24,899.54) (81.28) (25,504.99) (85.92) 

รวมสวนของผูถอืหุนของบริษทั 2,148.35 6.59 1,973.06 6.13 172.42 0.56 (433.02) (1.46) 

สวนไดเสยีที่ไมมีอำนาจควบคุม 8,719.88 26.74 10,417.76 32.38 9,928.10 32.41 10,936.58 36.82 

รวมสวนของผูถือหุน 10,868.23 33.32 12,390.82 38.51 10,100.52 32.97 10,503.56 35.39 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 32,614.67 100.00 32,172.05 100.00 30,632.44 100.00 29,682.88 100.00 
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สวนของผูถือหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 10,868.23 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 33.32 ของสินทรัพยรวม ลดลง 1,048.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.80 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา สาเหตุหลักมาจาก

สวนของขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น จากขาดทุนสุทธิประจำป 2559 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 12,390.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 38.51 เพิ่มขึ้น 1,522.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.01 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากสวนไดเสียที่ไมมี

อำนาจควบคุม จากการแปลงหนี้เปนทุนของบริษัทยอยและการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย อีกทั้งเปนกำไรเบ็ดเสร็จจากการ

ดำเนินงาน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 10,100.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 32.97 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2,290.30 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.48 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา เปนผลมาจากผล

ขาดทุนสุทธิ ซึ่งเกิดจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพ ซึ่งราคา Graphite Electrode ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของตนทุนแปรสภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ  

ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จำนวน 10,503.56 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 35.39 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้น 403.04 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.99 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจาก

บริษัทยอย มีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผูถือหุนมีมติอนุมัติออกหุนสามัญเพิ่มทุนโดย

การออกและเสนอขายใหกับผูถือหุน (Right Offering) ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนทุนชำระแลวเพ่ิมเติมกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2562  ซึ่งบริษัทยอยไดรับเงินสดจาการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 1,429.16 ลานบาท 
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(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส 

2/2561 
% 

ไตรมาส 

2/2562 
% 

รายได 
          

รายไดจากการขาย  21,683.63   98.92   25,704.98   89.44   29,965.74   98.76   15,963.27   99.84   8,589.61   89.99  

รายไดจากการใหบริการ - รบจางผลิต  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  6.53   0.03   146.90   0.51   -    -    -    -    11.69   0.12  

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคำสั่งซื้อ           

   ของวัตถุดิบที่ยังไมไดรับมอบ  25.96   0.12   -    -    -    -    -    -   29.25  0.31  

กลับรายการประมาณการผลแตกตาง           

   จากการปรับโครงสรางหนี้รอการรับรู   -    764.90   2.66   -    -    -    -    -    -   

กำไรจากการที่เจาหนี้ลดหนี้ให  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ   35.45   0.16   1,244.85   4.33   197.03   0.65   -    -    720.99   7.60  

กำไรจากการปรับโครงสรางหนี ้  58.94   0.27   749.43   2.61   -    -    -    -    -    -   

กำไรจากการประนีประนอมยอมความ      -    -    -    -    84.62   0.89  

รายไดอื่น  109.17   0.50   127.55   0.44   178.56   0.59   25.41   0.16   52.86   0.55  

รวมรายได  21,919.68   100.00   28,738.62   100.00   30,341.33   100.00   15,988.67   100.00   9,489.01   100.00  

คาใชจาย 
          

ตนทุนขาย           

     - ตนทุนผลิตสินคาที่ขาย  20,370.58   92.93   24,775.71   86.21   29,635.85   97.67   15,261.78   95.45   8,790.77   92.09  

     - ตนทุนการผลิตที่วางเปลา  257.30   1.17   195.53   0.68   400.18   1.32   192.19   1.20   556.49   5.83  

     - ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) (69.09)  (0.32)   5.30   0.02   159.31   0.53   40.78   0.26  (28.20)  (0.30)  

รวมตนทุนขาย  20,558.79   93.79   24,976.53   86.91   30,195.35   99.52   15,494.74   96.91   9,319.06   98.21  
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(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส 

2/2561 
% 

ไตรมาส 

2/2562 
% 

ตนทุนการใหบริการ - รับจางผลิต  -    -    -    -    -    -     -    -   -   

คาใชจายในการขาย  458.06   2.09   482.76   1.68   365.22   1.20   189.47   1.19   109.55   1.15  

คาใชจายในการบริหาร  983.02   4.48   868.46   3.02   843.32   2.78   401.92   2.51   460.44   4.85  

ประมาณการผลขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบ           

   ที่ยังไมไดรับมอบ  -    -    -    -    40.57   0.13   23.96   0.15   -    -   

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสุทธ ิ  -    -    -    -    9.59   0.03   1.62   0.01   -    -   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ  -    -    -    -    -    -    152.55   0.95   -    -   

คาใชจายอื่น  13.86   0.06   1,039.64   3.62   144.05   0.47   94.79   0.59   49.86   0.53  

ตนทุนทางการเงิน  933.02   4.26   994.83   3.46   1,101.54   3.63   535.35   3.35   576.23   6.07  

รวมคาใชจาย  22,946.74   104.69   28,362.23   98.69   32,699.63   107.77   16,894.40   105.66   10,515.14   110.81  

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (1,027.07)  (4.69)   376.39   1.31  (2,358.30)  (7.77)  (905.73)  (5.66)  (1,026.12)  (10.81)  

คาใชจายภาษีเงินได (21.42)  (0.10)  (10.85)  (0.04)   -    -    -    -    -    -   

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป (1,048.49)  (4.78)   365.54   1.27  (2,358.30)  (7.77)  (905.73)  (5.66)  (1,026.12)  (10.81)  

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป           

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไร           

หรือขาดทุนในภายหลัง :            

- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร           

ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  -    -   (39.63)  (0.14)   -    -    -    -    -    -   

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสำหรับป (1,048.49)  (4.78)   325.91   1.13  (2,358.30)  (7.77)  (905.73)  (5.66)  (1,026.12)  (10.81)  
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(หนวย : ลานบาท) 2559 % 2560 % 2561 % 
ไตรมาส 

2/2561 
% 

ไตรมาส 

2/2562 
% 

การแบงปนกำไร (ขาดทุน)           

    สวนที่เปนของบริษัทใหญ (1,043.27)  (4.76)  (387.68)  (1.35)  (1,662.47)  (5.48)  (831.35)  (5.20)  (605.44)  (6.38)  

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (5.22)  (0.02)   753.22   2.62  (695.83)  (2.29)  (74.38)  (0.47)  (420.68)  (4.43)  

ขาดทุนสำหรับป (1,048.49)  (4.78)   365.54   1.27  (2,358.30)  (7.77)  (905.73)  (5.66)  (1,026.12)  (10.81)  

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม           

  สวนที่เปนของบริษัทใหญ (1,043.27)  (4.76)  (414.68)  (1.44)  (1,662.47)  (5.48)  (831.35)  (5.20)  (605.44)  (6.38)  

  สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (5.22)  (0.02)   740.59   2.58  (695.83)  (2.29)  (74.38)  (0.47)  (420.68)  (4.43)  

กำไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสำหรับป (1,048.49)  (4.78)   325.91   1.13  (2,358.30)  (7.77)  (905.73)  (5.66)  (1,026.12)  (10.81)  
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ผลการดำเนินงาน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 สาเหตุหลักมาจากราคาจำหนายเหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวนเฉลี่ยตอตันลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 ในสวนของตนทุน บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายตอตันลดลงเมื่อ

เทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากตนทุนราคาวัตถุดิบเฉลี่ยตอตันที่ปรับตัวลดลงประกอบกับตนทุนแปลงสภาพเฉลี่ยตอตันที่ลดลงจาก

ประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและราคาวัตถุดิบตางปรับตัวลดลง แตเนื่องจากราคาเหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวนปรับตัวลดลงนอยกวาราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงรวมทั้งบริษัทและบริษัทยอยสามารถบริหารจัดการตนทนุ

วัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกำไรขั้นตน 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของเหล็กแผนรีด

รอนเพิ่มขึ้น และบริษัทมีการบริหารจัดการการผลิตไดเปนอยางดี อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ

กำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากบริษัทและและบริษัทยอยเขาทำสัญญากูยืมเงินกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง เพื่อ

แกปญหาหน้ีสินที่ผิดนัดชำระและเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมผีลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับป 2560 ถึงแมวารายไดจะเพิ่มขึ้น แตตนทุนการ

ผลิตก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพในดานราคาของ Graphite Electrode ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุน

แปรสภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดำเนินงานลดลดงเมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวของปที่ผานมา เนื่องจาก สาเหตุหลักมาจากบริษัทหยุดการผลิตชั่วคราวเปนเวลา 3 เดือน ในชวง เดือน กุมภาพันธ 

ถึง เมษายน 2562 เนื่องจากขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการปดซอมบำรุงเครื่องจักรประจำป ในสวนของบริษัท

ยอยมีการหยุดการผลิตชั่วคราวประมาณ หนึ่งเดือนครึ่ง ในชวงกลางเดือน มกราคม ถึงตนเดือน มีนาคม 2562 เนื่องจากอุปกรณ

หมอแปลง (Transformer) ที่ใชในกระบวนการผลิตชำรุดและตองรอการสั่งซื้ออะไหลจากตางประเทศ แตบริษัทและบริษัทยอย

ยังคงตองมีภาระคาใชจายคงท่ีและคาเสื่อมราคาอยูตลอดถึงแมจะไมมีการผลิต 

 

 รายไดจากการขายและรายไดอื่น ๆ 

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

สัดสวนรอยละ 4.63 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งมีรายได 22,984.70 ลานบาท จากการขายรวมสำหรับป 2559 จำนวน 21,683.63 

ลานบาทเปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีรายไดจากการขายรวม จำนวน 22,826.49 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการ

ขายลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตบริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมีประสิทธิภาพ นำไปสู

ตนทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมาเปนผลใหบริษัทมีกำไรขั้นตนในปนี ้ โดยประเด็นสำคัญของกำไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากตนทุนขายเฉลี่ยลดลงคิดเปนรอยละ 12.50 ในสัดสวนที่มากกวาราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง คิดเปนรอยละ 3.81 บริษัทและ

บริษัทยอยมีปริมาณการขายรวมสำหรับป 2559 จำนวน 1,326,352 ตัน ลดลงจากป 2558 จำนวน 16,751 ตัน ที่มีปริมาณการ

ขายจำนวน 1,343,103 ตัน คิดเปนปริมาณการขายที่ลดลงรอยละ 1.25 เมื่อเทียบกับป 2558 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,738.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,818.94 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 31.11 เมื ่อเทียบกับป 2559 โดยบริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณการขายรวมสำหรับป 2560 จำนวน 

1,381,366 ตัน เพิ่มข้ึน 54,984 ตัน คิดเปนปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.15 เมือ่เทียบกับป 2559  
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ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น จำนวน 30,341.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,602.71 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 5.58 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยบริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณการขายสำหรับป 2561 จำนวน 1,449,290 ตัน 

เพิ่มขึ้น 67,924 ตัน คิดเปนปริมาณการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.92 เมื่อเทียบกับป 2560 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 9,545.47 ลานบาท ลดลง 

6,443.21 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจาก บรษิัทหยุดการผลิต จึงสงผลใหมีปริมาณการ

ขายลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดยบริษัท มีปริมาณการขายรวม จำนวน 437,732 ตัน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา 

จำนวน 328,789 ตัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 43 อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 

732.04 ลานบาท เกิดจากการเขาทำสัญญากูยืมเงินกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

และเพื่อการจัดหาวัตถุดิบ และ กำไรจากการประนีประนอมยอมความ จำนวน 84.62 ลานบาท เกิดจากการท่ีบริษัทเขาทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้บางราย โดยไดรับการขยายระยะเวลาชำระหนี้และเจาหนี้ตกลงจะไมคิดดอกเบี้ย บริษัทจึง

บันทึกกำไรจากการประนีประนอมยอมความ 

 

 กำไรจากการปรับโครงสรางหนี ้

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 58.94 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.27 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 31.16 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 112.21 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากเจาหนี้การคา

และหนี้สินภายใตแผนฟนฟูกิจการทีบ่ริษัทสามารถเจรจาและชำระหน้ีใหกับเจาหนี้ทำใหไดสวนลด (haircut) 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 749.43 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.61 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 690.49 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1,171.58 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากแผนการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจาหน้ีรายใหม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ

ใหบริษัทเขาทำสัญญาเงินกูยืมกับบริษัทตางประเทศ และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดเขาลงนามในบันทึกความเขาใจ 

(MOU) และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 เจาหนี้รายใหมไดตกลงลดหนี้การคา (Haircut) 

ดอกเบี้ยคงคาง 

ในป 2561 และ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากการประนีประนอม

รวม จำนวน 84.62 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเขาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้บางราย โดยไดรับการขยาย

ระยะเวลาชำระหนี้และเจาหนี้ตกลงจะไมคิดดอกเบี้ย บริษัทจึงบันทึกกำไรจากการประนีประนอมยอมความ 

 

 กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธ ิ

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จำนวน 35.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 0.16 ของรายไดรวม เปนผลมาจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จำนวน 1,244.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 4.33 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 1,209.40 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3,411.39 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมา

จากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ จากการเขาทำแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับบริษัทตางประเทศ และ

การที่เจาหนี้รายใหมไดตกลงลดหนี้การคา (Haircut) ดอกเบี้ยคงคาง อีกท้ังบริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซือ้วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต

สินคาจากตางประเทศเพิ่มมากข้ึน 
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ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมสุทธิ จำนวน 197.03 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย

ละ 0.65 ของรายไดรวม ลดลง 1,047.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 84.17 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากคาเงิน

บาทท่ีแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 

720.99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.60 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 720.99 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 

เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ จากการเขาทำ

สัญญากูยืมเงินกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการจัดหาวัตถุดิบ 

 

 ตนทุนขาย 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 20,558.79 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.79 ของรายได

รวม ลดลง 3,212.73 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.52 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนไปตามรายไดที่ลดลง นอกจากนี้

บริษัทสามารถบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหมีตนทุนการผลิตที่ลดลง 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 24,976.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.91 ของรายได

รวม เพิ่มขึ้น 4,417.74 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.49 เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มมาก

ขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนอีกดวย 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 30,195.35 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.52 ของรายได

รวม เพิ่มขึ้น 5,218.81 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20.89 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่ม

มากขึ้นประกอบกับราคาวัตถุดิบและตนทุนแปรสภาพที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา Graphite 

Electrode ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายรวม 9,319.06 ลานบาท หรือคิด

เปนสัดสวนรอยละ 98.21 ของรายไดรวม ลดลง 6,175.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.86 เมื่อเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากบริษัทหยุดการผลิตชั่วคราวเปนเวลา 3 เดือน ในชวง เดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน 

2562 เนื่องจากขาดสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการปดซอมบำรุงเครื่องจักรประจำป ในสวนของบริษทัยอยมีการหยุด

การผลิตชั่วคราวประมาณ หนึ่งเดือนครึ่ง ในชวงกลางเดือน มกราคม ถึงตนเดือน มีนาคม 2562 เนื่องจากอุปกรณหมอแปลง 

(Transformer) ที่ใชในกระบวนการผลิตชำรุดและตองรอการสั่งซื้อจากตางประเทศ และสวนหนึ่งเกิดจากตนทุนการผลิตที ่วาง

เปลาจากการหยุดการผลิตชั่วคราว 

 

 คาใชจายในการขาย 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จำนวน 458.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.09 ของ

รายไดรวม ลดลงจำนวน 28.18 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.80 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

ปริมาณการขาย 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จำนวน 482.76 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.68 ของ

รายไดรวม เพิ่มขึ้น 24.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.39 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขาย

เพิ่มขึ้นสงผลใหมีคาบริการขนสงในประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
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ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จำนวน 365.22 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.20 ของ

รายไดรวม ลดลง 117.53 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.35 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจากการลดลงของ

ผลตอบแทนในสวนของคานายหนาจากการขาย 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จำนวน 109.55 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.15 ของรายไดรวม ลดลง 79.92 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.18 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง 

 

 คาใชจายในการบริหาร 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จำนวน 983.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.48 

ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 32.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.41 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากมีคาใชจายในการ

บริหารอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จำนวน 868.46 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.02 

ของรายไดรวม ลดลง 114.55 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.65 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากในป 2559 มีการ

บันทึกคาใชจายที่เจาหนี้เรียกรองเพิ่มเติมจากการที่บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาในอดีต 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จำนวน 843.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.78 

ของรายไดรวม ลดลง 25.14 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.90 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากมีคาใชจายในการบริหารอื่น 

ๆ ลดลง ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีการตั้งคาเผื่อสินคาลดลง และคาเผื่อวัตถุดิบที่สูญหายสำหรับวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) สูญหายที่

อาจเกิดจากการถูกยักยอก ฉอโกงหรือลักทรัพย 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จำนวน 460.44 ลาน

บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.85 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 58.52 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.56 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงการบันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มเติม สำหรับเงิน

ชดเชยใหกับลูกจางที่ทำงานตั้งแต 20 ปขึ ้นไปใหไดคาชดเชยอัตราใหมจากเดิม 300 วัน เปน 400 วัน ตามที่ไดมีประกาศ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา โดย

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาใชจายประโยชนพนักงานเพิ่มเติม จำนวน 19 ลานบาท และ 20 ลานบาท ตามลำดับ  

 

 คาใชจายอื่น 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จำนวน 13.86 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.06 ของรายไดรวม 

ลดลง 290.79 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.45 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงจากประมาณการ

หนีส้ินจากคดีฟองรอง และผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอ่ืน จำนวน 1,039.64 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.62 ของรายได

รวม เพิ่มขึ้น 1,025.78 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7,398.33 เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยระหวางกอสราง จำนวน 998 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยตามโครงการแปลงหนี้

เปนทุนทำใหสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยลดลง จำนวน 184 ลานบาท อีกทั้ง เปนการขาดทุนจากการขายเงินลงทุน สืบเนื่อง

จากบริษัทไดรับหุนจากบริษัทแหงหนึ่งที่เกิดจากการชำระหนี้ทางการคา และนำหุนนี้มาจำนำเปนหลักประกันวงเงินกูกับธนาคาร
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แหงหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 55 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.42 ของหุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว ตอมาบริษัทไดขาย

หุนบางสวน เพื่อชำระหนี้ของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู จำนวนทั้งสิ้น 48 ลานหุน คิดเปนรอยละ 1.24 ของหุน

สามัญจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว ทำใหบริษัทเกิดผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน จำนวน 120 ลานบาท 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จำนวน 144.05 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47 ของรายได

รวม ลดลง 895.59 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.14 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจาก ป 2559 มีการบันทึกผลขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง จำนวน 998 ลานบาท ซึ่งในป 2561 มีการบันทึกประมาณหนี้สินจากคดี

ฟองรอง จำนวน 100 ลานบาท  

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายอื่น จำนวน 49.86 ลานบาท หรือ

คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.53 ของรายไดรวม ลดลง 44.94 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.41 เมื่อเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปท่ีผานมา เนื่องจากผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 

 

 ตนทุนทางการเงิน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จำนวน 933.02 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.26 ของ

รายไดรวม เพิ่มขึ้น 243.26 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.27 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้สงผล

ใหมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน  

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จำนวน 994.83 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.46 ของ

รายไดรวม เพิ่มขึ้น 61.82 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทยอยภาระดอกเบี้ย

เงินกูยืมจากเจาหนี้บริษัทตางประเทศแหงหนึ่งเพ่ิมมากขึ้น 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จำนวน 1,101.54 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.63 ของ

รายไดรวม เพิ่มขึ้น 106.70 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 10.73 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทยอยมีการกูยืม

ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มยอดขายและรักษากำลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนใหตอเนื่องสำหรับตลาดใน

ประเทศ 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน จำนวน 576.23 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.07 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 40.88 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.64 เมื่อเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปที่ผานมา สาเหตุหลักจากการที่บริษัทเขาทำสัญญากูยืมกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

จำนวน 70.00 ลานเหรียญสหรัฐ แบงเปนเงินกูระยะยาววงแรก จำนวน 30 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุน

หมุนเวียน วงที่สองเงิน Standby Letter of credit 40 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อเปนหลักประกันในการสั่งซื้อเศษเหล็กนำเขาจาก

ตางประเทศ สงผลใหมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

 

 กำไร (ขาดทุน) ขั้นตนและสทุธ ิ

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกำไรขั้นตนรวม จำนวน 1,124.84 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.13 ของ

รายไดรวม เปรียบเทียบกับป 2558 ที่มีผลขาดทุนขั้นตนรวม 945.03 ลานบาท แตเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายที่

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดทีเ่พิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,048.49 ลานบาท  
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ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกำไรขั้นตนรวม จำนวน 728.45 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.53 ของ

รายไดรวม ลดลง 396.38 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.24 เมื่อเทียบกับปกอน แตเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมี

รายไดในสวนอื่นจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกำไรสุทธิ 

จำนวน 365.54 ลานบาท 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตน จำนวน 229.60 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.76 ของ

รายไดรวม อีกท้ังมีตนทุนการผลิต และคาใชจายจากการประมาณการผลขาดทุนจากคำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ยังไมไดรับมอบ หนี้สูญและ

หนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงตนทุนทางการเงินที่เพิ่มมากข้ึน สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุน 2,358.30 ลานบาท 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนขั้นตน จำนวน 729.45 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.69 ของรายไดรวม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีการหยุดการผลิตและปดปรับปรุงซอมแซมตามที่

ไดกลาวขางตน แตยังคงแบกรับภาระคาใชจายคงที่ และตนทุนการผลิตที่วางเปลา อีกท้ัง จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตป 

2561 สงผลใหสัดสวนของตนทุนการผลิตสูงกวารายไดจากการขายอีกดวย 

 

(หนวย : ลานบาท) 2559 2560 2561 
ไตรมาส 
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เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  674.88   159.86   845.20  (604.75) 

เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (30.95)   132.19  (45.14)  (22.94) 

เงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (179.07)  (323.86)  (1,132.68)  991.71 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ  464.86  (31.82)  (332.61)  364.03 

 

กระแสเงินสด 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 674.88 ลานบาท จากการใชไปในสินคา

คงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นและการไดมาจากเจาหนี้การคา เปนหลัก 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 159.86 ลานบาท จากการใชไปในสินคา

คงเหลือ และจากการไดมาซึ่งหนี้สินหมุนเวียนอื่นและเจาหนี้การคา เปนหลัก 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 845.20 ลานบาท จากการไดมาในเจาหนี้

การคา และการใชไปในสินคาคงเหลือ เปนหลัก 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 

604.75 ลานบาท จากการลดลงของเจาหน้ีการคา เปนหลัก 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 30.95 ลานบาท จากการซื้อสินทรัพยถาวรเปน

หลัก 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 132.19 ลานบาท จากการจำหนายเงินลงทุน

ชั่วคราว และการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 45.14 ลานบาท จากการซื้อสินทรัพยถาวรเปน

หลัก 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 22.94 

ลานบาท จากการซื้อสินทรัพยถาวรเปนหลัก 

 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

ในป 2559 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 179.07 ลานบาท จากการชำระตนทุนทาง

การเงิน ชำระคืนเงินกูยืมและชำระหนี้สินบางสวน 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 323.86 ลานบาท จากการชำระตนทุนทาง

การเงิน ชำระหนี้สินระหวางการปรับโครงสรางหนี้ และเงินกูยืม แตบริษัทและบริษัทยอยยังไดรับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและ

กิจการที่เก่ียวของกัน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,132.68 ลานบา จากการจายชำระตนทุน

ทางการเงิน ชำระคืนเงินกูยืมและชำระหนี้สินบางสวน 

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 

991.71 ลาบาท จากการเขาทำสัญญาเงินกูกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทไดรับเงินกูจำนวน 70.00 ลานเหรียญสหรัฐ 

โดยแบงเปนเงินกูระยะยาวงแรก 5 ป เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 30  ลานเหรียญสหรัฐ วงที่สองเปนวงเงิน Stand-by-

Letter of Credit จำนวน 40 ลานเหรียญสหรัฐ  

อัตราสวนทางการเงิน 2559 2560 2561 
ไตรมาส 
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อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน (เทา)  0.15   0.31   0.29   0.31  

สัดสวนหน้ีสินตอทุน (เทา)  10.12   10.03   119.08   (44.29) 

อัตรากำไรขั้นตนจากการขาย (รอยละ)  5.19   2.83   (0.77)  (8.49) 

อัตรากำไรสุทธติอรายไดรวม (รอยละ)  (4.78)  1.27   (7.77)  (10.81) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (รอยละ)  (39.07)  (18.81)  (154.97)  (929.29) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (รอยละ)  (0.28)  4.23   (4.00)  (2.98) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (บาท)  (0.15)  (0.06)  (0.24)  (0.08) 

มูลคาตามบญัชีตอหุน (บาท)  0.31  0.29  0.03 (0.06) 
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 สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

ระหวางป 2559 – ป 2561 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อัตราสวนสภาพคลอง มีคา 0.15 

เทา 0.31 เทา 0.29 เทา และ 0.31 เทา ตามลำดับ ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 

เนื่องจากมีสินคางคงเหลือเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการเขาทำสัญญากูยืมเงินจากบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง เพื่อนำเงินมาชำระหนี้

เจาหนี้การคา สงผลใหเจาหนี้การคาลดลงเปนอยางมาก ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ

ป 2560 เนื่องจากมีเจาหนี้การคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีดอกเบี้ยคางจายจากเงินกูยืมเพิ่มขึ้นอีกดวย สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองดีขึ้นเล็กนอย เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากออก

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย อีกทั้งมีเจาหนี้การคา เจาหนี้อื่นและคาใชจายคางจาย รวมถึงเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เกี่ยวของกัน ลดลง เนื่องจากการเขาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้บางรายและการจัดประเภทหนี้สิน จากหนี้สิน

หมุนเวียนเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

ระหวางป 2559 – ป 2561 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อัตราสวนหนี้สินตอทุน มีคา 10.12 

เทา 10.03 เทา 119.08 เทา และ (44.29) เทา ตามลำดับ ในป 2560 มีหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืม เจาหนี้อื่นและคาใชจาย

คางจาย รวมถึงดอกเบี้ยคางจายจากเงินกูยืม ในป 2561 มีหนี้สินตอทุนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุน

สะสม แตยังคงแบกรับภาระในการดานการชำระเงินกูยืม การชำระเจาหนี้ รวมถึงดอกเบี้ยคางจายจากเงินกูยืม สำหรับงวด 6 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสภาพคลองติดลบ เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มสูงขึ้น จนสงผลให

สวนของผูถือหุนของบริษัทติดลบ 

 

 ความสามารถในการทำกำไร  

ระหวางป 2559 – ป 2561 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีความสามารถในการทำกำไร 

เทากับ รอยละ (4.78) รอยละ 1.27 รอยละ (7.77) และ รอยละ (10.81) ตามลำดับ ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมี

ความสามารถในการทำกำไรไดดีขึ้น มีปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีรายไดในสวนอื่นทั้งกำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ และ

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถือเปนรายไดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว สงผลใหบริษัทมีผลกำไร ในป 2561 ความสามารถในการทำ

กำไรลดลงเปนอยางมาก เนื่องจากไมมีรายไดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อีกทั้งสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น นอยกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

สงผลใหบริษทัประสบผลขาดทุน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีความสามารถในการ

ทำกำไรลดลงตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทหยุดการผลิตและปดปรับปรุงซอมแซม อีกทั้งสัดสวนของตนทุนขายมากกวา

สัดสวนของรายไดจากการขาย สงผลใหมีผลขาดทนุ 

ระหวางป 2559 – ป 2561 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื

หุนเฉลี่ย รอยละ (39.07) รอยละ (18.81) รอยละ (154.97) และ รอยละ (929.29) ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย

ประสบผลขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง สงผลใหมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนติดลบในอัตราที่สูง ถึงแมวา ในป 2560 จะมี

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนติดลบลดลง แตเปนการลดลงเพียงชั่วคราวจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากการ

ปรับโครงสรางหนี้ ที่เปนรายไดที่เกิดขึ้นไมบอยนัก สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมี

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ยติดลบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เนื่องจากจากสภาวะผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทติดลบ 
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ของบรษิทั จ ีสตลี จํากดั (มหาชน) 

 

176/203 

 

 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

ระหวางป 2559 – ป 2561 และสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

เฉลี่ย รอยละ (0.28) รอยละ 4.23 รอยละ (4.00) และ รอยละ (2.98) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแลว หากไมรวมกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนและกำไรจากการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นไมบอยนัก นั้น พบวา บริษัทและบริษัทยอยมีผลตอบแทน

ตอสินทรัพยติดลบเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิ และสินทรัพยลดลงจากสินทรัพยถาวรท่ีลดลงจากคาเสื่อมราคา 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1.  ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยป 2561 

จากขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทย

ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2561 อยูที่ 7.11 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.36 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา หาก

พิจารณาจำแนกยอดการผลิตตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา เปนการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel products) อยูที่ 3.90 ลานตัน 

หดตัวลดลงรอยละ 1.22 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา เปนผลมาจากการผลิตเหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณรีดรอน 

(Rebar & HR Section) ลดลงรอยละ 3.21 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา อยูที่ 3.10 ลานตัน ขณะที่ยอดผลิตกลุม

เหล็กทรงแบน (Flat steel products) อยูที่ 3.20 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 9.54 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา โดย

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตมากที่สุดคือ เหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (Hot rolled sheet) ในป 2561 อยูที่ 3.02 ลานตัน ซึ่งมีการ

ขยายตัวรอยละ 11.24 รองลงมา คือ เหล็กแผนรีดเย็น (Cold rolled sheet) 2.24 ลานตัน ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปที่ผานมารอยละ 14.77 และยอดผลิตเหล็กแผนเคลอืบ (Coated) 1.68 ลานตัน ขยายตัวจากชวงเวลาเดียวกันของปทีผ่านมา 

11.00%  

 สำหร ับปร ิมาณการใช ผล ิตภ ัณฑเหล ็กสำเร ็จร ูปภายในประเทศของไทย(Total Apparent Finished Steel 

Consumption) ในป 2561 อยูท่ี 17.44 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 4.79 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ 

ปที่ผานมา หากพิจารณาปริมาณการใชตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา ปริมาณการใชเหล็กทรงยาวขยายตัวรอยละ 2.15 เมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา อยูที่ 5.77 ลานตัน ขณะที่ปริมาณการใชเหล็กทรงแบนก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 

6.14 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา อยูที่ 11.68 ลานตัน โดยผลิตภัณฑเหล็กที่มีการใชงานมากที่สุด คือ เหล็กแผน

รีดรอน (Hot rolled) 7.39 ลานตัน รองลงมาคือ เหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณรีดรอน 5.54 ลานตัน และเหล็กแผนเคลือบ 4.25 

ลานตัน ตามลำดับ 

การนำเขาผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูปของไทยในป 2561 อยูที่ 12.05 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 6.41 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

โดยผลิตภัณฑที่มีการนำเขามากที่สุดคือ เหล็กแผนรีดรอน 4.26 ลานตัน รองลงมาคือ เหล็กแผนเคลือบ 2.76 ลานตัน และเหล็ก

แผนรีดเย็น 1.70 ลานตัน ตามลำดับ หากพิจารณาสัดสวนการใชเหล็กนำเขาเทียบกับการใชเหล็กผลิตในประเทศ อยูที่รอยละ 

69.08 ตอรอยละ 30.92 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาไทยมีการพึ่งพาสินคานำเขาเหล็กปริมาณคอนขางสูง 

สำหรับยอดการสงออกเหล็กสำเร็จรูปของไทยอยูที่ 1.71 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 10.31 ผลิตภัณฑเหล็กที่มีการสงออก

มากที่สุดคือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ อยูที่ 388,426 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเสน 223,707 ตัน เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับ

ปที่ผานมา 
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5.2. ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนในประเทศป 2561 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยไมมีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นตนที่เริ่มจากการถลุงจากแรเหล็ก ดังนั้นโครงสราง

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ดวยการหลอมเศษเหล็กจากโรงงานที่มีเตา

หลอมเศษเหล็กดวยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผูผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงสงตอไปยังการผลิตในขั้นปลาย โดย

แบงเปนอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, 

Seamless pipes เปนตน และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, 

Coated, Cold-formed section, Welded pipe เปนตน จากนั้นจึงสงตอไปยังอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็กตอไป สำหรับภาวะ

อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนไทย ขอมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิต 

การนำเขา การสงออก และปริมาณการใช ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2561 ดังนี้  

ยอดการผลิตเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศป 2561  อยูที่ 3.20 ลานตัน 

ขยายตัวรอยละ 9.54 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยเปนการผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูที่ 3.02 ลานตัน 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 11.24 ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดรอนแผนหนา (HR plate) กลับมีการหด

ตัวจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 12.79 อยูที่ 179,839 ตัน  

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน (หนวย : ตัน) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2560 ป 2561 เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

การผลิต 2,924,761 3,203,905 9.54 

การนำเขา 3,865,122 3,962,448 2.52 

การสงออก 10,322 73,977 616.71 

การบริโภค 6,779,562 7,092,376 4.61 

 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (หนวย : ตัน) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2560 ป 2561 เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

การผลิต 206,205 179,839 (12.79) 

การนำเขา 424,603 356,684 (16.00) 

การสงออก 1,655 18,268 1003.68 

การบริโภค 629,153 518,255 (17.63) 

 

ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (หนวย : ตัน) 

(ไมรวมเหล็กแผนรีดรอนไรสนิม) 

ป 2560 ป 2561 เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

การผลิต 2,718,556 3,024,066 11.24 

การนำเขา 3,440,519 3,605,764 4.80 

การสงออก 8,667 55,709 542.80 
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การบริโภค 6,150,409 6,574,121 6.89 
ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

สำหรับปริมาณการใชผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอน (Hot rolled) ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ภายในประเทศป 2561 

อยูที่ 7.09 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.61 โดยแยกเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) อยูที่ 6.57 ลานตัน ขยายตัว

จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 6.89 และเปนการใชเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) อยูที่ 518,255 ตัน หดตัวเมื่อ

เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.63  

สวนการนำเขาเหล็กแผนรีดรอน ทั้งชนิดเปนมวนและไมเปนมวนของไทยป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.52 อยูที่ 3.96 ลาน

ตัน โดยเปนการนำเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 3.61 ลานตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดี่ยวกันของปกอนรอยละ 

4.80 และเปนการนำเขาเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR Plate) อยูที่ 356,684 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอย

ละ 16.00  

 และการสงออกเหล็กแผนรีดรอน ทั้งชนิดเปนมวนและไมเปนมวน ของไทยในป 2561 อยูที่ 73,977 ตัน สงออกเพิ่มขึ้น 

รอยละ 616.71 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนบาง (HR sheet) 55,709 ตัน ขยาขตัวรอยละ 

542.80 จากชวงเวลาเดียวกันกับปกอน และเปนการสงออกเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HR plate) 18,268 ตัน ขยายตัวจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 1,003.68  

5.3. แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยป 2562 

ในป 2561 ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับชวงป 2560 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลง

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เปนทั้งผูผลิตและผูใชเหล็กอันดับหนึ่งของโลก รวมถึงผลกระทบของ

การตอบโตมาตรการทางการคาของภาวะสงครามทางการคา สงผลใหภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น ระดับราคาจึงมีการปรับตวัลดลง โดยราคาผลิตภัณฑเหล็กในตลาดโลกป 2561 เริ่มมีการชะลอตัวอยางเห็นไดชัดในชวงเดอืน

พฤษภาคม และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยราคาผลิตภัณฑเหล็กในประเทศจีนและราคาเหล็กนำเขาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตปรับตัวลดลงตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ราคาเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กเสนปรับตัว

ลดลงตามทิศทางราคาเหล็กในจีนซึ่งเปนประเทศผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโนมชะลอตัว 

ประกอบกับความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกที่เกิดจากผลกระทบของสงครามทางการคาประกอบกับราคาวัตถุดิบท่ีปรับตวัลดลง

โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของราคาของเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางการปรับลดตั้งแตตนป 2561 เปนตนมาจนกระทั่งสิ้นป 

ราคาเศษเหล็กปรับลดลง 17% เมื่อเทียบกับชวงตนป ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในป 2561 ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะ

สงครามทางการคาและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเชนเดียวกัน ขณะที่ปริมาณความตองการในการใชเหล็กในประเทศจีนยังไม

มีแนวโนมฟนตัว ซึ่งคาดวาผูผลิตเหล็กในประเทศตางๆ รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแขงขันจากเหลก็นาเขาในป 2562 ตอไปอีก  

สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel คาดการณความตองการใชเหล็กสำเร็จรูปของ

โลก ป 2562 มีแนวโนมโนมขยายตัว 1.4% อยูที ่1,681 ลานตัน โดยที่จากการคาดการณความตองการใชเหล็กสำเร็จรูปของโลกป 

2562 ของภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกมีแนวโนมความตองการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยกลุมสหภาพยุโรป (28 

ประเทศ) คาดการณความตองการใชเหล็กสำเร็จรูป ในป 2562 ขยายตัวอยูที่ 1.7% อยูที่ 169 ลานตัน กลุมประเทศเครือรัฐเอก

ราช (CIS) คาดการณความตองการใชเหล็กสำเร็จรูป ขยายตัว 0.9% ในกลุมประเทศอาเซียน World Steel คาดการณความ

ตองการใชเหล็กสำเร็จรูปมีการขยายตัว 6.2% ซึ่งความตองการใชเหล็กสำเร็จรูปขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โดยอยูที่
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ประมาณ 78.3 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ในกลุมประเทศ

อาเซียน ในขณะที่ World Steel คาดการณความตองการใชเหล็กสำเร็จรูปของจีนที่เปนประเทศผูผลิตและผูใชเหล็กรายใหญของ

โลก โดยในป 2562 ความตองการใชเหล็กสำเร็จรูปไมมีการขยายตัวและคาดวาจะคงที่เทากับในป 2561  

แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กไทยจากศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทยและสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศ

ไทยวิเคราะหการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.8 อยูที่ 17.4 ลานตัน ขณะที่การบริโภคเหล็กที่

แทจริงขยายตัวรอยละ 3.7 การผลิตเหล็กในประเทศอยูที่ 7.1 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 3.4 การนำเขาผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูป

ขยายตัวรอยละ 6.2 อยูที ่12 ลานตัน สวนการสงออกขยายตัวรอยละ 19 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ราคาเหล็กในประเทศเฉลี่ยลดลง

รอยละ 5.2 คาดการณความตองการใชเหล็กของไทยป 2562 อยูที่ 18.7-19 ลานตัน ปจจัยบวกจากการขยายตัวในอุตสาหกรรม

กอสราง การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆของภาครัฐ โครงการรถไฟฟาสายตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และแนวโนมการ

ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย และการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใตแผนยุทธศาสตรไทย

แลนด 4.0 การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น

อสังหาริมทรัพย 

การนำเขาผลิตภัณฑเหลก็รวมทั้งหมดของไทยป 2561 อยูที ่17.51 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 5.8 โดยการนำเขาผลิตภณัฑ

เหล็กกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูปขยายตัวรอยละ 9.7 และรอยละ 6.2 ตามลำดับ ขณะที่การนำเขาสินคาในหมวด

วัตถุดิบหดตัวลดลงรอยละ 1.3 ยอดนำเขาสินคาในหมวดวัตถุดิบป 2561 อยูที ่2.26 ลานตัน คิดเปนมูลคานำเขา 33,938 ลานบาท 

โดยการนำเขาเศษเหล็กและ Ferro alloy หดตัวลดลงรอยละ 0.5 และรอยละ 1.9 ตามลำดับ ขณะที่การนำเขา iron product หด

ตัวรอยละ 4.3 ยอดนำเขาผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสำเร็จรูปป 2561 อยูที่ 3.19 ลานตัน คิดเปนมูลคา 55,455 ลานบาท ยอดนำเขา

ผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูปของไทยป 2561 อยูที่ 12.05 ลานตัน คิดเปนมูลคานำเขา 354,141 ลานบาท โดยการนำเขาผลิตภัณฑ

สวนใหญมีการขยายตัว ยกเวนเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กแผนหนา และผลิตภัณฑเหล็กขึ้นรูปเย็นตามลำดับ 

  ยอดสงออกเหล็กไทยสูงสุดในรอบ 5 ปนับตั้งแตป 2556 ยอดสงออกผลิตภัณฑเหล็กของไทยป 2561 อยูที่ 

2.56 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 21 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยการสงออกผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสำเร็จรูปหดตัวลดลง

รอยละ 32 และผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูปขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 19 ขณะที่การสงออกสินคาหมวดวัตถุดิบขยายตัวรอยละ 64 ยอด

สงออกผลิตภัณฑเหล็กสำเร็จรูปป 2556 อยูที่ 1.71 ลานตัน คิดเปนมูลคาสงออกรวมทั้งสิ้น 52,942 ลานบาท โดยผลิตภัณฑที่มี

การสงออกมากที่สุดคือ ทอเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. Pipe fittings) 383,139 ตัน รองลงมาคือเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีด

รอน 315,892 ตัน และเหล็กเสน 223,708 ตัน ตามลำดับ สำหรับตลาดสงออกหลัก ไดแก อาเซียน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต 

ตามลำดับ 
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กราฟแสดงปริมาณการผลิต นําเข้า ส่งออก บริโภค สินค้าเหล็กของไทยตั �งแต่ปี 2004 – 2018 

ที�มา : สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

 

ป 2562 คาดวาความตองการใชเหล็กในไทยมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะเหล็กทรงยาวที่มักใชในงานกอสราง 

สอดคลองกับการขยายการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย สวนความตองการใชเหล็ก

ทรงแบนมีแนวโนมเติบโตตามทิศทางของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก ยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรจะ

ทยอยฟนตัว สำหรับดานการผลิตโดยรวมจะขยายตัวในกรอบจำกัด จากการสูญเสียสวนแบงตลาดใหแกเหล็กราคาถูกที่

นำเขาจากตางประเทศและเหล็กที่นักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะจีนเขามาตั้งโรงงานในไทย อยางไรก็ดีดานการผลิตเหล็ก

ทรงยาวที่สวนมากใชในงานกอสรางมีแนวโนมเติบโตดีสวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนใหใชวัสดุกอสราง

ภายในประเทศ 

1. กลุมผูผลิตเหล็กรายไดมีแนวโนมเติบโตดีขึ้นเฉพาะในบางกลุมผูผลิต 

1.1 ผูผลิตเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ (ผลิตภัณฑหลักในกลุมเหล็กทรงยาว) คาดวาจะมีรายได

เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อเพื ่อใชในงานกอสรางตามการขยายการลงทุนโครงการโครงสรางพื้นฐานตางๆที่

ภาครัฐพยายามเรงผลักดัน ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่สงเสริมใหใชวัสดุกอสรางภายในประเทศ 

อยางไรก็ดีผูผลิตไทยอาจเผชิญการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้นจากเหล็กนำเขาที่มีราคาถูกและการที่นัก

ลงทุนจีนเริ่มจะเขามาตั้งโรงงานผลิตในไทยมากขึ้น ซ่ึงอาจจำกัดความสามารถในการทำกำไรของผูผลิต 

1.2 ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน/รีดเย็น (ผลิตภัณฑหลักในกลุมเหล็กทรงแบน) คาดวารายไดของกลุมนี้จะฟนตัว

ชากวารายไดของกลุมผูผลิตเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เนื่องจากอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน 

อุปกรณ/เครื่องจักรกลการเกษตร ทอเหล็ก และเฟอรนิเจอรมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นแตยังตองเผชิญการ

แขงขันที่สูงขึ้นกับผลิตภัณฑที่นำเขาจากตางประเทศ สวนการฟนตัวของตลาดยานยนตจะสงผลบวกอยู

บางแตไมเต็มที่นักเนื่องจากชิ้นสวนยานยนตสวนใหญมักนำเขาเหล็กแผนคุณภาพสูงจากบริษัทแมใน

ตางประเทศโดยเหล็กแผนนำเขาที่ไดเปรียบทั้งดานคุณภาพและราคาที่ถูกกวา เนื่องจากเหล็กแผนที่

นำเขามักผลิตมาจากแรเหล็ก (Iron ore) ขณะที่เหล็กแผนที่ผลิตในไทยสวนใหญหลอมมาจากเศษเหล็ก 

(Scrap) ซึ่งมีคุณภาพต่ำกวาอาจสงผลใหความสามารถในการทำกำไรมีแนวโนมชะลอลง 
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2. กลุมผูคา/นาเขาเหล็ก 

รายไดมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูค้ำ/นำเขาเหล็กบางประเภทที่ใชในงานกอสรางที่ยังไมมีการผลิต

ในไทย เชน เหล็กราง อานิสงสมาจากกรขยายการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ตองการใชเหล็กจำนวนมาก ไดแก รถไฟ

ความเร็วสูง รถไฟฟา และรถไฟทางคู ในขณะที่กลุมผูคา/นำเขาเหล็กประเภทอื่นนาจะสามารถรักษาระดับรายได

ตามปกติเนื่องจากจะยังมีคำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ทยอยฟนตัวดีข้ึน 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยจึงคาดการณปริมาณการความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 

2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2561 อยูประมาณ 8.2% โดยคาดวาปริมาณความตองการใชจะอยูที่ประมาณ 

18.7-19 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก อาทิเชน การคาดการณ

ของการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวในบรรจุภัณฑอาหารกระปองสำเร็จรูปรวมถึงการ

ขยายตัวทางดานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ ในป 2562 อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) แบบไรรอยตอ และการขับเคลื่อนโครงการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝงทะเลตะวันออก และโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจาก

แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆภายในประเทศคาดวาความตองการใชเหล็กในป 2562 ยังคงสามารถ

เติบโตตอไปได   
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ภาคผนวกที ่2 : สรุปรายงานประเมินทรัพยสินของ GSTEEL 

1. สรุปรายงานประเมินทรัพยสินของ GSTEEL 

สรุปการประเมินมูลคาที่ดิน สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเครื่องจักร โดยผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินทรัพยสินในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบัญชี และเพื่อการสาธารณะ โดยบริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด (“ผูประเมิน

อิสระ”) ซึ่งเปนผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale 

Comparison Approach) หามูลคายุติธรรมของท่ีดิน และใชวิธีวิเคราะหมูลคาจากตนทุน (Cost approach) สำหรับการหามูลคา

ยุติธรรมของ สวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน และเครื่องจักร โดยสรุปสินทรัพยที่ไดทำการประเมิน รวมถึงมูลคา มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี ้

  หนวย : บาท 

รายละเอียด ตนทนุการทดแทนสินทรัพย 
มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

ที่ดิน 414,606,858.00 414,606,858.00 

สวนปรับปรุงอาคาร 2,021,195,000.00 1,218,038,786.00 

 รวม 2,435,801,858.00 1,632,645,644.00 

เครื่องจักร และอุปกรณ   

 - Melt Shop 7,516,040,000.00 1,533,256,824.00 

 - Continuous Casting Machine (CCM) 2,012,958,000.00 410,648,940.00 

 - Hot Strip Mill (HSM) 11,818,998,000.00 2,411,075,592.00 

 - Overhead Travelling Crane 1,276,360,000.00 255,272,000.00 

 - Roll Shop 554,563,000.00 110,912,600.00 

 - ระบบสาธารณูปโภค 1,442,513,000.00 288,502,600.00 

 - ระบบจายไฟ 2,098,494,000.00 428,092,776.00 

 - Laboratory and Maintenance  

   Equipment 

41,823,000.00 8,364,600.00 

 - Skin Pass Mill Line 1,160,522,000.00 557,050,560.00 

 - Shearing Machine 338,349,000.00 126,880,875.00 

 - Slitting Line 402,083,000.00 161,436,325.00 

 - Working Rolls, Other Rolls, Roll Chocks 643,801,000.00 618,048,960.00 

 - อื่นๆ 572,708,000.00 238,532,882.00 

 - Pickling and Oil Line 2,879,444,000.00 1,583,772,114.00 

 - Heavy Gauge Shearing Line 528,597,000.00 475,737,300.00 

 รวม 33,287,280,000.00 9,207,584,948.00 

 รวมทั้งสิ้น 35,723,081,858.00 10,840,230,592.00 

 ประมาณ (ปดเศษ) 35,723,000,000.00 10,840,000,000.00 
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  หนวย : บาท 

รายละเอียด ตนทนุการทดแทนสินทรัพย 
มูลคายุติธรรม 

(สินทรัพยที่ยังมีการใชงานอยู) 

 

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 (บาท/ เหรียญสหรัฐ) = 30.7795 Baht per 1 USD 

 

1.1 รายละเอียดที่ดิน 

ที่ดินของบริษัทตั้งอยูเลขที่ 55 เอส เอส พี อินดัสทรี พารค หมู 5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบานคาย จังหวัด

ระยอง 21120 ซึ่งแบงออกเปน 15 แปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  
โฉนดที่ดิน 

เลขที่

ดิน 
หนาสำรวจ 

เนื้อที ่
ภาระผูกพัน 

 รวมราคาประเมินราชการ  

ไร งาน ตร.ว  (บาท/ไร)  

1 21276 120 4443 248 1 40.5 Link Capital One (Mauritius) Limited 110,000 

2 21576 2 4405 32 2 95.1 บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จำกดั 110,000 

3 24472 200 2164 3 3 98.8 Link Capital One (Mauritius) Limited 170,000 

4 24652 314 1773 7 - 17.0 บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จำกดั 100,000 

5 24694 99 4165 9 - 42.0 บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จำกดั 200,000 

6 24695 102 4169 8 1 92.0 บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จำกดั 140,000 

7 24696 103 4176 6 3 35.0 บริษัท มหาชัยศูนยรวมเหล็ก จำกดั 120,000 

8 25136 106 5694 12 2 13.4 Link Capital One (Mauritius) Limited 170,000 

9 29453 105 5626 3 3 05.0 Link Capital One (Mauritius) Limited 140,000 

10 33235 190 5848 33 - 03.7 Link Capital One (Mauritius) Limited 140,000 

11 40155 211 6503 26 1 10.3 Link Capital One (Mauritius) Limited 140,000 

12 40156 212 6504 15 1 44.9 Link Capital One (Mauritius) Limited 140,000 

13 40158 213 6505 19 1 74.2 Link Capital One (Mauritius) Limited 140,000 

14 40669 350 7149 2 - 28.0 Link Capital One (Mauritius) Limited N.A. 

15 65006 301 10800 - 2 50.0 Link Capital One (Mauritius) Limited 100,000 

  รวม 429  2 49.9      

  หักสวนถนน  2  -  78.0     

  ที่ดินสุทธ ิ  427 1  71.9      
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ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลคาของที่ดิน โดย

คัดเลือกขอมูลราคาตลาดที่ดินท่ีมีการเสนอขายหรือขาย โดยพิจารณาที่ดินที่สามารถเปรียบเทียบกันไดและทำ

การปรับปรุงความแตกตางของทรัพยสินที่ประเมินมูลคากับราคาขายจริงของทรัพยสินที่นำมาเปรียบเทียบได 

โดยไดพิจารณาขอมูลตลาดประเภทที่ดินนำมาเปรียบเทียบกันจำนวน 3 รายการ ไดแก 1. เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมราช ระยอง 2. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง และ 3. นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียล

ปารค ซึ่งมีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวาง 2.80 – 3.20 ลานบาท/ไร 
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1.1.1 การประเมินมูลคาที่ดินเปลา  

ในการประเมินมูลคายุต ิธรรมของที ่ด ิน ผู ประเมินอิสระไดใชว ิธ ีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale 

Comparison Approach) ซึ ่งไดเปรียบเทียบกับที่ดินมีลักษณะใกลเคียงที่พึ ่งไดมีการซื้อ-ขาย หรือกำลัง

ประกาศขาย และนำราคามาปรับปรุงขอแตกตางระหวางที่ดินของบริษัท และที่ดินที่นำมาเปรียบเทียบ โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

รายละเอียด ทรัพยสินที่ประเมิน ที่ดินเปรียบเทียบ 1 ที่ดินเปรียบเทียบ 2 ที่ดินเปรียบเทียบ 3  

ลักษณะทรัพยสินที่

เปรียบเทยีบ 

ที่ดิน 

พรอมสิ่งปลูกสราง 
ที่ดินเปลา ที่ดินเปลา ที่ดินเปลา 

ที่ตั้ง 
สวนอุตสาหกรรม 

เอสเอส พ ี

นิคมอุตสาหกรรม 

เหมราช ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรม 

โรจนะ ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรมระยอง

อินดัสเตรียลปารค 

เนื้อที่ดิน  427.42975 มากกวา 10 มากกวา 10 มากกวา 6 

ขนาดท่ีดิน  

(กวางxยาว) 

ถนนหนากวางไมเสมอกัน 

ประมาณ 900  

และ 780.00 ม. 

N.A N.A N.A 

รายละเอียดทรัพยสิน 
สิ่งปลูกสรางประเภท

โรงงาน 

N.A N.A N.A 

สิทธิการใชทาง สาธารณประโยชน 
ทางภายในนิคม

อุตสาหกรรม 

ทางภายในนิคม

อุตสาหกรรม 

ทางภายในนิคม

อุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภคที่ม ี ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท  ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท  ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท  

ความกวางและเขตทาง 

ถนนคอนกรีต  

กวาง 14.00 ม.  

เขตทาง 10.00 ม. 

ถนนคอนกรีต  

กวาง 14.00 ม.  

เขตทาง 10.00 ม. 

ถนนคอนกรีต  

กวาง 14.00 ม.  

เขตทาง 10.00 ม. 

ถนนคอนกรีต  

กวาง 14.00 ม.  

เขตทาง 10.00 ม. 

ระบบบำบดัน้ำเสีย  N.A มี มี 

ขอกฎหมายอื่น - - - - 

ทำเลและสภาพแวดลอม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 

ศักยภาพในการพัฒนา

และการใชประโยชน

สูงสุด 

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 

เงื่อนไข - เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 

วัน/เดือน/ป - กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2562 

ผูขาย/ผูใหขอมูล - สำนักงานขาย สำนักงานขาย สำนักงานขาย 

สถานที่ติดตอ/โทรศัพท - 02-719-9555 02-318-6788 038-968-643-4 

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

รายละเอียด หนวย 
ทรัพยสิน 

ที่ประเมิน 

ที่ดิน

เปรียบเทียบ 1 

ที่ดิน

เปรียบเทียบ 2 

ที่ดิน 

เปรียบเทียบ 3  

ขนาดเนื้อที่ดิน (ไร) 427.42975 > 10.0 > 10.0 > 10.0 

ราคาเสนอขาย (บาท/ไร) - 3,200,000 2,800,000 3,000,000 

อัตราที่ตอรอง / ราคาที่เหมาะสม (เปอรเซ็นต) - 15% 15% 15% 

ราคาซื้อ / ขาย (บาท/ไร) - - - - 

วนัที่มีการซื้อขาย (ว/ด/ป) - - - - 

ปรับปจจัยดานระยะเวลา (เปอรเซ็นต) - - - - 

ราคาซื้อ / ขายหลังปรับปจจัยดาน

ระยะเวลา 
(บาท/ไร) - - - - 

ราคาที่ดินกอนปรับปจจัยจาก

ตาราง WQS 
(บาท/ไร) - 2,720,000 2,380,000 2,550,000 

ปจจัยการพิจารณามูลคา หนวย ทรัพยสนิ 

ที่ประเมิน 

ที่ดิน

เปรียบเทียบ 1 

ที่ดิน

เปรียบเทียบ 2 

ที่ดิน 

เปรียบเทียบ 3  

ทำเลที่ตั้ง / ตำแหนงท่ีดิน 25% 3 9 7 8 

สภาพแวดลอม 25% 3 9 9 9 

ขนาดเนื้อที่ดิน 25% 2 8 8 8 

รูปแปลงท่ีดิน 15% 4 8 8 8 

การใชประโยชนสูงสุด 15% 4 7 7 7 

คาคะแนนถวงน้ำหนัก 100% 310 835 785 810 

อัตราสวนบวก/ลบเปรียบเทียบกบั

ทรัพยสิน 
(เปอรเซ็นต) 0.00% -62.87% -60.51% -61.73% 

ราคาหลังการปรับปจจัยจาก

ตาราง WQS 
(บาท/ไร)  1,009,820 939,873 975,926 

ระดับความสำคัญของขอมูล

เปรียบเทยีบ 
(100%)  32.50% 34.17% 33.33% 

มูลคาหลังการปรับอัตรา

เปรียบเทยีบ 
(บาท/ไร) 974,623 328,192 321,123 325,309 

มูลคาทรัพยสินที่ทำการประเมิน ประมาณ 970,000 บาทตอไร 

 หรือ 2,425 บาทตอตารางวา 
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1.1.3 สรุปมูลคาทรัพยสิน 

ผูประเมินอิสระไดประเมินมูลคาที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 มูลคายุติธรรม 

ทีด่ินขนาด 427 ไร 1 งาน 71.9 ตารางวา (427.42975 ไร) 

(970,000 บาท/ไร) 

414,606,858 

ในการประเมินมูลคาทรัพยสินตลอดจนปจจัยที่มีผลตอทรัพยสินรวมทั้งสภาวะตลาด อสังหาริมทรัพย ผู

ประเมินอิสระไดใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Comparison Approach) หามูลคายุติธรรมของที่ดินโดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

รายละเอียด มูลคาทดแทนใหม มูลคายุติธรรม 

ที่ดิน 414,606,858 บาท 414,606,858 บาท 

อาคารและสวนควบบนที่ดิน 2,021,195,000 บาท 1,218,038,786 บาท 

เครื่องจักรและอุปกรณ 32,287,280,000.00 บาท 9,207,584,948.00 บาท 

รวม 35,723,081,858.00 บาท 10,840,230,592.00 บาท 

ปดเศษ 35,723,000,000.00 บาท 10,840,000,000.00 บาท 
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ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Comparison Approach) 

ซึ่งไดทำการวิเคราะหที่ดินมีลักษณะใกลเคียงที่พึ่งไดมีการซื้อ-ขาย หรือกำลังประกาศขาย โดยผูประเมินราคาทรัพยสิน

พิจารณาขอมูลที่ดินจำนวน 3 รายการคือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช-ระยอง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง และนิคม

อุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรียลปารค ซึ่งเปนทำเลทีต่ั้งในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง มาเปรียบเทียบขอมลูและปรับแก

ปจจัยตางๆ เชน ทำเลที่ตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรม ขนาดเนื้อที่ดินที่มีพื ้นที่กวาง ถนนสายหลัก ขนาดเสนทางคมนาคมที่มี

ขนาดกวาง สะดวกตอการเดินทางของรถยนต และรถบรรทุก ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน (ไฟฟา น้ำประปา โทรศัพท) 

คุณภาพของสิ่งที่พัฒนาและการใชประโยชนปจจุบันซึ่งเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม สภาพแวดลอมและการเจริญเตบิโตในอนาคต

ของพื้นที่ใกลเคียง เพื่อคำนวณหามูลคาของทรัพยสินและใหคะแนนโดยวิธีถวงน้ำหนัก (Weighted Quality Score :  

WQS) สำหรับการปรับราคาเปรียบเทียบกับทรัพยสิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนวิธีที่มีความเหมาะสม สำหรับ

การประเมินทรัพยสินที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาที่ดินเปลาในเขตอุตสาหกรรมที่นำมา

เปรียบเทียบมีการปรับปรุงขอแตกตางระหวางที่ดินของบริษัท กับพื้นที่ใกลเคียงนั้นมีขอมูลที่เพียงพอ และมีการปรับแก

ปจจัยตางๆ ทั้งทำเลที่ตั้งและขนาดเนื้อที่ดิน สงผลใหมูลคาของที่ดิน มีความเหมาะสมแลวตามสภาวะปจจุบัน ดังนั้น ผู

ประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมที่ดินโดยใชวิธีการเปรียบเทียบราคาขายคิดเปนมูลคารวม 414.61 ลานบาท 

1.2 สวนปรับปรุงอาคาร และที่ดิน 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและที่ดิน ผูประเมินอิสระไดใชวิธีตนทุนในการสรางใหม 

(Replacement Cost New) ดวยการคำนวณจากราคาตลาดปจจุบันของวัสดุและอุปกรณของสิ่งกอสรางรวมทั้งตนทุน

คาแรง หักดวยคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.2.1 สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 

ผูประเมินอิสระไดทำการสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดินที่สำรวจได 

ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้

ลำดับ รายละเอียดพื้นที่ใชสอย 

อายุการ 

ใชงาน 

(ป) 

ขนาด 

พื้นที ่

(ตร.ม.) 

ราคา 

(บาท/ 

ตร.ม.) 

ราคา 

กอสรางใหม 

(บาท) 

คาเสื่อม

ราคา  

ที่เหลือ 

ราคากอสราง

ใหมหักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 อาคารสำนักงาน AMO  40 1,600 15,500 24,800,000 81.25% 20,150,000 

2 อาคารสำนักงาน SMO  40 960 15,500 14,880,000 51.25% 7,626,000 

3 อาคารโรงงาน 

40 45,899 23,000 1,055,677,000 51.25% 541,034,463 

40 7,671 22,000 168,762,000 76.25% 128,681,025 

40 14,089 22,000 309,958,000 81.25% 251,840,875 

4 อาคารโกดังเก็บชิ้นสวน 40 5,469 15,500 84,769,500 51.25% 43,444,369 

5 หองควบคุมไฟฟาและ New Roll Shop 40 294 12,500 3,675,000 71.25% 2,618,438 

6 อาคารหองปฏิบัติการ 40 450 12,500 5,625,000 51.25% 2,882,813 

7 อาคารสำนักงาน GMO 40 1,000 15,500 15,500,000 51.25% 7,943,750 

8 อาคารโกดังหลังใหม 40 8,166 15,500 126,573,000 76.25% 96,511,913 
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ลำดับ รายละเอียดพื้นที่ใชสอย 

อายุการ 

ใชงาน 

(ป) 

ขนาด 

พื้นที ่

(ตร.ม.) 

ราคา 

(บาท/ 

ตร.ม.) 

ราคา 

กอสรางใหม 

(บาท) 

คาเสื่อม

ราคา  

ที่เหลือ 

ราคากอสราง

ใหมหักคาเสื่อม 

(บาท) 

9 อาคารปฏิบัติการหลังใหม 40 2,777 15,500 43,043,500 76.25% 32,820,669 

10 อาคารโกดังเก็บน้ำมัน 30 450 4,000 1,800,000 68.27% 1,228,860 

11 อาคารควบคุมหลัก 40 1,197 12,500 14,962,500 51.25% 7,668,281 

12 อาคารโรงอาหารและหองเปลี่ยนเสื้อผา 40 2,220 13,500 29,970,000 76.25% 22,852,125 

13 อาคารปอมยาม 30 116 7,000 812,000 68.27% 554,352 

14 อาคารกำจัดของเสีย 40 648 11,000 7,12,000 51.25% 3,653,100 

15 อาคารควบคุมน้ำเสีย HSM 40 300 9,000 2,700,000 51.25% 1,383,750 

16 อาคารควบคุมน้ำเสีย EAF 40 300 9,000 2,700,000 51.25% 1,383,750 

17 อาคารควบคุมน้ำเสีย CCM 40 250 8,500 2,125,000 51.25% 1,089,063 

18 อาคารปมน้ำ APR 40 370 9,000 3,330,000 81.25% 2,705,625 

19 อาคารกำจัดของเสียอันตราย 40 864 5,500 4,752,000 76.25% 3,623,400 

20 อาคารหลอมละลาย Melt Shop 40 420 13,000 5,460,000 51.25% 2,798,250 

21 อาคารควบคุมหมอแปลงดีเซล 30 390 5,000 1,950,000 34.97% 681,915 

รวม 1,930,952,500  1,185,176,786 

ปรับเศษ 1,931,000,000  1,185,200,000 
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1.2.2 สวนปรับปรุงที่ดิน 

ผูประเมินอิสระไดทำการสำรวจสวนปรับปรุงที่ดินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลำดับ รายละเอียดพ้ืนที่ใชสอย 

อายุการ 

ใชงาน 

(ป) 

ขนาด 

พื้นที ่

(ตร.ม.) 

ราคา 

(บาท/ 

ตร.ม.) 

ราคา 

กอสรางใหม 

(บาท) 

คาเสื่อม

ราคา  

ที่เหลือ 

ราคากอสราง

ใหมหักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 ถนนภายในและระบบระบายน้ำ 20 66,512 1,000 66,512,000 30.00% 19,953,600 

2 โรงจอดรถหลังคาคลุม 20 10,292 1,500 15,438,000 67.50% 10,420,650 

3 รั้วและประตูรั้ว 20 805 2,500 2,012,500 30.00% 603,750 

20 3,140 2,000 6,280,000 30.00% 1,884,000 

รวม 90,242,500  32,862,000 

 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : การประเมินมูลคาสวนปรับปรุงอาคาร และทีด่ิน ที่ผูประเมินอิสระใชวิธีตนทุนทดแทนใหม 

(Replacement Cost New) หรือตนทุนทดแทนดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน ดวยการคำนวณจากราคา

ตลาดปจจุบันของวัสดุและอุปกรณที่นำมาใชในการกอสราง อีกท้ังยังคำนงึถึงตนทุนคาแรงที่ใชในการปลูกสรางสวนปรับปรุงตาง ๆ 

ซึ่งตองใชกำลังคนและเครื่องจักรในการกอสราง แลวหักดวยคาเสื่อมราคาทางกายภาพ คาเสื่อมราคาการใชประโยชน คาเสื่อม

ราคาที่เหมาะสม คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสิ่งปลูกสราง และคาเสื่อมทางเศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกของทรัพยสินที่

ประเมิน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมทางกายภาพ ความเสื่อมตามลักษณะการใชงานและการใชประโยชนใชสอย และอายุการ

ใชงานของสิ่งปลูกสรางรวมถึงสวนปรับปรุงตางๆ โดยคำนึงถึงราคาวัสดุ คาแรงกอสราง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนวิธีที่

เหมาะสม เนื่องจากทรัพยสินมีการออกแบบเพื่อการใชงานเฉพาะ และมีการปรับปรุงดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใช

งานของสวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง เชน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน โกดัง โรงอาหาร อาคารควบคุมน้ำเสีย เปนตน 

ยอมมีการเสื่อมสภาพไปตามการใชงานเปนปกติ อีกทั้ง สวนปรับปรุงที่ดิน ถนนภายในโรงงาน โรงจอดรถ รั้ว เปนตน ก็ยอม

เสื่อมสภาพไปตามการใชงานปกติเชนกัน โดยสวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 30 – 40 ป และ

สวนปรับปรุงที่ดินมีอายุการใชงานเฉลี่ยประมาณ 20 ป ดังนั้นราคาประเมินอาคารและสวนปรับปรุงที่ดินตามรายงานผูประเมิน

ราคาอิสระที่คิดจากวิธีจากการประเมินตนทุนในการทดแทนใหม เทากับ 1,218.04 ลานบาท 

1.2.3 เครื่องจักร และอุปกรณ 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องจักร และอุปกรณ ผูประเมินอิสระไดใชวิธีตนทุนในการสรางใหม 

(Replacement Cost New) ดวยการพจิารณาจากตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณในอดีตปรับปรุงอัตราเงินเฟอ หักดวย

คาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณ ผูประเมินอิสระไดทำการสำรวจเครื่องจักร และอุปกรณ

ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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1.2.3.1 Melt Shop 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน 

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 ระบบดักจับฝุน 43-314-301-0010 2542 25 

7,512,206,000 1,532,490,024 
2  เตาหลอมเหล็ก 

43-314-301-0013 

ถึง 

43-314-301-0016 

2542 25 

3 รถยกขนาด 7 ตัน 43-314-301-0077 2542 12 3,834,000 766,800 

รวม 7,516,040,000 1,533,256,824 

 

1.2.3.2 Continuous Casting Machine 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 
Continuous Casting 

Machine 
43-314-301-0019 2542 25 2,012,985,000 410,648,940 

รวม 2,012,985,000 410,648,940 

 

1.2.3.3 Hot Strip Mill 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Tunnel Furnace 43-314-301-0038 2542 25 

11,818,998,000 2,411,075,592 

2 Roughing Mill Unit 43-314-301-0039 2542 25 

3 Coil Box 43-314-301-0040 2542 25 

4 Flying Crop Shear 43-314-301-0041 2542 25 

5 Descaling Spray System 43-314-301-0042 2542 25 

6 Finishing Mill 43-314-301-0043 2542 25 

7 
Thickness and Profile 

Meter 
43-314-301-0044 2542 25 

8 Roller Conveyor 43-314-301-0045 2542 25 

9 Down Coiler 43-314-301-0046 2542 25 
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ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

10 Coil Scale 43-314-301-0047 2542 25 

11 Coil Inspection Cutter 43-314-301-0048 2542 25 

12 Process Control System 43-314-301-0049 2542 25 

รวม 11,818,998,000 2,411,075,592 

 

1.2.3.4 Overhead Travelling Crane 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Overhead Travelling Crane 

43-314-301-0011 2542 20 

1,276,360,000 255,272,000 

43-314-301-0012 2542 20 

43-314-301-0017 2542 20 

43-314-301-0018 2542 20 

43-314-301-0020 2542 20 

43-314-301-0053 

ถึง 

43-314-301-0061 

2542 20 

รวม 1,276,360,000 255,272,000 

 

1.2.3.5 Roll Shop 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Lathe Machine 43-314-301-0050 2542 20 

554,563,000 110,912,600 
2 Grinding Machine 

43-314-301-0051 2542 20 

43-314-301-0052 2542 20 

รวม 554,563,000 110,912,600 
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1.2.3.6 ระบบสาธารณูปโภค 

ลำดับ รายละเอียด รหสัทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 ระบบทำความเย็น 

43-314-301-0021 

ถึง 

43-314-301-0023 

2542 20 

1,442,513,000 288,502,600 
2 อาคารทำความเย็น 43-314-301-0024 2542 20 

3 ระบบบำบดัน้ำเสีย 43-314-301-0025 2542 20 

4 ระบบอัดอากาศ 

43-314-301-0032 

ถึง 

43-314-301-0037 

2542 20 

รวม 1,442,513,000 288,502,600 

 

1.2.3.7 ระบบจายไฟฟา 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 เครื่องกำเนิดไฟฟา 

43-314-301-0026 

ถึง 

43-314-301-0028 

2542 25 

2,098,494,000 428,092,776 

2 หมอแปลงไฟฟา 

43-314-301-229 

ถึง 

43-314-301-0031 

2542 25 

รวม 2,098,494,000 428,092,776 

 

1.2.3.8 Laboratory and Maintenance Equipment 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Brinell Hardness Tester 43-314-301-0062 2542 15 
41,823,000 8,364,600 

2 Rockwell Hardness Tester 43-314-301-0063 2542 15 
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ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

3 
Micro Vickers Hardness 

Tester 
43-314-301-0064 2542 15 

4 Universal Microscope 43-314-301-0065 2542 15 

5 Stereo Microscope 43-314-301-0066 2542 15 

6 Polishing M/C 43-314-301-0067 2542 15 

7 Mounting Press 43-314-301-0068 2542 15 

8 Abrasive Cutting Machine 43-314-301-0070 2542 15 

9 Profile Project Machine 43-314-301-0071 2542 15 

10 Impact Test Machine 43-314-301-0072 2542 15 

11 Surface Grinder Machine 43-314-301-0073 2542 15 

12 Milling Machine 43-314-301-0074 2542 15 

13 Shearing Machine 43-314-301-0075 2542 15 

14 Hack Saw 43-314-301-0076 2542 15 

รวม 41,823,000 8,364,600 

 

1.2.3.9 Skin Pass Mill Line  

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Skin Pass Mill 55-314-301-0001 2549 25 1,160,522,000 557,050,560 

รวม 1,160,522,000 557,050,560 

 

1.2.3.10 Shearing Machine  

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Shearing Line 55-314-301-0002 2550 20 338,349,000 126,880,875 

รวม 338,349,000 126,880,875 
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1.2.3.11 Slitting Line 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Slitting Line 55-314-301-0003 2550 20 402,083,000 161,436,325 

รวม 402,083,000 161,436,325 

 

1.2.3.12 Working Rolls, Other Rolls, Roll Chocks 

ลำดับ รายละเอียด รหสัทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 
Working Rolls, Other Rolls, 

Roll Chocks 
- 2542 25 643,801,000 618,048,960 

รวม 643,801,000 618,048,960 

 

1.2.3.13 อื่นๆ 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 
Jet Box Chemical Energy 

System 
- 2550 20 97,200,000 40,483,800 

2 
Overhead Travelling Crane 

(221) 
57-314-301-00010 2550 20 

475,508,000 198,049,082 

3 
Overhead Travelling Crane 

(333) 
57-314-301-0001 2550 20 

4 
Overhead Travelling Crane 

(351) 
57-314-301-0007 2550 20 

5 
Overhead Travelling Crane 

(501) 
57-314-301-00011 2550 20 

6 Overhead Travelling Crane  

57-314-301-00012 

ถึง 

57-314-301-00014 

2550 20 

รวม 572,708,000 238,532,882 
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1.2.3.14 Pickling and Oil Line 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Pickling and Oil Line 56-314-301-0001 2551 25 2,162,358,000 1,246,383,151 

2 หมอแปลงไฟฟา - 2551 20 

717,086,000 337,388,963 
3 หมอไอน้ำ - 2551 20 

4 ระบบอัดอากาศ - 2551 20 

5 เครื่องสรางกรด - 2551 20 

รวม 2,879,444,000 1,583,772,114 

 

1.2.3.15 ทรัพยสินระหวางการกอสราง 

ลำดับ รายละเอียด รหัสทรัพยสิน 
ปที่

ไดมา 

อายุการ

ใชงาน

(ป) 

ราคาซ้ือใหม 

(บาท) 

ราคาซ้ือใหม 

หักคาเสื่อม 

(บาท) 

1 Cut to Length Line 57-314-301-0002 - - - - 

2 HSM Quality Improvement 57-314-301-0006 - - - - 

3 
Coil Box & FM Motor 

Equipment 
57-314-301-0005 - - - - 

4 Heavy Gauge Shearing Line 57-314-301-0004 - - 528,597,000 475,737,300 

รวม 528,597,000 475,737,300 

 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : การที่ผูประเมินอิสระใชวิธีมูลคาทดแทนใหม (replacement Cost (New) แลวหักดวยคา

เสื่อมทางกายภาพ คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรพรอมอุปกรณ คาเสื่อมทางการประโยชนใชสอย และคาเสื่อมราคาทางเศรษฐกิจ

หรือปจจัยภายนอก ประสิทธิและสภาพของเครื่องของจักร (Efficiency and Condition) และคาเสื่อมทางเทคโนโลยี (ถามี) โดย

กำหนดใหเครื่องจักรท่ีมีอายุมากกวาอายุการใชงาน (Useful Life) เทากับ 12 – 25 ป มูลคาที่ไดจะเปนมูลคาตามสภาพเครื่องจักร 

ซึ่งการใชงานเครื่องจักรตามรายงานประเมินสามารถแบงอายุการใชงานได 4 กลุม 1) อายุใชงาน 12 ป เชน รถยก 2) อายุใชงาน 

15 ป ของหองปฏิบัติการและอุปกรณการบำรุงรักษา เชน กลองจุลทรรศน เครื่องฉายภาพ เครื่องทดสอบแรงกระแทก เครื่องบด

พื้นผิว ทั้งนี้ ผูประเมินอิสระกำหนดอายุใชงาน 15 ป แตคำนวณอายุการใชงานจริง 25 ป ซึ่งสอดคลองกับการกำหนดอายุใชงาน

ของบริษัทและสภาพการใชงานจริง เนื่องจากเครื่องทดสอบคุณสมบัติเหล็กที่บริษัทใชงาน ไมตองใชเทคโนโลยีสูง เครื่องทดสอบจึง

ยังสามารถใชงานได 3) อายุใชงาน 20 ป เชน หมอแปลงไฟฟา หมอไอน้ำ ระบบอัดอากาศ เครื่องสรางกรด ปนจั่น เครื่องกลึง 

ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งระบบสาธารณูปโภคกำหนดอายุใชงาน 20 ป แตคำนวณอายุการใชงานจริง 25 ป ซึ่งบริษัทกำหนดอายุใช

งานของระบบสาธารณูปโภคระหวาง 25 – 30 ป ซึ่งสอดคลองกับสภาพการใชงานจริง 4) อายุใชงาน 25 ป เชน โรงหลอม เตาเผา 
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เครื่องหลอตอเนื่อง เครื่องมวน ระบบจายไฟฟา เครื่องลำเลียง เครื่องหลอเหล็กแผน เปนตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น

สอดคลองกับผูประเมิน เนื่องจากทรัพยสินมีการออกแบบเพื่อใชงานเฉพาะ และมีการปรับปรุงราคาประเมินเพื่อสะทอนถึงสภาพ

การใชงานของทรัพยสิน รวมถึงการซอมแซมเครื่องจักรในป 2561 และซอมแซมใหญประจำปของบริษัทในป 2562 ดังนั้นราคา

ประเมินเครื่องจักรและอุปกรณตามรายงานผูประเมินราคาอิสระที่คิดจากวิธีจากการประเมินตนทุนในการทดแทนใหม เทากับ 

9,207.58 ลานบาท  
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ภาคผนวกที ่3 : ขอมูลหลักทรัพยที่ใชในการเปรียบเทียบ 

ขอมูลที่ปรึกษาทางการเงินอสิระใชเปรียบเทียบสามารถไดแกหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการผลิตเหล็ก โดย

สามารถสรปุขอมูลท่ีใชเปรียบเทียบไดดังนี ้

ชื่อบริษัท ตัวยอ มูลคาตาม

บัญชีตอ

หุน52 

(บาทตอหุน) 

ราคา

ตลาด53 

(บาทตอ

หุน) 

มูลคา

หลกัทรัพยตาม

ราคาตลาด54 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ55 

บริษัท 2 เอส 

เมทัล จำกัด 

(มหาชน) 

2S 3.003 2.20 990.00 แปรร ูปเหล ็กร ูปพรรณ และจ ัดหาเหล็ก

รูปพรรณเพื่อจำหนาย 

บริษัท เอเซีย 

เมทัล จำกัด 

(มหาชน) 

AMC 

 

3.72 1.74 835.37 ศ ูนย บร ิการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและ

จำหนายเหล็กมวน (Coiled) ทั ้งชนิดรีดรอน 

(Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) 

รวมทั ้งเหล็กรูปพรรณ ไดแก ทอเหล็กและ

เหล็กโครงสรางรูปตัวซี ที่ใชในอุตสาหกรรมตาง 

ๆ รวมท ั ้ งร ับต ัดและจำหน ายเหล ็กแผน 

(Sheet) และเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) 

ตามขนาดที่ลูกคากำหนด 

บริษัท บางกอก

ชีทเม็ททัล 

จำกัด (มหาชน) 

BM 1.58 2.10 924.00 เปนผูผลิตและจำหนายสินคาแปรรูปผลิตภัณฑ

เหล็ก แบงออกเปน 6 กลุมสินคา ประกอบดวย 

(1) รางและทอรอยสายไฟฟา (2) ตูสื่อสาร ตู

ไฟฟา และตูโลหะ (3) ตูควบคุมไฟฟาและโคม

ไฟฟา (4) โลหะเชื ่อมประกอบ (5) แมพิมพ

โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ และ (6) ชิ้นสวน

โลหะ 

บริษัท บาง

สะพานบารมิล 

จำกัด (มหาชน) 

BSBM 1.69 0.91 1,030.58 ผลิตและจำหนายเหล็กเสนกลมและเหล็กเสน

ขอออย 

 
52 ขอมูลมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value per Share: BVPS) จาก Setsmart ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
53 ขอมูลราคาปดจาก Setsmart ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
54 ขอมูลมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดจาก Setsmart ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
55 ขอมูลจาก Setsmart ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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ชื่อบริษัท ตัวยอ มูลคาตาม

บัญชีตอ

หุน52 

(บาทตอหุน) 

ราคา

ตลาด53 

(บาทตอ

หุน) 

มูลคา

หลกัทรัพยตาม

ราคาตลาด54 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ55 

บริษัท เชาว 

สตีล อินดสัทรี้ 

จำกัด (มหาชน) 

CHOW 1.61 2.26 1,808.00 ผลิตและจำหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) 

ให  แก  โ ร งร ี ด เหล ็ กภายในประ เทศและ

ตางประเทศ เพื่อนำไปผลิตตอดวยการรีดเปน

ผลิตภัณฑเหล ็กทรงยาว (Long Products) 

ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็ก

ลวด เปนตน โดยใชเศษเหล็ก (Scrap) เปน

วัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแทงยาว และใช

เทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมเหล็ก

แบบ เหน ี ่ ย วนำกระแส ไฟฟ  า  ( Electric 

Induction Furnace: EIF) 

บริษัท ซิตี้ สตีล 

จำกัด (มหาชน) 

CITY 4.42 2.22 666.00 ดำเนินธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑที่ทำจากโลหะ 

และมีการลงทุนในบริษัทยอย 4 บริษัท คือ 

บจก.สยาม ไอโซ โปร, บจก. มารค เวิลดไวด, 

บจก. ซิตี้ สตีล โปรดักส, และ CT Universal 

Company Limited ซ ึ ่งประกอบธุรก ิจผลิต

และจำหนาย ผล ิตภัณฑโลหะโครงสร าง, 

ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและ

ลำเล ียง, ผล ิตภ ัณฑ ท ี ่ทำจากโลหะอื ่นๆ, 

ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้นสวนโลหะ, และ

จำหนายโลหะและใหบริการแปรรูปโลหะครบ

วงจร รวมถึงจัดจำหนายวัสดุอุปกรณที ่ใชใน

โรงงานอุตสาหกรรมและสินคาเพื่อการอุปโภค

และบริโภค 

บริษัท เค.ซี.

เมททอลชีท 

จำกัด (มหาชน) 

KCM 0.69 0.92 625.60 ประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผนเหล็กตามรูปแบบและ

ขนาดตามความตองการของลูกคาสำหรับใช

เปนแผนหลังคาและผนังเหล็ก รวมทั้งขึ้นรูป

ช ิ ้ นงานเหล ็กกล  าสำเร ็จร ูปสำหร ับงาน

โครงสรางหลังคาและผนัง ภายใตเครื่องหมาย

การค าจดทะเบ ียน "รถถ ัง ''(TANK) ซ ึ ่ งใช

วัตถุดิบแผนเหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม

คุณภาพสูงผลิตจากเทคโนโลยีจากประเทศ
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ชื่อบริษัท ตัวยอ มูลคาตาม

บัญชีตอ

หุน52 

(บาทตอหุน) 

ราคา

ตลาด53 

(บาทตอ

หุน) 

มูลคา

หลกัทรัพยตาม

ราคาตลาด54 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ55 

ออส เ ต ร เล ี ย  และ เ คร ื ่ อ งหมายการค า 

"คอมมานโด"(Commando) ซึ่งใชวัตถุดิบแผน

เหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียมคุณภาพสูง

ผล ิตจากเทคโนโลย ีจากประเทศอื ่น และ

ใหบริการงานออกแบบและติดตั้งงานโครงสราง

เหล็กกลาสำเร็จรูปสำหรับอาคารสิ่งปลูกสราง

แบบครบวงจร และงานติดตั้งแผนหลังคาและ

ผนังเหล็ก 

บริษัท มิลล

คอน สตีล 

จำกัด (มหาชน) 

MILL 1.19 0.90 4,072.76 ผลิตและเปนศูนยบริการผลิตภัณฑเหล็กนานา

ชนิดท้ังในและตางประเทศ อาทิ เหล็กเสนกลม 

(Round bar) เหล็กเสนขอออย (Deformed 

Bars) เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) เหล็ก

ลวด (Wire Rod) และผลิตภัณเหล็กอื่นๆ 

บริษัท แปซิฟก

ไพพ จำกัด 

(มหาชน) 

PAP 3.73 2.90 1,914.00 ผลิตและจำหนายทอเหล็กโดยใชระบบผลิต

แบบการเชื่อมเหล็กแผนโดยใชความตานทาน

ไฟฟา (Electric Resistance Welded: ERW)

โดยจำแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก ทอเหล็ก

ดำ และทอเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งทอเหล็กทั้งสอง

ประ เภทจะแบ  งออกเป นท อ เหล ็ กแบบ

มาตรฐานซึ่งจำหนายภายใตเครื่องหมายการคา 

แปซิฟกไพพ และทอเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป

ซึ่งจำหนายภายใตเครื่องหมายการคา ทาโมเสะ 

บริษัท เพิ่มสิน

สตีลเวิคส 

จำกัด (มหาชน) 

PERM 1.75 1.18 885.00 แปรรูปและจำหนาย เหล็กรีดรอนและรีดเย็น 

เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมี

ดวยไฟฟา เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง 

แผนหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี 

บริษัท ระยอง

ไวร อินดัสตรีส 

จำกัด (มหาชน) 

RWI 1.69 1.59 1,011.82 ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กแรง

ดึงสูงท่ีมีคุณภาพ 
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ชื่อบริษัท ตัวยอ มูลคาตาม

บัญชีตอ

หุน52 

(บาทตอหุน) 

ราคา

ตลาด53 

(บาทตอ

หุน) 

มูลคา

หลกัทรัพยตาม

ราคาตลาด54 

(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ55 

บริษัท เดอะ 

สตีล จำกัด 

(มหาชน) 

THE 1.49 2.00 2,204.12 ประกอบธุรกิจจัดจำหนายผลิตภัณฑเหล็ก ทั้ง

ในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิไดแปรรูป และที่แปร

รูปแลว 

บริษัท คาเหล็ก

ไทย จำกัด 

(มหาชน) 

TMT 6.39 5.70 4,963.32 ผูผลิต ผูจัดหาสินคาเหล็ก  

บริษัท ทาทา 

สตีล (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

(มหาชน) 

TSTH 1.08 0.75 6,316.16 ธ ุรก ิจการลงท ุน (Holding company) ใน

บริษัทท่ีผลิตและจำหนายสินคาเหลก็เสน เหล็ก

ลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ ่งใชใน

อุตสาหกรรมกอสราง 

บริษัท ไทยไวร

โพรดัคท จำกัด 

(มหาชน) 

TWP 6.10 3.52 950.40 ผลิตและจำหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

บริษัทไทยคูน 

เวิลดไวด กรุป 

(ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) 

TYCN 8.81 2.98 1,778.31 ผลิตและจำหนาย เหล็กลวด, เหล็กเสนเสริม

คอนกรีต เหล็กเสนกลม และเหล็กขอออย  

ผูผลิตและ

จำหนาย

ผลิตภณัฑจาก

ลวดเหล็กแรง

ดึงสูงท่ีมี

คุณภาพ 

UEC 2.46 1.21 690.32 ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรปูผลิตภณัฑ

โลหะตามสัญญาที่ทำกับลูกคา เชน ภาชนะทน

แรงดัน, ชิ้นสวนเครื่องจักรกล, ถังท่ีไมใชแรงดัน

, โครงสรางเหล็ก และ การติดตั ้งเครื ่องจักร

และอุปกรณ 

บริษัท ซิกา อิน

โนเวชั่น จำกัด 

(มหาชน) 

ZIGA 1.49 1.77 920.40 ประกอบธ ุ รก ิ จผล ิ ตและจำหน  ายเหล็ก

โครงสรางประเภท Pre-zinc ภายใตตราสินคา 

"ZIGA" และทอเหล็กรอยสายไฟประเภท Pre-

zinc ภายใตตราสินคา "DAIWA" 
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สมการการคำนวณคาเบตา (Levered Beta) 

�
�

=  �
�

 � [1 + (1 − ���) �
�

�
�] 

�
�

 : Levered Beta 

�
� 

 : Unlevered Beta ที่ 0.58 

��� : อัตราภาษีที่รอยละ 0.00 

� �⁄  : อัตราสวนหนีส้ินตอทุน (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562) (อางอิง 

สวนที่ 3 ขอ 3.5.1.14 อัตราสวนลด (Discount Rate) 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดหาคาเฉลี่ย Unlevered Beta โดยอางอิงขอมูล Unlevered Beta จาก Setsmart ระหวาง 1 

กรกฎาคม 2559 ถึง 28 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อยอ �
�

 ชื่อยอ �
�

 

2S 0.53 PERM 0.56 

AMC 0.64 RWI 0.99 

BM 0.72 THE 0.26 

BSBM 0.93 TMT 0.29 

CHOW 0.20 TSTH 0.82 

CITY 0.50 TWP 0.44 

KCM 1.21 TYCN 0.59 

MILL 0.33 UEC 0.52 

PAP 0.40 ZIGA 0.59  
 คาเฉลี่ย 0.58 

 

วิธีการคำนวณคา Beta สำหรับ GSTEEL 

0.58 x [1 + (1 - 0.00)(21.41)] = 13.10 เทา 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดคำนวณคา Beta โดยการหาคาเฉลี่ยของ Unlevered Beta กอนเนื่องจากโครงสรางทาง

การเงินของบริษัทมีความแตกตางจากบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีสาเหตุมาจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนติดลบ จึงทำให

ไมสามารถคำนวณคา Beta ของ GSTEEL ได ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณคา Beta โดยใชคา Beta ของบริษัทที่จด

ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย หมวดธุรกิจเหล็ก (STEEL) จำนวน 18 บริษัท วิธีการดังกลาวสามารถสะทอนคา Beta เหมาะสม

ของบริษัท ณ สถาณการณปจจุบันได ในขณะที่ GJS คำนวณคาเบตาไดเทากับ 0.81 เทา อางอิงจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 1 ป ถึงวันที่ 

28 มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเลือกใชคา Beta ของ GJS เองเหมาะสม และชวงเวลาดังกลาว

มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนชวงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงราคาหุนภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการแปลงหนี้เปนทุน 
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การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) และการไดรับ

สนับสนุนเงนิกูยืมจากกลุม SSG จึงสามารถสะทอนความเสี่ยงของโครงสรางเงินทุนท่ีเปนปจจุบัน 

 


