
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  

1 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการโดยการอาศัยมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

 
1) ช่ือผู้ขอผ่อนผัน 

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

2) จ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท า

ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 
(Record Date) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ไม่ปรากฏว่ามี ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของ ACO I เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3) วิธีการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย และเหตุผลในการก าหนดราคาดังกล่าว 

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาหุ้นละ 0.19 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ ACO I ซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมที่
ค านวณโดยที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ โดยค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ 
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่าง  
การเปิดซื้อขายช่ัวคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ช่ัวคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 
กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถค านวณ
ราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของ
บริษัทฯ ได้เท่ากับ 0.07 บาท  

4) ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคล
ในวงจ ากัดเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33 

2) ไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน มีค่ามากกว่า ราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน)  
ทั้งกรณีทีม่ีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัดเท่านั้น และในกรณีที่มี
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจ ากัด  และการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 
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3) การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนให้บุคคลในวงจ ากัดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บคุคลในวงจ ากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 
78.33 

โปรดพิจารณาผลกระทบเพิ่มเติมในข้อ 1.3 เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) และในข้อ 
2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ส าเร็จ และความเสี่ยงจากการด าเนินการ
ตามโครงการของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

5) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ 

ไม่มี เนื่องจากผู้ขอผ่อนผันจะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ถึงหรือไม่ข้ามร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ 

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

6.1) เหตุผลในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ ACO I 

ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์
แล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน
กับ ACO I จะสามารถลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจ านวนมากถึง 7,138,201,770.58 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 37.90 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะให้ผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงิน
และโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญโดยทันที กล่าวคือบริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วน
ของผูถ้ือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะลดลงมา
อยู่ในระดับที่บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการได้   ท าให้บริษัทฯ กลับมาอยู่ในสภาพที่จะสามารถประกอบ
ธุรกิจได้และมีความเชื่อถือเพียงพอท่ีจะรองรับการลงทุนจากนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย  

ดังนั้น เพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ ACO I 
ส าหรับการช าระหนี้ของ ACO I ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (“MOU”) จ านวน 
2,747,682,999.87 บาท บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I จ านวนไม่เกิน 
14,461,489,473 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท เพื่อที่จะรักษาความสมดุล
ระหว่างผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  และการลดลงของก าไรต่อหุ้นกับความประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ACO I และบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจที่จะแปลงหนี้เป็นทุนเฉพาะใน
ส่วนของหนี้การค้า (Trade Creditor) ซึ่งเป็นหนี้สินที่กิจการมีการค้างช าระมานานที่สุดเมื่อเทียบกับหนี้สิน
ประเภทอ่ืน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ได้มากท่ีสุด 

สรุปสาระส าคัญของ MOU ปรากฏในข้อ 2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง  ของโครงการแปลงหนี้เป็น
ทุนของบริษัท จ ีสตีล จ ากัด  ) มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) 
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6.2) ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจาก ACO I ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ จะสามารถปลดภาระหนี้เงินต้นกับ ACO I ภายใต้ MOU จ านวน 2,747,682,999.87 บาท และ
ดอกเบี้ยถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 3,731,940,954.81 บาท และดอกเบี้ยหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ทั้งหมด นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับดอกเบี้ยที่ต้องช าระให้แก่ 
ACO I ในกรณีที่บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ ACO I ดังนั้น การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ท าให้
บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย อีกจ านวน 
658,577,815.55 บาท เมื่อรวมภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I 
ในครั้งนี้ ค านวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 7,138,201,770.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
37.90 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถตัดภาระการผ่อน
ช าระเงินต้นของภาระหนี้สินกับ ACO I ภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้สูงถึง 25,441,509 บาท ต่อเดือน 
เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 9 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจ
ต่อไปเพื่อสร้างก าไรและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน เมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินงาน และ 
มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและเพิ่มก าลังการผลิต และสามารถคงสภาพ
การจ้างงานของพนักงาน ตลอดจนลดความเสื่อมโทรมของเครื่องจักรจากการหยุดการผลิต 

บริษัทฯ จะมี ACO I เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยACO I อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กลุ่ม SSG  (กลุ่ม SSG ประกอบด้วย SSG Capital  Holdings Limited, SSG Capital Partners III, GPGP, 
Ltd. และ SSG Capital Partners IV GP. Ltd. และ Kendrick Global Limited) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในหลายบริษัทในอดีตที่ผ่านมา 
อีกทั้ง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ  
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการ
บริหารงานจะกระท าโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากน้ี บริษัทฯ จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่ม SSG ในรูปแบบเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องได้รับแต่เพียงประโยชน์จากการให้เงินกู้ฝ่ายเดียว แต่การ
เข้ามาเป็นผู้ถือใหญ่ของ ACO I จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อบริษัทฯ ว่า กลุ่ม SSG จะยังคงให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนบริษัทฯ ทั้งทางการเงินและการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริ หารหรือ 
ที่ปรึกษาท่ี ACO I ได้ให้ความไว้วางใจและความเช่ือถือ กอปรกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นมืออาชีพ มีความ
เช่ียวชาญทางด้านการเงิน และธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแก้ปัญหาของบริษัทฯ ต่าง ๆ ท่ีประสบอยู่ได้ 
เมื่อภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายก็จะได้รับ
ผลประโยชน์จากสภาพการณ์ที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

6.3) ความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ ACO I และที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย
ดังกล่าว 

สืบเนื่องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกในปี 2560 ซึง่ในครั้งนั้นราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาท
ต่อหุ้น1 การเจรจาระหว่างบริษัทฯ และ ACO I ได้พิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ราคาซื้อขายใน

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

เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ กับ  ACO I โดยใช้ราคาปิดเฉลี่ยต้ังแต่วันที่ 2 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนั้น สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี  
ที่ประมาณ 0.13 บาทต่อหุ้น ในการเจรจากได้มีการเพิ่มส่วนต่างอีกร้อยละ 10 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว เป็น 0.34716 บาทต่อหุ้น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบริษัทฯ ยังมี
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจในอนาคต และภาระ
ดอกเบี้ยที่ได้รับการปลดหนี้ เป็นต้น (ทั้งนี ้ทศนิยม 5 ต าแหน่งเกิดจากการค านวณจ านวนหุ้นให้เต็มจ านวนเพื่อ
ป้องกันปัญหาการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์) 

ส าหรับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนให้อยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับโครงการเดิมให้มากที่สุด แม้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ 
2 ปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
และ ACO I มีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานและเครื่องจักรที่ยังคงมีศักยภาพ 
ในการผลิตและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามท าความเข้าใจกับ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการแปลงหนี้เป็นทุนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ว่า หากไม่มีการปรับ
โครงสร้างทางการเงินด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน จะท าให้บริษัทฯ ยังคงต้องแบกรับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย
จ านวนมากไปอีกหลายสิบปี อีกทั้งหมดโอกาสที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีต้นทุนต่ าเพราะโครงสรา้งทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่มีสถาบันการเงินใดที่ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือ และมีความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ย่อมได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น 
เพื่อให้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ ACO I จึงยอมตกลงคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่
ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น แม้ปัจจัยด้านสถานะการเงินของบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงขึ้น และลดจ านวนหนี้ที่จะ
แปลงเป็นทุนเพื่อลดผลกระทบจากลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น และการลดลงของก าไรต่อหุ้น 

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่ง
หมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขาย
ช่ัวคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ช่ัวคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 
กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่
สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ  ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ได้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ค านวณราคาตลาด 
โดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงิน ตามที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 
8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I ที่ราคาหุ้น
ละ 0.19 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาสูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 ของ
ราคายุติธรรม จึงเป็นราคาที่มีความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ส าหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจาก  
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

                                                                                                                                                        
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจจากสินทรัพย์ด าเนินงานที่มีอยู่ แต่เนื่องจากมีการปลดภาระดอกเบี้ยคงค้างส่วนแรก (หมายถึงดอกเบี้ยคงค้างค านวณถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ซึ่งเป็นข้อตกลงในขณะนั้น)ให้จ านวน 3,291 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.15103 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เมื่อหักมูลค่าชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับการยกเลิกต่อหุ้นออกจากราคา 
ต่อหุ้นที่ใช้ในการเจรจา จะได้ราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น (0.34716 – 0.15103) 
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รวมทั้งก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ 
ACO I และบริษัทฯ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปลดภาระหนี้ตามจ านวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ 
เพราะหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า
ศูนย์ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2562 เป็นต้นมา นอกจากน้ี โครงการแปลงหนี้เป็นทุนด้วยราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่
ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น จะท าให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมา
ด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลก าไรได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินใน
อนาคต อน่ึง การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนยังไมเ่ข้าขา่ย
การเสนอขายหุ้นในราคาต่ าตามประกาศ ทจ. 72/2558 ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีโดย
บันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายุติธรรมคูณด้วยจ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเป็น
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

6.4) ความสัมพันธ์ระหว่าง  ACO I  กับบริษัทฯ กรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และข้อตกลงท่ีมีนัยส าคัญระหว่างกัน 

ACO I ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ
ไม่มีข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างกันกับบุคคลดังกล่าว 

6.5) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ของ ACO I รวมทั้งความเป็นไปได้ของ
นโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดังกล่าว 

ทางกลุ่ ม  SSG ได้ แนะน า ให้บริษัทฯ  รู้ จั กกับ  Synergy Strategic Solutions Management DMCC 
(“Synergy”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กระดับสากลและมีประสบการณ์ในการท า 
Business Turnaround ให้แก่บริษัทเหล็กช้ันน ามาแล้วทั่วโลก มาให้ค าปรึกษาในการปรับปรุงธุรกิจและช่วย
ในการท า Business Turnaround ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน 
(Credit Agreement) กับ Link Capital I (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏ
ตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) บริษัทฯ จึงได้เข้าท า สัญญา 
Business Advisory and Review Agreement กับSynergy เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และต่อมาได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment and Restatement Agreement) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  ส าหรับ
แผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินการงานของกิจการ ในเบื้องต้น 
Synergy และบริษัทฯ ได้วางแผนร่วมกันในการเพิ่มผลผลิต (Utilization Rate) และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

1) การปรับปรุงด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า และการเพิ่มอ านาจต่อรองกับคู่ค้า เช่นการเพิ่มจ านวน
และความหลากหลายทั้งแง่ของจ านวนผู้ขายและแหล่งที่มาของโลหะและวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการจัดซื้อ
วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบย่อย การสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ (ในกรณีที่มีความเหมาะสม) 
เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบ การพัฒนาวิธีและสูตรในการผสมโลหะเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มก าไรขั้นต้นของสินค้า และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าโดยน าเสนอสินค้าท่ีมีเกรดสูงขึ้น และมี
ความหลากหลายมากข้ึน เป็นต้น 
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2) การปรับปรุงด้านกระบวนการผลิตสินค้าและการลงทุนซ่อมแซมเครื่องจักร เช่น การศึกษาการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสินค้าและปรับแผนการผลิตสินค้าให้สามารถผลิตที่สม่ าเสมอตลอดทั้งวัน
สามารถผลิตได้ทั้งในช่วง Peak และ Off-Peak และการยกระดับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
กระบวนการการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เป็นต้น 

ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้รับทราบแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้าน
การเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

1) การให้ค าปรึกษาทางการเงินตามสัญญาการให้ค าปรึกษาทางการเงิน (Financial  Advisory  Services 
Agreement) กับ SSG Capital Management (Mauritius) Limited ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่ง
เป็นไปตามข้อผูกพันท่ัวไปของสัญญากู้ยมืเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I  ) สรุปสาระส าคัญ
ของสัญญากู้ยืมเงิน    ) Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ   1.2.2  เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง 
ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)  โดยมีขอบเขตการให้บริการเพื่อช่วยปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
ความสามารถในการท าก าไร และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากการกู้ยืมเงินหรือจากการเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

2) การสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ส าคัญในการด าเนินงานของกิจการ และการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในการ
ผลิต 

ส าหรับแผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินการงานของกิจการ แผนการ
สนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดตามข้อ 9.
แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาการใหค้ าปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services Agreement) ปรากฏ
ในข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง  ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จ ากัด 
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนการเพิ่มผลผลิตและแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน จะช่วยให้บริษัทฯ มีผลประกอบการ ฐานะการเงินและกระแสเงินสดที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ 
มีความสามารถช าระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเช่ือมั่นว่า แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของ ACO I มีความเป็นไปได้และจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่บริษัทฯ และลดความเสี่ยงใน
การบริหารงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ทีมงานของ Synergy  จะเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยลดลงและสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสัญญาทางการค้า
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และเพื่อให้แผนพัฒนาธุรกิจมีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความมั่นใจว่า การบริหารงานของ ACO I และ Synergy จะกระท าโดยกลุ่มมืออาชีพ
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และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยภายหลังจากที่ ACO I มาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ACO I จะ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Synergy อยา่งใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการพฒันาบริษัทฯ มีความคืบหน้าตาม
แผนที่วางไว้ หากในอนาคต ACO I มีความเห็นว่า Synergy ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีความคืบหน้าตาม
แผนการพฒันากิจการที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ ACO I อาจน าเสนอให้บริษัทฯ ท าการปรับปรุงเง่ือนไขการว่าจ้าง
หรือยกเลิกสัญญาว่าจ้าง Synergy ได้ 

ส าหรับแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นว่า แผนการดังกล่าวเป็นไปได้และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่อง
ทางการเงินท่ีดีขึ้น สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากการกู้ยืมเงินหรือจากการเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมา ACO I และกลุ่ม SSG ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี เมื่อ ACO I เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ACO I ก็ยังสามารถให้
การสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ผ่านการเพิ่มทุนด้วยวิธีจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering: RO) ได้อีกด้วย ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering: RO) ภายใน 2 ปีนับจากการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรก (วันที่ 17 เมษายน 2562) ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
(Credit Agreement) กับ Link Capital I เพื่อใช้ในการช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมและน าไปใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินกิจการและขยายก าลังการผลิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนในขณะนั้นด้วย และ 
ACO I ก็มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนบัสนุนแผนการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกัน โปรดพิจารณารายละเอียด
ของแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ตามข้อ 2.4 
งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น  และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ของสารสนเทศฉบับนี้ และแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการ
เงินและการสนับสนุนด้านการเงิน ของ ข้อ 9.  แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. 
ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึง่หลักทรัพย์ใหมโ่ดยไมต่้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

นอกจากนี้ ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน ACO I มีแผนที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ ด าเนินการช าระคืนหนี้ตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้แต่ละราย เช่นเดียวกับแผนการของบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคัญ รายละเอียดปรากฏตามแผนการช าระคืนหนี้ที่เหลือ
ภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของ ข้อ 9.  แผนการด าเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. 
ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึง่หลักทรัพย์ใหมโ่ดยไมต่้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 
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ส าหรับความช่วยเหลือด้านการเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก ACO I และ Link Capital I สามารถสรุปได้ดังนี้  

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ล าดับ
ที ่

ปี กลุ่ม SSG ประเภทหนี้(1) 
ก่อนการแปลงหนี้เปน็ทุน ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทนุ 

มูลค่า
เงินต้น 

ดอกเบี้ย
สะสม 

หนี้สิน
รวม 

มูลค่า
เงินต้น 

ดอกเบี้ย
สะสม 

หนี้สิน
รวม 

1 2560 ACO I หนี้การค้า  
(Trade Creditor)(2)  

128 121 249 39 - 39 

2 2561 ACO I เงินกู้ -  
หนี้ท่ีมีหลักประกัน  

(Secured Debt)(3)(4) 

11 1 12 11 1 12 

3 2561 ACO I เงินกู้ -  
หนี้ท่ีไม่มีหลักประกัน 

(Unsecured 
Debt)(5) 

5 - 5 5 - 5 

4 2562 Link  Capital I 
(Mauritius)  

Limited  
(“Link Capital I”) 

เงินกู้ -  
หนี้ท่ีมีหลักประกัน  
(Secured Debt)(6) 

30 - 30 30 - 30 

5 2562 Link Capital I แสตนด์บายเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต –  

หนี้ท่ีมีหลักประกัน 
(Secured Debt)(7) 

40 - 40 40 - 40 

หมายเหตุ:  (1) อ้างอิงมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 (2) ACO I ซ้ือหนี้การค้าของบริษัทฯ จากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ (ซ่ึงส่วนใหญ่คือหนี้จากการซ้ือวัตถุดิบ) ในช่วงมกราคม  

ปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 7,685.54 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาท 
ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยหนี้บางส่วนจะถูกแปลงเป็นทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคร้ังนี้ 

 (3) ACO I ซ้ือหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Debt) จากเจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561 
 (4) หลักทรัพย์ค้ าประกันประกอบด้วยหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) และเครื่องจักร 1 เครื่อง 
 (5) ACO I ซ้ือหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt) จากเจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561  
 (6) วงเงินกู้ A ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 
 (7) วงเงินกู้ B ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 

หากมีความคืบหน้าส าหรับแผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินการงานของ
กิจการ และแผนการสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน จาก ACO I เป็น
ประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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6.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้  ACO I ได้หลักทรัพย์ที่ 
ออกใหม่โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ พร้อมเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ ACO I ได้รับการผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 14,461,489,473  หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท ด้วยเหตุผล ดังนี ้

1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส่งผลให้
บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ดีขึ้นโดยสามารถปลดภาระหนี้สินจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ 
ACO I ในครั้งนี้ ค านวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้นสูงถึง 7,138,201,770.23 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.90 ของภาระหนี้สินท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2) การได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ 
(Whitewash) ให้แก ่ACO I เป็นเง่ือนไขในการเข้ารายการของ ACO I ในการแปลงหนี้เป็นทุน และ
การแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I เป็นเง่ือนไขในการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้อีก 7 รายที่เหลือ ซึ่ง
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 
(Whitewash) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ให้แก่ ACO I การแปลงหนี้เป็นทุนให้กับ ACO I จะไม่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีก
ต่อไป กล่าวคือ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับ ACO I และเจ้าหนี้อีก 7 รายที่เหลือจะยุติลงทันที ท าให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสครั้งส าคัญในการปลดภาระหนี้สินท่ีมีกับ ACO I และเจ้าหนี้อีก 7 รายค านวณ
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นเงินสูงถึง 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 
ของภาระหนี้สินท้ังหมด  

3) บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ได้ทันท่วงที โดย
หากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตั้งแต่
สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งหากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วผู้ถือหุ้นย่อมได้รับ
ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

4) จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2  เมษายน 2562 
และฉบับแก้ไข ลงวันที่  22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I ซึ่ งเป็นบริษัทในกลุ่ม  SSG 
เช่นเดียวกัน โดยมีจ านวนวงเงินกู้รวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จ านวน 
30,000,000 ดลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ B จ านวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C จ านวน 
14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เป็นประกันหน้ีเงินกู้ดังกล่าว (สรุปสาระส าคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตาม
ข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล 
จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) ซึ่งหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลส าเร็จ จะท าให้
บริษัทฯ ยังคงมีหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและขาดสภาพคล่องทาง
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การเงิน ซึ่งเมื่อครบก าหนดช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ดังกล่าวแล้ว 
บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวให้ Link Capital I ได้ตามก าหนด และ
อาจส่งผลให้บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ดังกล่าว ซึ่งหาก
บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) Link Capital I จะสามารถใช้สิทธิ
ฟ้องร้องให้บริษัทฯ ช าระเงินกู้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ตลอดจนค่าเสียหาย และ
บังคับจ านองเอาทรัพย์จ านองออกขายทอดตลาด  ซึ่ งทรัพย์จ านองตามสัญญากู้  (Credit 
Agreement) ประกอบด้วย ที่ดินท่ีตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลง และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่องจักร 
79 เครื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพย์ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตเหล็ก
ม้วนรีดร้อน ซึ่งหากทรัพย์สินจ านองถูกบังคับจ านองออกขายทอดตลาดแล้ว บริษัทฯ จะไม่เหลือ
ทรัพย์สินใดที่ใช้ในการผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเดียวของบริษัทฯ  อีกต่อไป 
ซึ่งหากตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และอาจจะต้องยุติ
กิจการในท้ายท่ีสุด 

5) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนี้ให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งได้ หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจนถูกยึด
ทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ 
ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะท าให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของ
บริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลายได้ ซึ่งหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ 
เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ศาลจะมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์
จะเข้าไปดูแล ควบคุม กิจการ หรือทรัพย์สิน หรือสิทธิต่าง ๆ แทนบริษัทฯ บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
ของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้ถือหุ้น) จะมีสิทธิแจ้งขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายร่วมด้วยตามประกาศค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามที่ศาลก าหนดเอาไว ้และศาลอาจพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายได้ เมื่อบริษัทฯ 
ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ใน
ท้ายที่สุด การล้มละลายจะส่งผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม 
กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเม็ดเงินลงทุนในบริษัทฯ ทั้งหมด และหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีมูลค่าอีกต่อไป 

6) บริษัทฯ จะได้กลุ่ม SSG เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีฐานะ
ทางการเงินที่ดีและเป็นกองทุนที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ทางการเงินในหลายบริษัท ซึ่งกลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบ
กู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และจะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงานของ
บริษัทฯ รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระท าโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตาม
เป้าหมาย  

โปรดพิจารณาผลกระทบเพิ่มเติมในข้อ 1.3 เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินการ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนของบริษัท จ ีสตีล จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
และในข้อ 2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ส าเร็จ และความ
เสี่ยงจากการด าเนินการตามโครงการของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล 
จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 


