
แบบ 247-7 
(สก. 29/2561) 

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ 
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ 

 วนัท่ี  26 กนัยายน 2562 

เรียน   ผูถื้อหุน้บริษทั   จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้    Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited    (“ผูข้อผอ่นผนั” หรือ “ACO I”) ท่ีอยู ่  Rogers House, 
5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius  โทรศพัท ์+230 260 9972  มีความประสงคจ์ะขอมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่ออนุมติัให้ขา้พเจา้ไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั  จี สตีล จ ากดั (มหาชน)   (“กิจการ” หรือ “จีสตีล”) โดยไม่ตอ้ง
ท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  ทั้งน้ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ประเภท รุ่น 
จ านวนหุ้น / 

หุ้นรองรับ1ท่ีจะขอมติ 

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ 
ท่ีจะขอมติเมื่อเทียบกบั  ราคาต่อหน่วย

ของหลกัทรัพย์
ท่ีจะขอมติ 

มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์
จะ 

ขอมติ 
จ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกิจการ2 

สิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ
กิจการ3 

หุ้นสามญั 14,461,489,4734 49.99 49.99 0.19 2,747,682,999.874 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้น 

อตัราการใชสิ้ทธิ: 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ: 
ราคาใชสิ้ทธิ: 

- - - - - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ: 
ระยะเวลาแปลงสภาพ: 
ราคาแปลงสภาพ: 

- - - - - 

1  จ านวนหุ้นรองรับ = จ านวนหน่วยคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพต่อหน่ึงหน่วยของหลกัทรัพยใ์นรุ่นนั้น 
2  จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี + หุ้นรองรับหลกัทรัพย์

แปลงสภาพท่ีผูข้อผ่อนผนัจะขอมติในคร้ังน้ี   
3  สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพท่ีผูข้อผ่อนผนัจะขอมติในคร้ังน้ี 
4  จ านวนหุ้นรองรับท่ีจะขอมติและมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์จะขอมติ อาจมีการปรับลดลงจากตวัเลขท่ีแสดงในตารางขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของกิจการมีมติไม่อนุมตัิให้

กิจการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่เจา้หน้ีรายหน่ึงรายใด ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
ท่ีกิจการน าเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ทั้งน้ีหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีผูข้อผ่อนผนัจะไดรั้บการจดัสรรในคร้ังน้ีจะมีจ านวนไม่เกิน 14,461,489,473 
หุ้น เพื่อให้ผูข้อผ่อนผนัไดรั้บหุ้นสามญัเพิ่มทุนของกิจการไม่เกินร้อยละ 49.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แลว้ของกิจการ)
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หลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้
มี) 

- - - - - 

รวม 49.99 49.99 2,747,682,999.87 

2. หุน้ท่ีถืออยูใ่นปัจจุบนั
(ขอ้มูล ณ วนัท่ียื่นค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน)

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบ 
กบัจ านวนหุ้น 

ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของกิจการ5 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั สิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ6 

I. ผูข้อผอ่นผนั - - - - 
II. บุคคลท่ีกระท าร่วมกนั (concert party) 
กบัผูข้อผอ่นผนั 

1. - - - - 
2. - - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I 
1. - - - - 
2. - - - - 

IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II 
1. - - - - 
2. - - - - 

รวม - - - 

5  จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบุริมสิทธิ 
6  สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 
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3. จ านวนหลกัทรัพยแ์ละสิทธิออกเสียงสูงสุดท่ีจะมีภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1

จ านวนหุ้น / 
หุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้น / 
หุ้นรองรับ 

หลกัทรัพยท่ี์จะถือภายหลงัการไดม้าซ่ึง 
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. 

ช่ือบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลกัทรัพย ์ ท่ีถือก่อนขอมติ7 ท่ีจะขอมติ8 จ านวนหุ้น / 
หุ้นรองรับ9 

ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อ
เทียบกบัสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ10 
I. ผูข้อผอ่นผนั หุ้นสามญั - 14,461,489,47311 14,461,489,47311 49.99 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้น 

- - - - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - - 
หลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) - - - - 

II. บุคคลท่ีกระท าร่วมกนั 
(concert party) กบัผูข้อ
ผอ่นผนั 

 1. - - - - 
 2. - - - - 

III. บุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคล ตาม  I  

 1.  - - - - 
 2. - - - - 

IV. บคุคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลตาม  II 

 1.  - - - - 
 2. - - - - 

รวม 14,461,489,473 49.99 

7  จ านวนหุ้นรองรับของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจ านวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากการใช้สิทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ี
ไดม้าโดยไดรั้บผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในคร้ังอ่ืนก่อนการขอมติในคร้ังน้ี (ถา้มี) 

8  ดูเชิงอรรถ 1 
9  ดูเชิงอรรถ 1 
10  สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  +สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพ ท่ีถือภายหลงัการไดม้าตามท่ีระบุใน I ถึง IV 
11  ดูเชิงอรรถ 4 
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แผนผงัการถือหุน้ในกิจการภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. 

 
 

หมายเหตุ  

1.   มี Ching Him Wong (ถือหุ้นร้อยละ 62.748 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้อยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด)  และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุ้นร้อยละ 18.626 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  ร่วมกนัถือหุ้นทั้งหมดใน  SSG Capital Holdings 
Limited ทั้ งน้ี SSG Capital Holdings Limited เป็นผู ้ถือหุ้นทั้ งหมดใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG III General Partner”) และ 
SSG Capital Partners IV GP. Ltd. (“SSG IV General Partner”) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ (General Partner) และ มีอ านาจควบคุมการ
ลงทุนและด าเนินงานของ SSG III และ SSG IV  

2.   SSG Capital Holdings Limited ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน SSG Capital Management (Mauritius) Limited 
โดย SSG Capital Management (Mauritius) Limited เป็นผูม้ีใบอนุญาตเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและเป็นผูจ้ดัการการลงทุนในโครงการจัดการ
ลงทุนต่างๆ ทั้งน้ี SSG Capital Management (Mauritius) Limited ถูกควบคุมโดยหน่วยงานราขการท่ีก ากบัดูแลทางดา้นการเงิน ของสาธารณรัฐ
มอริเชียส 

3.   SSG III มีสถานะเป็น Partnership ท่ีจดทะเบียนในหมู่เกาะเคยแ์มนและด าเนินธุรกิจเป็นกองทุนปิดส าหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู ้
ลงทุนภายนอกซ่ึงมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.36) และจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการ (General Partner) (ร้อย
ละ 1.64) ทั้งน้ี หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็นเพียงผูล้งทุน (Financial Investors) ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของกองทุนและไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบักิจการ ท่ีจะท าให้หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด  (Limited Partners) มีสถานะเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของกิจการโดย ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบไปด้วยนักลงทุนซ่ึงมีสถานะเป็น Corporate 
Pension Funds, Sovereign Wealth Funds, Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดยหุ้นส่วนจ ากัด
ความรับผิด (Limited Partners) ดงักล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 41.12) ยโุรป (ร้อยละ 26.63) ตะวนัออก
กลาง (ร้อยละ 16.94) และ เอเชีย (ร้อยละ 15.31) ทั้งน้ี รายละเอียดของหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยไดเ้น่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตสั้ญญาไม่เปิดเผยความลบั (Confidentiality Agreement) 
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4.   SSG IV มีสถานะเป็น Partnership ท่ีจดทะเบียนในหมู่เกาะเคยแ์มนและด าเนินธุรกิจเป็นกองทุนปิดส าหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู ้
ลงทุนภายนอกซ่ึงมีสถานะเป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.31) และจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการ (General Partner) (ร้อย
ละ 1.69) ทั้งน้ี หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็นเพียงผูล้งทุน (Financial Investors) ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของกองทุน และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ  กบักิจการ ท่ีจะท าให้หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด  (Limited Partners) มีสถานะเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของกิจการ โดย ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2562 หุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบไปด้วยนักลงทุนซ่ึงมีสถานะเป็น Corporate 
Pension Funds, Sovereign Wealth Funds,  Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดยหุ้นส่วนจ ากัด
ความรับผิด (Limited Partners) ดงักล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 35.45) ยโุรป (ร้อยละ 23.36) ตะวนัออก
กลาง (ร้อยละ 4.23) และ เอเชีย (ร้อยละ 36.96) ทั้งน้ี รายละเอียดของหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิด (Limited Partners) เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยไดเ้น่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตสั้ญญาไม่เปิดเผยความลบั (Confidentiality Agreement) 

5. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง SSG III และ SSG IV ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต อยา่งไรก็ดี SSG III 
และ SSG IV จะร่วมกนัเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดของ Kendrick Global Limited  

6. Kendrick Global Limited (“Kendrick”) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (Holding Company) ซ่ึงถือหุ้นโดย SSG III 
และ SSG IV โดย Kendrick เป็นผูถื้อหุ้นของ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) และ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 
Limited (“ACO I”) 

7. Kendrick ถือหุ้นทั้งหมดของ Link Capital I และ ACO I โดย Link Capital I ลงทุนในฐานะเจา้หน้ีมีประกนัผ่านการให้กูย้ืมเงินตามสัญญา
กูย้ืมเงินกบักิจการ (ซ่ึงปัจจุบนักิจการไดน้ าเงินกูย้ืมดงักล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน (ตามรายละเอียดท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป
ในขอ้ 6.1)) และ ACO I ลงทุนในหน้ีการคา้ไม่มีหลกัประกนัและถือหุ้นในประเทศไทย นิติบุคคลเฉพาะกิจทั้งสองถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งแยก
ตามประเภทกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัเพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นการด าเนินกิจการของกองทุน 

4. ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนั บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูข้อ
ผอ่นผนั หรือของบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) มีการถือหลกัทรัพยแ์ปลง
สภาพอยูด่ว้ย หรือมีขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าใหไ้ดหุ้น้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเพิ่มขึ้น ใหร้ะบุ 

(1) จ านวนหุน้และสิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจะไดม้าเพิ่มขึ้นจากขอ้ตกลงอ่ืนนั้น หรือ 

(2) ประเภท อตัราการมีสิทธิซ้ือหุ้นหรืออตัราการแปลงสภาพเป็นหุน้ต่อหลกัทรัพยห์น่ึงหน่วยระยะเวลาในการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ และจ านวนหุ้นและสิทธิออกเสียงท่ีจะไดม้าจากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือหรือท่ีจะไดม้านั้น 

- ไม่มี - 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้อผอ่นผนั (ขอ้มูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผูข้อผอ่นผนัเป็นนิติบุคคล) 

(1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป 

ผูข้อผ่อนผนัจัดตั้ งขึ้ นเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนในหน้ีการค้าไม่มี
หลกัประกันและถือหุ้นในประเทศไทย โดยผูข้อผ่อนผนัเป็นบริษทัย่อยของ Kendrick Global Limited 
(“KG”) ซ่ึงมี SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ  SSG Capital Partners IV, L.P. (“SSG IV”) 
ร่วมกนัเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดของ KG  

SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้ งหมดของ SSG Capital Partners 
III GPGP, Ltd. (“SSG III General Partner”) และ SSG Capital Partners IV GP, Ltd. (“SSG IV General 
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Partner”) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นหุ้นส่วนผู ้จัดการ (General Partner) และ  มีอ านาจควบคุมการลงทุนและ
ด าเนินงานของ SSG III และ SSG IV (รวมทั้งหมดเรียกวา่ “กลุ่ม SSG”) (โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการ
ถือหุน้เพิ่มเติมในขอ้ 3 ดา้นบน) 

กลุ่ม SSG ประกอบธุรกิจหลกัในดา้นการบริหารสินทรัพยล์งทุนทางเลือก (Alternative Asset Management) 
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินเช่ือ  (Credit) และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีอยู่ภายใต้สภาวะเง่ือนไขพิเศษ 
(Special Situation Assets) ในเอเชีย โดยกลุ่ม SSG มุ่งเนน้การลงทุนในบริษทัท่ีตอ้งการเงินทุนและมีหน้ีสิน
จ านวนมาก (Stressed Assets) เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารของกลุ่ม SSG มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การบริหารจัดการหน้ีและการปรับปรุงกิจการให้สามารถกลับมาด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ (Business 
Turnaround) มาเป็นเวลานานกวา่ 20 ปี  

กลุ่ม SSG ด าเนินธุรกิจหลกัอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไดแ้ก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย จีน 
ออสเตรเลียและอ่ืนๆ) โดยในปัจจุบนั กลุ่ม SSG มีการลงทุนและก ากบัดูแลสินทรัพยต์่างๆ มูลค่ารวมกว่า 
5,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ผ่านส านักงานและบริษทัในเครือของกลุ่ม SSG ท่ีตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ อาทิเช่น 
ฮ่องกง สิงคโปร์ มุมไบ มอริเชียส จาการ์ตา้ เซ่ียงไฮ ้นิวเดลีและกรุงเทพฯ และมีบุคคลากรรวมกนัจ านวน
ประมาณ 84 คน  

ทั้งน้ี ผูข้อผ่อนผนัเป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นทางออ้มทั้งหมดโดย SSG III และ SSG IV ซ่ึงก่อตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายของหมู่เกาะเคยแ์มนเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 และ 19 สิงหาคม 2559 ตามล าดบั ทั้ง SSG III 
และ SSG IV ระดมทุนจากหุ้นส่วนผู ้จัดการ (General Partner) และผู ้ลงทุนภายนอกซ่ึงมีสถานะเป็น
หุ้นส่วนจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 SSG III และ SSG IV มีมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน (Financial Investment at fair value) มูลค่ารวมกวา่ 772 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 798 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา SSG III และ SSG IV ได้มีการลงทุนในหลาย
ประเทศทัว่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทยดว้ย  

สรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ SSG III และ SSG IV ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 
SSG III 

ปี 2561 

SSG IV 

ปี 2561 

สินทรัพยร์วม  (รวม สินทรัพยท์างการเงิน) 780,917,382 813,573,311 

หน้ีสินรวม  192,976,180 233,954,059 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น12   587,941,202 579,619,252 

รายไดร้วม13  125,073,791 167,987,208 

12     สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของหุ้นส่วน (Net assets attributable to the partners) = สินทรัพยร์วม – หน้ีสินรวม 
13   รายไดร้วมของ SSG III และ SSG IV ประกอบดว้ย ผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน  ดอกเบ้ีย

ธนาคาร รายไดอ้ื่น และผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 
SSG III 

ปี 2561 

SSG IV 

ปี 2561 

ค่าใชจ่้ายรวม  33,741,376 47,387,719 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 86,753,858 112,671,950 

ท่ีมา: งบการเงินประจ าปี 2561 ของ SSG III และ SSG IV 

นอกจากน้ี ผลงานความส าเร็จของ กลุ่ม SSG ยงัเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางดังท่ีไดรั้บการรับรองจาก
รางวลัประกาศเกียรติคุณต่างๆ รวมกวา่ 21 รางวลั ในระหวา่งปี 2554 ถึง 2561 จากนิตยสาร “Private Equity 
International” นิตยสาร “Private Debt Investor” และนิตยสาร “Asian Investor” 

ส าหรับการด าเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการนั้น เร่ิมจากปี 2559 ผูข้อผ่อนผนัไดเ้ขา้ติดต่อกิจการท่ีขณะนั้น
ก าลงัประสบกับปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนอย่างต่อเน่ือง การ
ประสบปัญหาสภาพคล่องและไม่มีความสามารถช าระหน้ีสินจ านวนมากไดต้ามก าหนดตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา เพื่อแสดงความจ านงในการปรับโครงสร้างหน้ีของกิจการโดยไดเ้ร่ิมกระบวนการสอบทานธุรกิจ 
(Due Diligence) ในดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี และดา้นการเงิน ซ่ึงผูข้อผอ่นผนัพบวา่กิจการสามารถกลบัมามี
ฐานะทางการเงินท่ีดีขึ้น และสามารถช าระคืนหน้ีสินท่ีปรับโครงสร้างได ้ทางผูข้อผอ่นผนัจึงเร่ิมด าเนินการ
เจรจากบัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจ านวน 7 ราย อนัไดแ้ก่  Stena Fragmentering AB, Cargill International 
Trading, Duferco Asia Pte, Prime Carbon, Integrate AG, SMS Innse และ SMS Siemag และด าเนินการให้
ผูข้อผ่อนผนัซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่ม SSG เขา้ซ้ือหน้ีจากเจา้หน้ีดงักล่าวแลว้เสร็จ
ในเดือนมกราคม 2560 

ต่อมาในช่วงกลางปี 2560 กิจการ ได้มีความพยายามในการแปลงหน้ีเป็นทุนกับผูข้อผ่อนผนั แต่การ
ด าเนินการในคร้ังนั้นไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่บางรายของกิจการ ท าให้การการ
แปลงหน้ีเป็นทุนไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
ซ่ึงเป็นผลให้กิจการยงัคงมีหน้ีการคา้กบัผูข้อผ่อนผนัคา้งอยู่มาจนถึงปัจจุบนั โดยยอดหน้ีการคา้คงคา้ง ณ 
วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2562 มีจ านวนรวมทั้ ง ส้ินจ านวน 248,600,863  ดอลลา ร์สหรัฐ  หรือคิด เ ป็น 
7,685,545,393.32  บาท โดยแบ่ง เ ป็นเ งินต้นจ านวน 127,885,456  ดอลลา ร์สหรัฐ  หรือคิด เ ป็น 
3,953,604,438.51 บาท และเป็นดอกเบ้ียจ านวน 120,715,407 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,731,940,954.81 
บาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ี 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(2) ทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ผูข้อผอ่นผนัมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,822,575 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้น
จ านวน 2,822,575 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
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(3) รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้น14 ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก15 ของผูข้อผอ่นผนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562  

 
ช่ือ 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกบัจ านวน 
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

ผูข้อผอ่นผนั16 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

ผูข้อผอ่นผนั17 
Kendrick Global Limited 2,822,575 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 ท่ีมา: ทะเบียนผูถื้อหุ้นของผูข้อผ่อนผนั 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ Kendrick Global Limited ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 

 
ช่ือ 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบกบัจ านวน 
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 

KG 

ร้อยละเมื่อเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

KG 
SSG Capital Partners III, L.P. 69.76 ร้อยละ 69.76 ร้อยละ 69.76 
SSG Capital Partners IV, L.P. 30.24 ร้อยละ 30.24 ร้อยละ 30.24 
ท่ีมา: ทะเบียนผูถื้อหุ้นของ KG 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผูข้อผอ่นผนั ผูถื้อหุน้ของผูข้อผอ่นผนั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้อผอ่นผนั 

1. ผูข้อผอ่นผนั 

ช่ือบริษทั Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited 
ส านกังานใหญ่ Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, 

Mauritius 
จดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมาย สาธารณรัฐมอริเชียส 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 22 เมษายน 2559 
ทุนจดทะเบียน 2,822,575 ดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงสร้างการถือหุ้น Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 

10018 
กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

2. Vishwanand Nursimloo 
3. Ranjan Lath 

14  ให้นับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลตามมาตรา  258 บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) 
รวมทั้งผูถื้อหุ้นท่ีอยูภ่ายใตอ้ านาจควบคุมเดียวกนั เป็นกลุ่มเดียวกนั 

15  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดตามรายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรกขา้งตน้เป็นผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงาน
ของผูข้อผ่อนผนัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ (authorized director) ในผูข้อผ่อนผนั)  และมีบุคคลอื่นเป็นผูรั้บประโยชน์
ท่ีแทจ้ริง (ultimate shareholder) (เช่น ผูถื้อหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ  nominee account) ให้ระบุช่ือบุคคลท่ีเป็น ultimate shareholder และลกัษณะ
การประกอบธุรกิจของบุคคลดงักล่าวดว้ย 

16  จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้อผ่อนผนั = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการ
ยื่นค าขอผ่อนผนัต่อส านกังาน 

17  สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อผ่อนผนั = สิทธิออกเสียงของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้อผ่อนผนั 
18  โปรดดูโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG ดา้นบน  
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4. Qiushi Jin (กรรมการส ารอง (Alternate Director) ของ 
Ranjan Lath) 

5. Jacob Samuel 

 

2. Link Capital I (Mauritius) Limited 

ช่ือบริษทั Link Capital I (Mauritius) Limited 
ส านกังานใหญ่ Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis, 

Mauritius 
จดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมาย สาธารณรัฐมอริเชียส 
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 29 มิถุนายน 2559 
ทุนจดทะเบียน 26,427,342 ดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงสร้างการถือหุ้น Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 

10019 
กรรมการ 1. Roshan Nathoo 

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

Ranjan Lath) 
5. Jacob Samuel 

 

3. Kendrick Global Limited    

ช่ือบริษทั Kendrick Global Limited 
ส านกังานใหญ่ Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road 

Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 
จดทะเบียนจดัตั้งภายใตก้ฎหมาย หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  
วนัท่ีจดทะเบียนก่อตั้ง 28 มิถุนายน 2559 
ทุนจดทะเบียน 100 ดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
โครงสร้างการถือหุ้น SSG III และ SSG IV ถือหุ้นทางตรงรวมทั้งส้ินร้อยละ 10020 
กรรมการ 1. Embree Capital Limited (Corporate Director)  

    หมายเหตุ : กรรมการของ Embree Capital Limited ประกอบดว้ย Christopher Cains Ranjan Lath และ Vishwanand Nursimloo 

 

 

19    โปรดดูเชิงอรรถท่ี 3 
20    โปรดดูเชิงอรรถท่ี 3  
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(4) รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผูข้อผอ่นผนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562    

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. Ranjan Lath กรรมการ 
2. Roshan Nathoo กรรมการ 
3. Vishwanand Nursimloo กรรมการ 
4.    Qiushi Jin  กรรมการส ารอง (Alternate Director) ของ 

Ranjan Lath 
5.   Jacob Samuel กรรมการ 

 
 

6. ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูข้อผอ่นผนั 

6.1 ให้ผูข้อผ่อนผนัเปิดเผยความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้อผอ่นผนักบักิจการ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของกิจการไม่วา่จะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือขอ้ตกลงท่ีมีหรือจะมีระหวา่งกนัในดา้นต่าง ๆ 
(เช่น การบริหาร ฯลฯ) และขอ้ตกลงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งกนั 

ผูข้อผ่อนผนัเป็นหน่ึงในเจา้หน้ีของกิจการ และเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 42.80) ของ
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีกิจการถือหุ้นอยู่รวมทั้งหมดประมาณร้อยละ 9.53 (รวมท่ีถือทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม) อย่างไรดี ภายหลงัการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ผูข้อผ่อนผนั
จะด าเนินการลดสัดส่วนการถือหุน้ (รวมท่ีถือทั้งทางตรงและทางออ้ม) ในบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) เพื่อให้
สัดส่วนต ่ากวา่ร้อยละ 50.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อตกลงที่มีนัยส าคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ 

 บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) 

กิจการ และ ผูข้อผอ่นผนั ไดต้กลงเขา้ท าบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) (“บนัทึกความ
เขา้ใจ”) ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

คู่สัญญา บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือกิจการ และ 
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited หรือ ผูข้อผ่อนผนั 

สรุปสาระส าคญั • ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ผู ้ขอผ่อนผันถือสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีไม่มีหลักประกันอยู่เป็นจ านวน 
248,600,863 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 7,685,545,393.32 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) (แบ่งเป็นเงิน
ตน้จ านวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 3,953,604,438.51 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) และ
เป็นดอกเบ้ียคงคา้งจ านวน 120,715,407 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,731,940,954.81 บาท ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562)) ซ่ึงทั้งหมดเป็นหน้ีท่ีมีการผิดนดัช าระแลว้ (“สิทธิเรียกร้อง”) 

• ผูข้อผ่อนผนัมีความประสงค์ท่ีจะยกหน้ีในส่วนของ (ก) ดอกเบ้ียคงคา้งของสิทธิเรียกร้องท่ีค านวณถึงวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 จ านวน 120,715,407 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,731,940,954.81 บาท ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562)  และ (ข) ดอกเบ้ียคงคา้งท่ีเกิดขึ้นภายหลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่กิจการ (รวมเรียก 
“มูลค่ายกหน้ี”) ภายใตเ้ง่ือนไขคือ กิจการตกลง=ช าระหน้ีในส่วนของเงินตน้บางส่วนของสิทธิเรียกร้อง 
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(“หน้ีท่ีแปลงเป็นทุน”) เป็นทุนช าระแลว้ของกิจการโดยวิธีการแปลงหน้ีเป็นทุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุใน
บนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ี 

• กิจการประสงคท่ี์จะช าระหน้ีท่ีแปลงเป็นทุนโดยการแปลงหน้ีเป็นทุนในราคาหุ้นละ 0.19 บาทเป็นทุนช าระ
แลว้ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการ ณ วนัท่ีกิจการได้ท าการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจากการแปลงหน้ีเป็นทุนตามบนัทึกความเขา้ใจน้ีกบักระทรวงพาณิชยจ์นแลว้เสร็จ (“การ
แปลงหน้ีเป็นทุน”) ทั้งน้ีทุนช าระแลว้ทั้งหมดของกิจการดังกล่าว นับรวมถึงทุนของกิจการอนัเกิดจากการ
แปลงหน้ีเป็นทุนระหว่างกิจการกับเจ้าหน้ีรายอ่ืน ๆ ของกิจการด้วย ทั้งน้ี จ านวนหน้ีท่ีแปลงเป็นทุน และ
ราคาแปลงหน้ีเป็นทุนสุดทา้ยจะ (ก) ไดรั้บการก าหนดโดยท่ีปรึกษาทางการเงินของผูข้อผ่อนผนั และ (ข) 
ขึ้นอยูก่บัผลของการเจรจาตกลงกนัระหว่างผูข้อผอ่นผนักบักิจการท่ีจะมีการด าเนินการต่อไป 

• ส าหรับสิทธิเรียกร้องส่วนท่ีเหลืออยู่ภายหลงัการแปลงหน้ีทุน (“หน้ีส่วนท่ีเหลือจากการแปลงหน้ีเป็นทุน”) 
ท่ีจะยงัคงคา้งอยู่ในงบการเงินของกิจการต่อไปนั้น ผูข้อผ่อนผนัมีแผนท่ีจะเขา้เจรจาปรับโครงสร้างหน้ี
ดังกล่าวกับกิจการ โดยปรับให้หน้ีสินดังกล่าวมีอายุ 9 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดการคืนเงินตน้และช าระ
ดอกเบ้ีย (Grace Period) 3 ปี) อตัราดอกเบ้ีย MLR – 2% ต่อปี หรือเทียบเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินตน้
ดงักล่าวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการเจรจากบักิจการเพ่ือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น ตารางการ
ช าระคืนเงินตน้ (Amortization Schedule) และการใช้กระแสเงินสดส่วนเกินมาช าระคืนหน้ี (Excess Cash 
Sweep) ต่อไป 

• คู่สัญญารับทราบว่า ภายหลงัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ี ผูข้อผอ่นผนัจะด าเนินการขอผอ่นผนัการท า
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากผูถ้ือ
หุ้นของกิจการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงานกลต.”) ตาม
ขอ้ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของส านกังาน กลต. และ หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

• กิจการประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกิจการ ตามขอ้ตกลงท่ีกิจการและผูข้อผ่อน
ผนัตกลงกนั โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกิจการดงักล่าวจะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบของส านกังาน กลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงดงัต่อไปน้ี 
- กิจการจะมีกรรมการทั้งหมดจ านวน 11 ท่าน ทั้งน้ี ผูข้อผ่อนผนัมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการดังต่อไปน้ี (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 8 คณะกรรมการ
บริษทั) 
ก. เสนอช่ือตวัแทนของผูข้อผ่อนผนัจ านวน 2 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของกิจการ โดย

อาศยัมติอนุมติัเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ  
ข. เสนอช่ือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจ านวน 2 ท่าน เข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของกิจการ โดยอาศยัมติอนุมติัเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี
ประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ และ 

ค. เสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบของส านกังานกลต. 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กิจการ จ านวน 2 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของกิจการ โดยอาศยัมติอนุมติั
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ 

- แต่งตั้งผูบ้ริหารให้เขา้ด ารงต าแหน่งส าคญัในฝ่ายต่าง ๆ ของกิจการ และ 
- แต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกิจการ 

• ในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี จะมีการเขา้ท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ สัญญา
จองซ้ือหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างหน้ีส่วนท่ีเหลือจากการแปลงหน้ีเป็นทุน (“เอกสาร
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ท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ท ารายการ”) ผา่นการเจรจาตกลงกนัระหว่างคู่สัญญา ทั้งน้ี คู่สัญญาคาดว่าการแปลงหน้ี
เป็นทุนดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 (“วนัส้ินสุดรายการ”) 21

 

เง่ือนไขในการเขา้ท า
รายการ 

• บนัทึกความเข้าใจและการด าเนินการตามข้อตกลงในบนัทึกความเข้าใจฉบบัน้ี มีเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุขอ้ตกลงและร่วมลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ท ารายการ

อยา่งครบถว้น 
(2) การเขา้ท ารายการและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเขา้ท ารายการไดรั้บการปฏิบติัตามจนครบถว้น 

(3) ส านกังานกลต. อนุมติัการออกและจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงของกิจการ 

(4) ส านกังานกลต. อนุมติัค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติท่ี
ประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผูข้อผอ่นผนั 

(5) ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของกิจการมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูข้อผอ่นผนั ในการ
ประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังเดียวกนักบัการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีมีมติอนุมติัการแปลงหน้ีเป็นทุน และ 

(6) เง่ือนไขอื่นๆ ตามแต่ท่ีจะมีการตกลงกนัระหว่างคู่สัญญา 
• คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีไม่สามารถบรรลุเง่ือนไขบงัคบัขอ้ (4) และ (5) ภายในวนัส้ินสุด

รายการ บนัทึกความเขา้ใจฉบบัน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ท ารายการ (ถา้มี) จะถือเป็นอนัส้ินสุดลง 
โดยจะถือว่า ผูข้อผอ่นผนั ไม่มีภาระหนา้ท่ีในการเขา้ท ารายการดงักล่าวอีกต่อไป 

 
สัญญากูย้มืเงิน และสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 

กิจการ และ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซ่ึงเป็นบริษทัภายในกลุ่ม SSG ไดเ้ขา้ท าสัญญา
กูย้มืเงิน ฉบบัลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และฉบบัแกไ้ข ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 (“สัญญากูย้มืเงิน”) มีสาระส าคญั
สรุปไดด้งัน้ี 

คู่สัญญา บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือกิจการ ในฐานะ “ผูกู้”้ และ  
Link Capital I (Mauritius) Limited หรือ Link Capital I ในฐานะ “ผูใ้หกู้”้ 

วงเงินกู ้ ผูใ้ห้กูต้กลงจดัสรรสินเช่ือเงินกู ้ให้แก่ผูกู้ ้เป็นจ านวนเงินรวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ย 
• สินเช่ือเงินกู ้- วงเงินกู ้A จ านวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู ้C1 จ านวน 

14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ “วงเงินกู”้ และ 
• แสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) “SBLC” - วงเงินกู้ B จ านวน 40,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 

วตัถุประสงคข์องการ
ให้เงินกู ้

• วตัถุประสงคห์ลกัคือเพ่ือให้กิจการน าเงินกูไ้ปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน โดยวตัถุประสงค์
ของการให้เงินกูส้ าหรับ วงเงินกู ้A วงเงินกู ้B และวงเงินกู ้C มีดงัน้ี 

• ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินทั้งหมดภายใตว้งเงินกู ้A และวงเงินกู ้C ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
-  เพื่อใชช้ าระค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเท่าท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้กู ้และ 
- เพื่อใชช้ าระค่าใชจ่้ายหรือช าระคืนค่าธรรมเนียม ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดแก่ผูใ้ห้กูเ้ก่ียวกบัการให้กูย้มื

เงินตามสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี2 

• ผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินกูจ้าก SBLC ทั้งหมดภายใตว้งเงินกู ้B ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

21  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการเปล่ียนแปลงและก าหนดวนัท่ีเหมาะสมอ่ืนในการด าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนได ้
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- เพ่ือใชส้ าหรับประกนัการช าระค่าวตัถุดิบให้แก่ผูข้ายวตัถุดิบ (Supplier) และ 
- ใชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ ธนาคาร หรือสถาบนัทางการเงินใดๆ ท่ีด าเนินการออกหนังสือค ้าประกัน 

(Bank guarantee) หรือ เลต็เตอร์ออฟเครดิต (Letter of credit) ให้แก่ผูกู้เ้พ่ือใชส้ าหรับประกนัการช าระ
ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภคของกิจการ ไดแ้ก่ ค่าน ้า  ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า หรือค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ดอกเบ้ีย ผูกู้จ้ะตอ้งช าระดอกเบ้ียภายใตว้งเงินกู ้A และวงเงินกู ้C ในอตัราร้อยละ 12 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมเงินกู ้ • ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการจดัหาสินเช่ือ (Front-end fee) แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 3 ของวงเงินกู ้A ณ 

วนัท่ีมีการเบิกใชว้งเงินกู ้A งวดแรก 
• ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการจดัหาสินเช่ือ (Front-end fee) แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 3 ของวงเงินกู ้C ณ 

วนัท่ีมีการเบิกใชว้งเงินกู ้C งวดแรก 
• ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับวงเงินกู ้B ดงัน้ี 

- ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมผูกพนัหน้ี (Commitment fee) ในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี ของจ านวนวงเงินกู ้
B ท่ีไม่ไดม้ีการเบิกใช ้ โดยช าระทุก ๆ ส้ินไตรมาส และ 

- ผูกู้จ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเบิกใชเ้งินกู ้(Utilisation fee) ในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี ของจ านวนรวม
ของแสตนดบ์ายเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ท่ีมีการเบิกใชจ้ริง ท่ีผูใ้ห้กูจ้ดัหาให้ตาม
ค าขอของผูกู้ ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญากูย้ืมเงิน 

การเบิกใชเ้งินตาม
วงเงินกู ้

• วงเงินกู ้A มีการเบิกใชเ้งินเต็มจ านวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
• วงเงินกู ้B ซ่ึงเป็นวงเงินกูท่ี้สามารถหมุนเวียน (Rollover) ไดจ้ านวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กิจการ มี

การเบิกใชแ้ลว้จ านวน 6 คร้ัง คิดเป็นการเบิกใชเ้งินทั้งส้ิน 39,891,649.75 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี กิจการได้
ด าเนินการช าระหน้ีคืนบางส่วน จ านวน 9,094,566.47 ดอลลาร์สหรัฐ จึงคิดเป็นจ านวนวงเงินกู้ B ท่ีมีการ
เบิกใชแ้ลว้ 30,797,093 ดอลลาร์สหรัฐ 

• วงเงินกู ้C มีการเบิกใชเ้งินเต็มจ านวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน
เบ้ืองตน้ ส าหรับการ
เบิกใชว้งเงินกูค้ร้ังแรก 

ผูใ้ห้กูแ้จง้ให้ผูกู้ท้ราบว่า (ก) ผูใ้ห้กูไ้ดรั้บ (หรือสละสิทธิในการไดรั้บ) เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดทั้งหมดตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญากู้ยืมเงินครบถว้นทุกรายการแลว้ และ (ข) เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากู้ยืมเงิน 
ไดรั้บการด าเนินการจนเป็นท่ีพอใจของผูใ้ห้กูค้รบทุกรายการแลว้ ในกรณีน้ีจึงจะถือว่าเง่ือนไขบงัคบัก่อนเบ้ืองตน้ 
ส าหรับการเบิกใชว้งเงินกูค้ร้ังแรกไดม้ีการด าเนินการแลว้เสร็จครบถว้นแลว้  
ทั้งน้ี ผูกู้ไ้ดม้ีการเบิกใชว้งเงินกูค้ร้ังแรก ส าหรับวงเงินกู ้A วงเงินกู ้B และวงเงินกู ้C เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2562 18 
เมษายน 2562 และ 23 กรกฎาคม 2562 ท่ีผา่นมา ตามล าดบั 

เง่ือนไขบงัคบัก่อน 
ส าหรับการเบิกใช้
วงเงินกูส่้วนท่ีเหลือ
ส าหรับวงเงินกู ้A และ
วงเงินกู ้B 

• เง่ือนไขบงัคบัก่อนเบ้ืองตน้ ส าหรับการเบิกใชว้งเงินกูค้ร้ังแรกไดรั้บการด าเนินการจนส าเร็จครบถว้นแลว้ 
• ด าเนินการจดทะเบียนจ าน าหุ้นของบริษทัจดทะเบียนกบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีระบุ

ในสัญญากูย้ืมเงินจนเสร็จครบถว้นแลว้ 
• ผูกู้น้ าส่งสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีแต่ละรายตามท่ีระบุในสัญญากูย้ืมเงิน ให้แก่ผูใ้ห้กู ้
• ผูกู้ไ้ดรั้บหนงัสือยืนยนัการโอนสิทธิการประกนัภยั (Notice of Assignment) ท่ีออกโดยผูรั้บประกนัภยั และ

หลกัฐานรับรองเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภยั (Insurance Policy Endorsement) ในรูปแบบท่ีผูใ้ห้กู้พอใจ 
ตามเง่ือนไขของการโอนสิทธิการรับประกันภยั (Assignment of Insurance) และน าส่งหลกัฐานดังกล่าว
ให้แก่ผูใ้ห้กู ้

• ผูกู้ด้  าเนินการจ านอง ท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้าง ตามรายละเอียดท่ีระบุในสัญญากูย้ืมเงิน 
• ผูกู้น้ าส่งเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีระบุในเง่ือนไขบงัคบัก่อนส าหรับการเบิกใชว้งเงินกูส่้วนท่ีเหลือ 

ของสัญญากูยื้มเงินให้แก่ผูใ้ห้กู ้ตามแต่ผูใ้ห้กูจ้ะร้องขอดว้ยดุลยพินิจของผูใ้ห้กูแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว 
ขอ้ผูกพนัทัว่ไป และ
เหตุแห่งการผิดสัญญา 

ขอ้ผูกพนัทัว่ไป 
• ผูกู้ต้กลงท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษา (Business Advisory Agreement) หรือขอ้ผูกพนัในลกัษณะท่ี

ใกลเ้คียงกัน ซ่ึงได้รับการอนุมติัจากผูใ้ห้กู้ และมี Synergy Strategic Solutions Management DMCC หรือ 
SSG Capital Management (Mauritius) Limited ตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้กูพึ้งพอใจ 
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ทั้งน้ี หนา้ท่ีในการปฏิบติัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษา (Business Advisory Agreement) ของผูกู้ส้ิ้นสุดลง 
หากมีการโอนสิทธิหนา้ท่ีของผูกู้ต้ามสัญญากู ้ไปยงัผูใ้ห้กูร้ายใหม่ ท่ีไม่ใช่บริษทัในเครือของผูใ้ห้กู ้

• ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษา (Business Advisory Agreement) ดงักล่าว ให้ถือว่าผูกู้ผ้ิด
สัญญา นอกจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ และผูกู้ ้ได้ด าเนินการแก้ภายใน
ระยะเวลา 15 วนันับแต่ผูใ้ห้กู้ได้แจ้งไปยงัผูกู้ ้ถึงการไม่ปฏิบติัตามสัญญา หรือนับแต่ผูกู้ ้รับรู้ถึงการไม่
ปฏิบติัตามสัญญา (แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูกู้จ้ะตอ้งมีและรักษา
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไวไ้ม่ให้เกินกว่า 4.5 ต่อ 1 เท่า นอกจากน้ี ภายใน 30 มิถุนายน 2563 และระยะเวลา
หลงัจากนั้น ผูกู้ ้จะตอ้งมีและรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไวไ้ม่ให้เกินกว่า 4 ต่อ 1 เท่า นอกจากการไม่
ปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าว สามารถแกไ้ขได้ และผูกู้ไ้ดด้ าเนินการแกภ้ายในระยะเวลา 15 วนันับแต่ผูใ้ห้กู้
ได้แจ้งไปยงัผู ้กู ้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือนับแต่ผู ้กู ้รับรู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน) 

เหตุแห่งการผิดสัญญา 
• ในกรณีท่ีผูกู้ ้ไม่สามารถเพ่ิมทุนจัดสรรให้กับผูถ้ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) 

ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากการเบิกใชว้งเงินกูค้ร้ังแรก ให้ถือว่าผูกู้ผ้ิดผิดสัญญา  
การช าระคืนเงินกู ้ • ผูกู้ต้อ้งช าระคืนเงินกูส้ าหรับวงเงินกู ้A ตามก าหนดช าระ ดงัต่อไปน้ี 

- ในวนัครบรอบส่ีปีนบัแต่วนัท่ีท าสัญญาเงินกู ้(2 เมษายน 2562) ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินกูใ้นสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของมูลค่าเงินตน้รวมท่ีคา้งช าระภายใตว้งเงินกู ้A ณ เวลานั้น และ 

- ในวนัครบก าหนดระยะเวลาให้กู ้(2 เมษายน 2567) ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดท่ีคา้งช าระภายใต้
วงเงินกู ้A ณ เวลานั้น 

• ผูกู้ต้อ้งส่งคืนและยกเลิกแสตนดบ์ายเลต็เตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ก่อนหรือ ณ วนัท่ีครบ
ก าหนด 7 วนั หลงัวนัครบอายุ (maturity date) ของ Standby letters of credit แต่ละใบ ทั้งน้ีจะตอ้งท าการ
ส่งคืนและยกเลิก Standby letters of credit ทั้ งหมดให้แล้วเสร็จ ก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาให้กู้ (2 
เมษายน 2567) ในทุกกรณี 

• ผูกู้ ้ต้องช าระคืนเงินกู้ (รวมถึง ดอกเบ้ียค้างจ่าย และยอดค้างช าระอ่ืน ๆ) ส าหรับวงเงินกู้ C ภายในวนั
ครบรอบ 9 เดือนนบัแต่วนัท่ีท าสัญญาเงินกูฉ้บบัแกไ้ข (22 กรกฎาคม 2562)  

• สัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี ไม่มีขอ้ตกลงอนุญาตให้คู่สัญญาสามารถขยายก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้
ออกไปได้ ดังนั้นหากผูกู้ไ้ม่ช าระคืนเงินกู้ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูกู้ ้จะเป็นฝ่ายผิดนัด
ช าระหน้ีและจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียค่าผิดนัดให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  นอกจากน้ีผูใ้ห้กูอ้าจประกาศ
ให้วงเงินกูส่้วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด รวมถึงดอกเบ้ียคา้งช าระครบก าหนดช าระในทนัที หรือเมื่อผูใ้ห้กู้
ร้องขอ และอาจใชสิ้ทธิยึดหลกัประกนัเงินกูไ้ด้3 

หลกัทรัพยค์  ้าประกนั สัญญากูฉ้บบัน้ี มีหลกัประกนัแบ่งตามประเภทได ้ดงัต่อไปน้ี  
1. ท่ีดินท่ีตั้งโรงงานจ านวน 10 แปลง และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 
2. เคร่ืองจกัร 79 เคร่ือง 
3. หุ้นในบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) ของบริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ซูพีเรียร์”) 

จ านวน 255,776,000 หุ้น และคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล จ านวน 273,095,200 หุ้น4 
4. โอนสิทธิการรับประโยชน์กรมธรรมป์ระกนัภยัโรงงานและเคร่ืองจกัรให้ Link Capital I และ 
5. โอนสิทธิเรียกร้องของซูพีเรียร์ต่อกิจการ ให้ Link Capital ซ่ึงรวมถึงสิทธิเรียกร้องตามค าพิพากษา

ของซูพีเรียร์ต่อกิจการ 
ทั้งน้ี ซูพีเรียร์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ จากกิจการ จากการน าหุ้น และสิทธิ
เรียกร้องมาเป็นหลกัประกนั 

หมายเหต ุ 1. วงเงินกู ้C เป็นวงเงินกูเ้พิ่มเติมตามสัญญากูย้ืมเงินฉบบัแกไ้ข ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
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 2. เป็นค่าธรรมเนียม ตน้ทุน และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดแก่ผูใ้ห้กูจ้ากการประเมินมูลค่ากิจการ การตรวจสอบสถานะของผูกู้ ้และการเขา้ท าและเจรจา
สัญญากูย้ืมเงิน 

 3. ผูข้อผ่อนผนัไมม่ีแผนท่ีจะแกไ้ขก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้ภายหลงัจากท่ีผูข้อผ่อนผนัเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการแลว้ 
 4. ซูพีเรียร์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่และเป็นผูก่้อตั้งกิจการ ตกลงน าหุ้นของกิจการท่ีตนเองถือมาเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัส าหรับสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูใ้ห้กู ้และแสดงความมุ่งมัน่ต่อกิจการ ทางกิจการจึงได้
ขอรับความช่วยเหลือจากซูพีเรียร์และคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล ในการน าหุ้นมาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี โดย
ปราศจากค่าตอบแทน 

 

สัญญาการใหค้ าปรึกษาทางการเงิน 

ผูข้อผอ่นผนั และ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“ท่ีปรึกษา”) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม SSG ไดต้ก
ลงเขา้ท าสัญญาการใหค้ าปรึกษาทางการเงิน ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2562 (เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัทัว่ไปของ
สัญญากูย้มืเงิน (Credit Agreement) กบั Link Capital I) โดยมีรายละเอียดการใหบ้ริการ (“ขอบเขตการใหบ้ริการ”) 
เง่ือนไขและสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

คู่สัญญา บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือกิจการ และ 
SSG Capital Management (Mauritius) Limited หรือท่ีปรึกษา 

วนัท่ีเร่ิมสัญญา 3 เมษายน 2562 
ขอบเขตการให้บริการ ท่ีปรึกษาจะด าเนินการให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่กิจการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ รายการดงัต่อไปน้ี 

• จดัการ และใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหา หรือวิกฤตท่ีจะเกิดขึ้น ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร และผล
การด าเนินงานของกิจการ 

• ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาดา้น การบริหารจดัการกระแสเงินสด และสภาพ
คล่องของกิจการ 

• ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน การด าเนินงานและนโยบายการบริหารธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต สินเช่ือและนโยบายการกูย้ืม และสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางในการส่งเสริมสภาพคล่องของกิจการ เป็นตน้ 

• ให้ค าปรึกษาในดา้นการหาเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
• วิเคราะห์การท าธุรกิจ และแผนการปรับโครงสร้างหน้ีของกิจการ โดยการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า

เก่ียวกบัแผนการด าเนินธุรกิจระยะยาวของกิจการ การจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกิจการ การรีไฟแนนซ์ เป็น
ตน้ 

• ให้ค าปรึกษาในดา้นอ่ืน ๆ แลว้แต่คู่สัญญาจะตกลง ตราบเท่าท่ีการบริการนั้นอยูใ่นขอบเขตความสามารถ
ของท่ีปรึกษา 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาจะด าเนินการให้การให้บริการภายใตข้อบเขตการให้บริการดงักล่าว ไม่ขดัขวาง หรือสร้างความ
เสียหายแก่การด าเนินธุรกิจของกิจการ เวน้แต่ว่าการกระท าดงักล่าว หรือการละเวน้การกระท าดงักล่าวจะส่งผล
ให้เกิดประโยชนแ์ก่กิจการอยา่งสมเหตุสมผล 

ค่าธรรมเนียมการ
บริการ 

ร้อยละ 1.5 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน ช าระภายใน 15 วนั นบัจากวนัส้ินเดือนของทุก ๆ เดือน ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม
สัญญา จนถึงวนัส้ินสุดสัญญา  
• รายไดจ้ากการด าเนินงาน คือ รายไดสุ้ทธิจากการขายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น (HRC) ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
• ในสัญญาไม่ไดร้ะบุเบ้ียปรับในกรณีท่ีกิจการช าระค่าธรรมเนียมการบริการล่าชา้ 

ค่าธรรมเนียมท่ีกิจการ
ไดช้ าระไปแลว้ 

กิจการไดเ้ร่ิมช าระค่าธรรมเนียมตามสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
• เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 9,899,660.73 บาท 
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• เดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 9,060,719.91 บาท 
• เดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 10,511,093.72 บาท 
รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 29,471,474.36 บาท (ขอ้มูลถึง ณ 23 สิงหาคม 2562) 

วนัส้ินสุดสัญญา สัญญาการให้ค าปรึกษาทางการเงิน ส้ินสุดเมื่อ 
• ครบรอบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมสัญญา หรือ 
• ปฏิบติัครบตามขอบเขตการให้บริการ ตามท่ีระบุในสัญญา 

 

สัญญาบริการดา้นพลงังาน 

กิจการ และ บริษทั สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“SIPCO”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของ SSG (ถือหุน้ร้อยละ 79.06 โดยกลุ่ม SSG) ไดต้กลงเขา้ท าสัญญาบริการดา้นพลงังานกบั SIPCO ฉบบัลงวนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2558 (ซ่ึงใชแ้ทนสัญญาลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551) และหนงัสือแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัลงวนัท่ี 16 
กนัยายน 2559 โดยมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

คู่สัญญา บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือกิจการ ในฐานะผูซ้ื้อ และ 
บริษทั สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูข้าย 

วนัท่ีเร่ิมสัญญา 16 กรกฎาคม 2558 
อายขุองสัญญา สัญญาบริการดา้นพลงังาน ส้ินสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน) 

• วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2578 หรือ 
• การตกลงเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือ 
• การใชสิ้ทธิเลกิสัญญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 

ปริมาณไฟฟ้า • 30 ลา้นวตัต ์ท่ี 230 กิโลโวลต ์
ค่าธรรมเนียมการ
บริการ 

• ค่าไฟฟ้าคิดในอตัราการเดียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
• ผูซ้ื้อตกลงผูกพนัท่ีจะซ้ือไฟฟ้าในปริมาณขั้นต ่า 210,240,000 kWH ต่อปี โดยหากปริมาณการซ้ือไม่ถึง

ปริมาณขั้นต ่า กิจการตกลงท่ีจะช าระค่าธรรมเนียมขั้นต ่าคิดจาก อตัราค่าไฟฟ้า * (ปริมาณไฟฟ้าขั้นต ่าต่อปี 
– ปริมาณไฟฟ้าท่ีผูซ้ื้อใชจ้ริงในปีนั้น) (“ขอ้ตกลง Take or Pay”) 

• ขอ้ตกลง Take or Pay ไดรั้บการยกเวน้ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยการยกเวน้น้ีจะขยายระวะเวลา
อตัโนมติัเป็นระยะเวลาคร้ังละ 3 เดือน จ านวนสูงสุด 3 คร้ัง โดยมีเง่ือนไขให้กิจการช าระหน้ีตามก าหนด 

หลกัประกนั • กิจการตอ้งจดัหาหลกัประกนัการจ่ายช าระค่าธรรมเนียม เป็นเงินจ านวน 60 ลา้นบาท 
• การจดัหาหลกัประกนั ไดรั้บการยกเวน้ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยการยกเวน้น้ีจะขยายระยะเวลา

อตัโนมติัเป็นระยะเวลาคร้ังละ 3 เดือน จ านวนสูงสุด 3 คร้ัง โดยมีเง่ือนไขให้กิจการช าระหน้ีตามก าหนด 
หมายเหตุ ปัจจุบนักิจการอยูร่ะหว่างการเจรจาขยายระยะเวลาวางหลกัประกนักบั SIPCO รวมทั้งเจรจาหา
หลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน โดยในเบ้ืองตน้กิจการคาดว่าจะสามารถวางหลกัประกนัจ านวน 60 ลา้นบาท เป็น
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารพาณิชย ์(Bank Guarantee) ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมภายหลงั
จากการด าเนินโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ีเสร็จส้ิน 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



6.2 ในกรณีท่ีผูข้อผ่อนผนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั ให้ผูข้อผ่อนผนัเปิดเผยลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูข้อผ่อนผนัในฐานะ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักิจการ เช่น เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ 

 การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติม) เน่ืองจากภายหลงัจากการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุน  ผูข้อผ่อนผนัจะถือหุ้นสามญัของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของกิจการ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของกิจการ)  นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาจองซ้ือหุ้น
ระหว่างผูข้อผ่อนผนักับกิจการ ได้ให้สิทธิผูข้อผ่อนผนัในการเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
กิจการ และจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งส าคญัของกิจการ ท าใหก้ารจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนเป็นการท ารายการกับบุคคลท่ีจะมีอ านาจควบคุม
กิจการ ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของกิจการ (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับบนัทึกความเขา้ใจ
ระหวา่งกิจการ กบัผูข้อผอ่นผนัเพิ่มเติมในขอ้ 6.1) 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และวนัท่ี 3 เมษายน 2562 กิจการ ไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบั Link Capital I 
(ฉบบัแกไ้ขลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562) และสัญญาการให้ค าปรึกษาทางการเงินกบั SSG Capital Management 
(Mauritius) Limited ตามล าดบั ซ่ึงถือเป็นบริษทัในกลุ่ม SSG (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัสัญญาดงักล่าว 
เพิ่มเติมในขอ้ 6.1) 

7. รายช่ือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนั บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัผูข้อผอ่นผนั และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ ณ วนัก าหนดผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิ เขา้ประชุม ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562  

 - ไม่มี – 

8. รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 และท่ีคาดว่าจะเป็นหลงั
การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ตามขอ้ 1.  

ก่อนการย่ืนค าขอผ่อนผนั หลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 
ช่ือ ต าแหน่ง ช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการปัจจุบนั  กรรมการปัจจุบนั  
นายยรรยง คุโรวาท22 ประธานกรรมการ นายยรรยง คุโรวาท22 ประธานกรรมการ 
นาย ริวโซ โอกิโน กรรมการ นาย ริวโซ โอกิโน กรรมการ 

22 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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คุณหญิง ปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล กรรมการ คุณหญิง ปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล กรรมการ 
น.ส. สุนทรียา วงศศ์ิริกุล22 กรรมการ น.ส. สุนทรียา วงศศ์ิริกุล22 กรรมการ 
นาย สมชยั ลีสวสัด์ิตระกูล22 กรรมการ นาย สมชยั ลีสวสัด์ิตระกูล22 กรรมการ 
นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการ นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการ 
นาย โกมล วงศอ์ภยั กรรมการ นาย โกมล วงศอ์ภยั กรรมการ 
น.ส. เมธิกานต ์ชุติพงศสิ์ริ กรรมการ น.ส. เมธิกานต ์ชุติพงศสิ์ริ กรรมการ 
นาย ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นาย ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

นาย ชยัณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย22 กรรมการอิสระ นาย ชยัณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย22 กรรมการอิสระ 
นาย ธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
นาย ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ นาย ธีรชยั อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
  กรรมการใหม่ท่ีคาดว่าจะเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
  นาย แอนเดรอสั ไรซลั ววัร์ลูมิส22 23 กรรมการ 
  นาย ชาราช บาชไพ 23 กรรมการ 
  นาย สุดีร์ มาเหชาวารี22 24 25 กรรมการ 
  นาย อมัเรนดรา พราสาด ชาวดรี22 24  26 กรรมการ 
  นาย ปณัย อวาสดน์นท์ 27 กรรมการอิสระ/ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ:  ท่ีประชุมคณะกรรมการของกิจการ คร้ังท่ี 8/2562 ประชุมเมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 มีมติเสนอให้ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของกิจการคร้ังท่ี 2/2562 ในวนัท่ี 23 

กันยายน 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ และพิจารณาอนุมตัิก าหนดจ านวนคณะกรรมการของกิจการให้ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน โดย
คณะกรรมการของกิจการภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 จะประกอบดว้ยกรรมการใหม่ท่ีคาดว่าจะเขา้มาด ารงต าแหน่งจ านวน 5 ท่านตามรายช่ือ
ขา้งตน้ กรรมการจากคณะกรรมการชุดปัจจุบนัจ านวน 5 ท่านและกรรมการใหม่ท่ีจะมีการสรรหาเพิ่มเติมต่อไปโดยการเสนอช่ือจากผูข้อผ่อนผนัอีกจ านวน 1 
ท่าน ทั้งน้ีกิจการจะแจง้รายช่ือกรรมการท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 ให้ทราบต่อไป  

 
 
 

23  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูข้อผ่อนผนั 
24 กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก  
25  นายสุดีร์ มาเหชาวารี เป็นผูม้ีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กระดบัสากล โดยมีประสบการณ์การท างาน 27 ปีกบั ArcelorMittal ซ่ึงเป็น

บริษทัท่ีท าธุรกิจผลิตเหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยเคยด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน ArcelorMittal หลายต าแหน่ง เช่น Group Management Board  Alternate Chairman of 
the Corporate Finance & Tax Committee และ Chairman of the Risk Management Committee นอกจากน้ีปัจจุบนันายสุดีร์ มาเหชาวารี เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ 
Synergy Strategic Solutions Management DMCC ดว้ย 

26  นายอมัเรนดรา พราสาด ชาวดรี ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกิจการ (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560) และโดยนายอมัเรนดรา พราสาด ชาวดรี มี
ประสบการณ์ท างานในธุรกิจผลิตเหล็กมายาวนานกว่า 38 ปี โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็น ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ Rashtriya Ispat Nigam ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีท า
ธุรกิจผลิตเหล็กครบวงจรในประเทศอินเดีย และเคยด ารงต าแหน่งเป็น Executive Director ของ Steel Authority of India Limited ซ่ึงเป็นบริษทัรัฐวิสาหกิจท่ีท า
ธุรกิจผลิตเหล็กในประเทศอินเดีย 

27  กรรมการอิสระซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกิจการ ทั้งน้ี ผูข้อผ่อนผนัจะเสนอช่ือกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีกจ านวน 
1 ท่าน ภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 
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9. แผนการด าเนินการภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. 

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

  สถานะ 

 ผูข้อผ่อนผนัไม่มีความประสงคท่ี์จะขอเพิกถอนหลกัทรัพยข์องกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีไดรั้บการผ่อนผนั 
เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนัมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบลัคบัใช ้ในขณะนั้น 

  นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ 

 วัตถปุระสงค์ของกิจการ 

ผูข้อผ่อนผนัในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซ่ึงมีอ านาจควบคุมนโยบายการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ ไม่มี
แผนการท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษทัย่อยอย่างมีนัยส าคญั  ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีไดรั้บการผ่อนผนั โดยจะยงัคงรักษาทิศทางการด าเนินธุรกิจและการประกอบ
กิจการผลิตเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้นหลายเกรดเช่นเดิมอยูต่่อไป 

อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจ าเป็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั เช่น สภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการมีการเปล่ียนแปลงไป สภาวะการแข่งขนัทางการคา้ระหว่างประเทศมี
ความรุนแรงมากขึ้น อุปสงคแ์ละอุปทานของธุรกิจเหล็กมีการเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้และวตัถุดิบในการผลิตอย่างมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษทัอาจมีการตดัสินใจร่วมกนัเพื่อพิจารณา
แกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายทางธุรกิจ โครงสร้างองคก์ร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล และโครงสร้างทางการเงินตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจอนัจะเกิดเป็นประโยชน์แก่กิจการ และผูถื้อหุน้
ของกิจการ 

 แผนการสนบัสนุนดา้นการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต และการด าเนินงานของกิจการ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ในขณะท่ีราคาของ
วตัถุดิบและสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะมีความผนัผวนตามกลไกของตลาดเป็นอยา่งมาก (เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นสินคา้โภค
ภณัฑ์ (Commodity)) จึงท าให้อุตสาหกรรมเหล็กเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเขา้มาบริหารงาน ดงันั้นในกรณีท่ีผูป้ระกอบการรายใดมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงกิจการเพื่อพลิกฟ้ืนธุรกิจ (Business Turnaround) จึงมีความจ าเป็นเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กและมีประสบการณ์ในการท า Business 
Turnaround มาแลว้ในอดีต เขา้มาช่วยในการบริหารงาน 
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จากเหตุผลดังกล่าว ทางกลุ่ม SSG จึงได้แนะน าให้กิจการรู้จักกับ Synergy Strategic Solutions Management 
DMCC (“Synergy”) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link 
Capital I (รายละเอียดดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 6.1) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กระดบัสากล
และมีประสบการณ์ในการท า Business Turnaround ใหแ้ก่บริษทัเหลก็ชั้นน ามาแลว้ทัว่โลก มาใหค้ าปรึกษาในการ
ปรับปรุงธุรกิจและช่วยในการท า Business Turnaround ของกิจการ ซ่ึงนอกเหนือจากการให้บริการท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจแลว้ กลุ่มบริษทั Synergy ยงัมีหน่วยงานท่ีประกอบธุรกิจเป็นกองทุนส าหรับการลงทุนดว้ย โดยกิจการไดเ้ขา้
ท าสัญญา Business Advisory and Review Agreement กบั Synergy เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และต่อมาได้มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม (Amendment and Restatement Agreement) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2562 ภายหลงัจากการว่าจา้ง
ดงักล่าว Synergy ไดแ้นะน าให้กิจการว่าจา้งทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการธุรกิจผลิต
เหล็กรวมก าลงัการผลิตกว่า 125 ลา้นตนัไดอ้ย่างประสบความส าเร็จมาแลว้ทัว่โลก ให้เขา้มาด ารงต าแหน่งใน
ระดบับริหารส าคญัของกิจการ (อนัไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประธานดา้นเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นบญัชีและ
การเงิน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการคา้) โดยผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีได้ช่วยกิจการในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของกิจการและปรับปรุงแผนการพฒันาธุรกิจของกิจการให้มีความสมบูรณ์และชดัเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการ เพิ่มประสิทธิภาพดา้นกระบวนการผลิตและระบบการจดัการภายใน
ของกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการมีตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถบริหารจดัการสินคา้คงเหลืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเจรจาสัญญาทางการคา้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มผลก าไรให้กบัผลิตภณัฑ์
ของกิจการ  

โดยในปัจจุบันทาง Synergy และกิจการได้วางแผนร่วมกันในการเพิ่มผลผลิต (Utilization Rate) และพฒันา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการในดา้นต่างๆ ซ่ึงสามารถกล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. การปรับปรุงดา้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ การขายสินคา้ และการเพิ่มอ านาจต่อรองกบัคู่คา้ อนัไดแ้ก่ 

- การเพิ่มจ านวนและความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจ านวนผูข้ายและแหล่งท่ีมาของโลหะและวตัถุดิบท่ีใช้
ในกระบวนการผลิตของกิจการ เพื่อให้มีการแข่งขนัระหว่างผูข้ายมากขึ้น อนัจะท าให้กิจการมีตน้ทุน
ดา้นวตัถุดิบท่ีลดลง 

- ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการจดัซ้ือวตัถุดิบให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขนัระหวา่งผูข้าย
วตัถุดิบ 

- การลดระยะเวลาการจดัซ้ือวตัถุดิบหลกั และวตัถุดิบย่อยอ่ืนๆ เพื่อให้กิจการสามารถผลิตสินคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง อนัจะท าใหกิ้จการสามารถผลิตสินคา้ไดม้ากขึ้น และมีตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีลดลง 

- การเพิ่มทางเลือกในการจดัซ้ือวตัถุดิบให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การซ้ือวตัถุดิบโดยการบรรจุตู้
บรรจุสินคา้ (Container) ซ่ึงท าใหกิ้จการสามารถจดัซ้ือสินคา้ไดใ้นความถ่ีท่ีสูงขึ้น  

- การสนับสนุนการจัดซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ ในกรณีท่ีมีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
จดัซ้ือวตัถุดิบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



- การตรวจสอบและปรับปรุงการจดัการพื้นท่ีเก็บเศษเหลก็ของโรงงาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การพฒันาวิธีและสูตรในการผสมโลหะเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มก าไรขั้นตน้ของสินคา้ 

- การเพิ่มฐานลูกคา้ทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศใหม้ากขึ้น 

- การพฒันางานดา้นการบริการ เพื่อให้สามารถผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

- การเพิ่มความหลากหลายของสินคา้ โดยน าเสนอสินคา้ท่ีมีเกรดสูงขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น 
เช่น ไซลินเดอร์เกรด (Cylinder grade) เหล็กแผ่นรีดเยน็ (Cold-rolled) รวมถึง การเพิ่มขนาดความหนา
ของสินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากขึ้น 

- การพฒันาระบบการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร ให้สามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยสามารถแยกตาม
กลุ่มลูกคา้ เกรดของสินคา้ และชนิดของสินคา้ได ้

- การพฒันาวิธีการปฏิบติังานกับลูกคา้ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อสร้างความภกัดีของลูกค้า 
(Customer Loyalty) และสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ 

2. การปรับปรุงดา้นกระบวนการผลิตสินคา้และการลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจกัร อนัไดแ้ก่ 

- การศึกษาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสินคา้และปรับแผนการผลิตสินคา้ให้สามารถผลิตท่ี
สม ่าเสมอตลอดทั้งวนั สามารถผลิตไดท้ั้งในช่วง Peak และ Off-Peak เพื่อใหก้ระบวนการผลิตสินคา้ของ
กิจการมีการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีเหมาะสม 
(เน่ืองจากปัจจุบนักิจการมีขอ้จ ากดัดา้นการผลิต และมุ่งเนน้การผลิตเฉพาะในช่วง Off-Peak ท่ีค่าไฟฟ้ามี
ราคาต ่าเป็นหลกั) 

- การประเมินศกัยภาพและความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคและการลงทุน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยข์องกิจการ 

- การยกระดบัการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล เน่ืองจากในอดีตกิจการมีขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของกิจการ ท าให้เคร่ืองจกัรไม่ไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่ง
เพียงพอ ส่งผลใหเ้คร่ืองจกัรไม่สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- การยกระดบักระบวนการการผลิตให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล เน่ืองจากในอดีตกิจการมีขอ้จ ากดัดา้น
งบประมาณ ท าใหไ้ม่สามารถพฒันาศกัยภาพในการผลิตใหส้ามารถพฒันาและผลิต ผลิตภณัฑท่ี์มีเกรดท่ี
สูงขึ้นได ้

- การพัฒนาด้านความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับแนวหน้าของ
อุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



ทั้งน้ี ผูข้อผอ่นผนัเช่ือมัน่วา่แผนการเพิ่มผลผลิตและแผนการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ Synergy และ 
กิจการดงักล่าว จะช่วยให้กิจการมีผลประกอบการ ฐานะการเงินและกระแสเงินสดท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการมี
ความสามารถในการช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือเพิ่มขึ้น ผูข้อผ่อนผนัจึงมีความตั้งใจท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินการต่างๆ 
ของ Synergy และกิจการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการท า Business Turnaround ของกิจการในอนาคต 

แผนการสนบัสนุนดา้นการใหค้ าปรึกษาทางการเงิน และการสนบัสนุนดา้นการเงิน  

นอกจากการให้ความสนับสนุนดา้นการผลิตและการด าเนินงานของกิจการขา้งตน้แลว้ ทางผูข้อผ่อนผนัมีความ
ประสงค์จะให้การสนับสนุนกิจการในด้านการให้ค าปรึกษาทางการเงิน ตามท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญาการให้
ค าปรึกษาทางการเงิน (รายละเอียดดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 6.1) โดยมีขอบเขตการให้บริการเพื่อช่วยปรับปรุงฐานะ
ทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการท าก าไร และช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีขึ้น ส่งผลให้
กิจการสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากการกู้ยืมเงินหรือจากการเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกิจการใน
อนาคต ทั้งน้ีผูข้อผอ่นผนัมีความประสงคท่ี์จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อสนบัสนุนแผนการเพิ่มทุนให้กบั
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ของกิจการ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญากูย้มืเงินและสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (รายละเอียดดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 6.1) เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีฐานทุน
ท่ีแข็งแกร่งมากขึ้น และรองรับการขยายการประกอบธุรกิจในอนาคตของกิจการดว้ย อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (RO) ของผูข้อผอ่นผนัดงักล่าว จะตอ้งผา่นกระบวนการอนุมติัท่ีจ าเป็นในขณะนั้นดว้ย 

นอกเหนือจากบริการให้ค าปรึกษาทางการเงิน ผูข้อผ่อนผนัได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านการ
ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการด าเนินงานของกิจการ และการสนบัสนุน
เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิต นอกจากน้ี ผูข้อผ่อนผนัจะมีการเสนอช่ือตวัแทนของผูข้อ
ผ่อนผนั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของกิจการ คือ Mr. Andreas Rizal Vourloumis และ Mr. Sharad Bajpai ซ่ึงทั้ง 
2 ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารและการลงทุนในสินเช่ือ การบริหารความเส่ียง การปรับโครงสร้างหน้ี และ
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางการเงินมานานกว่า 20 ปี โดยจะท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาคณะกรรมการของ
กิจการในฐานะตวัแทนของผูข้อผอ่นผนัดว้ย 

ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผ่านมา ผูข้อผ่อนผนัและกลุ่ม SSG ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผูข้อผ่อนผนัและกลุ่ม SSG กับกิจการใน
ปัจจุบนัไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางสรุปความช่วยเหลือทางการเงินระหวา่งผูข้อผอ่นผนัและกลุ่ม SSG กบักิจการ ก่อนการแปลงหน้ีเป็นทุน 
                หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ล าดบัท่ี ปี กลุ่ม SSG ประเภทหน้ี 
มูลค่า 
เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย
สะสม 

หน้ีสินรวม
ก่อนการ
แปลงหน้ี
เป็นทุน 

1 2560 ACO I หน้ีการคา้ (Trade Creditor)(1) 128 121 249 
2 2561 ACO I เงินกู ้- หน้ีท่ีมหีลกัประกนั (Secured Debt)(2),(3) 11 1 12 
3 2561 ACO I เงินกู ้- หน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Debt)(4) 5 - 5 
4 2562 Link Capital I เงินกู ้- หน้ีท่ีมหีลกัประกนั (Secured Debt)(5) 30 -  30 
5 2562 Link Capital I แสตนดบ์ายเลต็เตอร์ออฟเครดิต - หน้ีท่ีมีหลกัประกนั 

(Secured Debt)(6) 

40 - 40 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  
หมายเหต:ุ (1) ACO I ซ้ือหน้ีการคา้ของกิจการจากเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ (ซ่ึงส่วนใหญ่คือหน้ีจากการซ้ือวตัถุดิบ) ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ซ่ึงมี

มูลค่าประมาณ 7,685.54 ลา้นบาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ี 30.9152 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยหน้ีบางส่วนจะ
ถูกแปลงเป็นทุน ตามการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ี 

  (2) ACO I ซ้ือหน้ีท่ีมีหลกัประกนั (Secured Debt) จากเจา้หน้ีรายเดิมในเดือนธนัวาคม ปี 2561 
  (3) หลกัทรัพยค์  ้าประกนัประกอบดว้ยหุ้นบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) และ เคร่ืองจกัร 1 รายการ 

(4) ACO I ซ้ือหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Debt) จาก เจา้หน้ีรายเดิมในเดือนธนัวาคม ปี 2561 
  (5) วงเงินกู ้A ตามสัญญากูย้ืมเงินฉบบัลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 

(6) วงเงินกู ้B ตามสัญญากูย้ืมเงินฉบบัลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 

ในช่วงท่ีผา่นมา ผูข้อผอ่นผนัและกิจการไดมี้การปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบั แผนการปรับโครงสร้างการเงินของ
กิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหแ้ก่กิจการ และส่งเสริมใหกิ้จการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยผูข้อผอ่นผนั 
ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงกบักิจการในการปรับโครงสร้างการเงินของกิจการภายใตโ้ครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ทั้งน้ีการ
ปรับโครงสร้างการเงินของกิจการดงักล่าวจะช่วยลดภาระหน้ีสินของกิจการ เพิ่มความสามารถในการท าก าไรจาก
การลดดอกเบ้ียจ่าย และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ อีกทั้งยงัเพิ่มโอกาสในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชยไ์ดใ้นอนาคตจากการท่ีกิจการมีฐานะทางการเงินท่ีดีขึ้น โดยการปรับโครงสร้างการเงินของกิจการดงักล่าว 
กิจการและผูข้อผ่อนผนัไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบจาก Dilution Effect ท่ีจะเกิดขึ้นต่อผูถื้อหุ้นปัจจุบนัของกิจการ
อย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจากในการปรับโครงสร้างกิจการในคร้ังน้ี ทางกิจการได้มีการเจรจากับเจ้าหน้ีรายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากผูข้อผอ่นผนั ดว้ย ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลกระทบจาก Dilution Effect สูงขึ้นอีก 

ทั้งน้ี จากการพิจารณาถึงผลกระทบดา้น Dilution Effect ต่อผูถื้อหุ้นปัจจุบนัของกิจการ ประกอบกบัการพิจารณา
ถึงการรักษาความสมดุลระหว่างผลกระทบดา้น Dilution Effect กบัความประสงคท่ี์จะส่งเสริมฐานะทางการเงิน
ของกิจการให้ดีขึ้น ทางผูข้อผ่อนผนัและกิจการจึงไดต้ดัสินใจท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุนเฉพาะในส่วนของหน้ีการคา้ 
(Trade Creditor) ซ่ึงเป็นหน้ีสินท่ีกิจการมีการคา้งช าระมานานท่ีสุดเม่ือเทียบกบัหน้ีสินประเภทอ่ืน 

ดงันั้น ผูข้อผ่อนผนั จึงไดต้กลงท่ีจะแปลงเงินตน้บางส่วนจากหน้ีการคา้ปี 2560 (หน้ีสินล าดบัท่ี 1 ตามตารางสรุป
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินขา้งตน้) เป็นส่วนทุนในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกิจการ ในขณะท่ีท าการปรับ
โครงสร้างเงินตน้ในส่วนท่ีเหลือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเอ้ือประโยชน์แก่กิจการ นอกจากน้ี เพื่อสนบัสนุนกิจการ ทางผู ้
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ขอผ่อนผนัเสนอท่ีจะยกเลิกดอกเบ้ียคงคา้ง (writing-off) ทั้งจ านวน (ตามรายละเอียดในขอ้ 6.1) โดยรายละเอียด
การแปลงหน้ีเป็นทุนของหน้ีการคา้ และสรุปการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหวา่งผูข้อผ่อนผนัและกลุ่ม SSG 
กบักิจการภายหลงัการแปลงหน้ีการคา้เป็นทุนไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางสรุปรายละเอียดการแปลงหน้ีการคา้เป็นทุน (หน้ีสินล าดบัท่ี 1) 
หน้ีการคา้ มูลค่าหน้ีก่อนการแปลงหน้ีเป็น

ทุน 
มูลค่าหน้ีส่วนท่ี
แปลงเป็นทุน 

มูลค่าหน้ีส่วนท่ียกเลิก 
(Waived) 

มูลค่าหน้ีภายหลงัการแปลงหน้ี 
เป็นทุน 

 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ 

ลา้นบาท 

มูลค่าเงินตน้ 128 3,954 2,748 - 39 1,206 
ดอกเบ้ียสะสม 121 3,732 - 3,732 - - 
รวม 249 7,686 2,748 3,732 39 1,206 

หมายเหต:ุ (1) อา้งอิงมูลค่าหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  (2) อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ี 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

ตารางสรุปความช่วยเหลือทางการเงินระหวา่งผูข้อผอ่นผนัและกลุ่ม SSG กบักิจการ ภายหลงัการแปลงหน้ีเป็นทุน 
              หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ล าดบัท่ี ปี กลุ่ม SSG ประเภทหน้ี 
มูลค่า 
เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย
สะสม 

หน้ีสินรวม
ภายหลงั
การแปลง
หน้ีเป็นทุน 

1 2560 ACO I หน้ีการคา้ (Trade Creditor) 39 - 39 
2 2561 ACO I เงินกู ้- หน้ีท่ีมหีลกัประกนั (Secured Debt) 11 1 12 
3 2561 ACO I เงินกู ้- หน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั (Unsecured Debt) 5 - 5 
4 2562 Link Capital I เงินกู ้- หน้ีท่ีมหีลกัประกนั (Secured Debt) 30 -  30 
5 2562 Link Capital I แสตนดบ์ายเลต็เตอร์ออฟเครดิต - หน้ีท่ีมีหลกัประกนั 

(Secured Debt) 

40 - 40 

หมายเหต:ุ อา้งอิงมูลค่าหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

แผนการช าระคืนหน้ีท่ีเหลือภายหลงัโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

ภายหลงัจากการแปลงหน้ีเป็นทุนตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนระหว่างกิจการ ผูข้อผ่อนผนัและเจา้หน้ีรายอ่ืน
แล้ว กิจการจะมีภาระหน้ีคงเหลืออีกจ านวน 9,606,115,417.67 บาท ทางผูข้อผ่อนผนัมีแผนท่ีจะสนับสนุนให้
กิจการด าเนินการช าระคืนหน้ีตามก าหนดระยะเวลาท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นส าคญั ทั้งน้ี ในกรณีหน้ีเงินกูย้มื กิจการอาจพิจารณาเจรจากบั ผูล้งทุน
รายอ่ืน หรือสถาบนัการเงินเพื่อท าสัญญากูย้ืมเงินฉบบัใหม่ท่ีมีเง่ือนไขดีกว่า  เช่น การขยายเวลาช าระคืนหน้ีของ
เงินกูปั้จจุบนั หรือการกูย้ืมเงินดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากว่าเพื่อใช้คืนเงินกูปั้จจุบนั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมของ
กิจการในขณะนั้นๆ  
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โครงสร้างองค์กร 

ผูข้อผ่อนผนัมีแผนการท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของผูข้อผ่อนผนัในการด ารงต าแหน่งกรรมการของ
กิจการ และอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆ ของกิจการในปัจจุบันอันได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 

• คณะกรรมการบริษทั 

ผูข้อผอ่นผนัมีแผนท่ีจะเสนอช่ือตวัแทนของผูข้อผอ่นผนัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของกิจการ และเน่ืองจาก
กิจการจะยงัคงด ารงสถานะเป็นบริษทัมหาชนอยู่ต่อไป การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกบัโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

• โครงสร้างองคก์ร 

กิจการไดว้่าจา้ง Synergy ในการให้ค าปรึกษา โดยผูข้อผ่อนผนัรับรู้ สนับสนุน และไม่มีขอ้คดัคา้นต่อการ
ตดัสินใจดังกล่าวของกิจการ ทั้งน้ี จากค าแนะน าของ Synergy กิจการได้แต่งตั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก ให้เขา้มาด ารงต าแหน่งระดับบริหารดูแลงานในแผนกต่างๆ ท่ีส าคญัของ
กิจการ อนัไดแ้ก่  

1) นายอมัเรนดรา พราสาด ชาวดรี ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของกิจการ (ปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ดว้ย) โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 38 ปี ทั้งในดา้นการด าเนินงานและการบริหาร 
รวมถึงเคยด ารงต าแหน่งเป็น Executive Director ของ Steel Authority of India Limited (SAIL)  

2) นายราจีฟ ชวาเว๊ิด ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ดว้ย) โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางกล
ยทุธ์ การจดัหาแหล่งเงินทุน โปรเจคไฟแนนซ์ การปรับโครงสร้างหน้ี นกัลงทุนสัมพนัธ์ การควบรวม
กิจการ การบริหารความเส่ียง ฯลฯ และมีประสบการณ์การท างานดา้นการเงิน และการคา้มานานกวา่ 
14 ปี 

3) นายซูนิล คูมาร์ ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ดว้ย) โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคา้และ
การตลาดในอุตสาหกรรมเหล็ก และมีประสบการณ์ดา้น การขาย การตลาด การบริหารจดัการการ
จดัส่งสินคา้และ Supply chain และ การพฒันาธุรกิจและผลิตภณัฑ์มานานกวา่ 30 ปี เคยด ารงต าแหน่ง
เป็น ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาด และหัวหน้าประจ าภูมิภาคฝ่ายต่าง ๆ ท่ี ArcelorMittal อีกทั้งมี
ประสบการณ์ในการท างานใหก้บับริษทัชั้นน าหลายแห่ง อาทิเช่น Tata Motors และ Essar Steel 
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4) นายอาชิส กูมาร์ มหาปาโทร ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโสฝ่ายจดัซ้ือ โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจัดซ้ือ มีประสบการณ์การท างานด้านดังกล่าวมานานกว่า 18 ปี เคยด ารงต าแหน่ง  Country 
manager ของ Danieli (Indonesia)  

โดยภายหลังจากท่ีผูข้อผ่อนผนัเข้ามาเป็นผูถื้อหุ้นของกิจการแล้ว ผูข้อผ่อนผนั มีแผนท่ีจะส่งเสริมให้
บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว ท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในกิจการ และให้
ความช่วยเหลือแก่คณะผูบ้ริหารเดิมในการพฒันาผลประกอบการและผลการด าเนินงานของกิจการต่อไป 
อย่างไรก็ตามผูข้อผ่อนผนัจะตรวจสอบการปฏิบติังานของ Synergy อย่างใกลชิ้ด เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการ
พฒันากิจการมีความคืบหนา้ตามแผนท่ีวางไว ้หากในอนาคตผูข้อผอ่นผนัมีความเห็นวา่ Synergy ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้มีความคืบหน้าตามแผนการพฒันากิจการท่ีผูข้อผ่อนผนัคาดหวงัไวไ้ด้ ผูข้อผ่อนผนัอาจ
น าเสนอให้กิจการท าการปรับปรุงเง่ือนไขการว่าจ้างหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้าง Synergy ได้ ทั้ งน้ีแผนผงั
โครงสร้างองคก์รของกิจการในปัจจุบนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
  

แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ 

ในขณะน้ี ผูข้อผอ่นผนัไม่มีความประสงคท่ี์จะจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจาก
วนัท่ีไดรั้บการผอ่นผนั  
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นโยบายจ่ายเงินปันผล 

ผูข้อผ่อนผนัไม่มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของกิจการ ซ่ึงเดิมก าหนดไวท่ี้อตัราร้อย
ละ 50 ของก าไรสุทธิ (หลงัหักภาษี) ตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ แต่อาจพิจารณา
ปรับเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล หากเกิดกรณีท่ีธุรกิจของกิจการ มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั หรือกิจการมี
โอกาสทางธุรกิจอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อส่งเสริมความไดเ้ปรียบทางการคา้ ประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการในอนาคต และหากกิจการมีสภาพคล่องส่วนเกินและไม่มีความจ าเป็นต้อง
ลงทุนเพิ่ม ผูข้อผ่อนผนัอาจพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปีหรือเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมได้ (ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในเวลานั้น และค า
ยนิยอมจากเจา้หน้ี และคู่สัญญาของกิจการ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง)  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมีการแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าว ผูข้อผ่อนผนั และกิจการจะปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด และแจง้ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2 รายการระหวา่งกนั 

ปัจจุบนั กิจการได้ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการในการเขา้ท ารายการระหว่างกันโดยยึดถือปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง
กิจการ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

ณ วนัท่ียื่นค าขอผ่อนผนั ผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผูข้อผ่อนผนัตามนัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ ไม่มีการเขา้ท ารายการระหว่างกนักับกิจการ ยกเวน้ 1) บนัทึกความเขา้ใจ 2) สัญญาเงินกูร้ะหว่าง
กิจการกับ Link Capital I 3) สัญญาการให้ค าปรึกษาทางการเงินระหว่างกิจการกับ SSG Capital Management 
(Mauritius) Limited และ 4) สัญญาบริการดา้นพลงังานระหวา่งกิจการ และ SIPCO เพื่อจดัหาแหล่งพลงังานไฟฟ้า
ส ารองให้แก่กิจการโดย SIPCO เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเดียวนอกเหนือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีขายไฟฟ้า
ให้แก่กิจการมาตั้ งแต่ปี 2549 ก่อนการเข้าลงทุนโดยกลุ่ม SSG (กลุ่ม SSG เข้าซ้ือหุ้นของ SIPCO ในปี 2559) 
(รายละเอียดของสัญญาต่างๆ ตามขอ้ 6.1)  

อย่างไรก็ดี การเข้าท ารายการระหว่างกันของผูข้อผ่อนผนักับกิจการในอนาคต จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทั
และระเบียบกฎเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัของผูข้อผ่อนผนักบักิจการในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นไดแ้ก่ สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีส่วนท่ีเหลือจากการแปลงหน้ีการคา้เป็นทุนซ่ึงคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลงัผู ้
ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติการแปลงหน้ีเป็นทุนในคร้ังน้ี และสัญญาจองซ้ือหุ้นตามบันทึกความเข้าใจ 
(รายละเอียดบนัทึกความเขา้ใจตามขอ้ 6.1)  
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ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บการผ่อนผนั ผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้อผ่อนผนัตาม
นยัแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ไม่มีแผนการท่ีจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงประเภทและขนาด
ของรายการระหวา่งกนัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัระหวา่งกิจการ กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการ โดยจะยงัคงยดึถือปฏิบติั
ตามนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัฉบบัเดิมอยูต่่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ผูข้อผอ่นผนัจะพิจารณาอยา่งรอบคอบและดูแลใหก้ารเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ไม่วา่จะเป็นรายการ
เดิมหรือรายการใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นธุรกรรมในลกัษณะท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไปเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (Arm’s Length)  รายการ
ระหว่างกนัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตใดๆ จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ของรายการมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัธุรกรรมในทางการคา้ปกติท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป
เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกันเป็นพิเศษ (Arm’s Length)   โดยจะตอ้งไม่มี
ขอ้ก าหนดพิเศษหรือสิทธิพิเศษใดๆ ในการท าธุรกรรมระหว่างกิจการ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัร่วมและผูถื้อหุ้น
ของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต. และเพื่อให้รายการ
ระหวา่งกนัทุกรายการมีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบั
คู่คา้ทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (Arm’s Length) 

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นน้ีต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัให้ขา้พเจา้ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการภายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

 

10.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหกิ้จการออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้โดย  

(1) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะไม่เป็นผลให้ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 

(2) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะเป็นผลใหข้า้พเจา้เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละห้าของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และหลกัทรัพยท่ี์จะไดม้าดงักล่าว
ตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามส่วนการถือหุ้น (rights offering) หรือเป็น
หุน้ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมถึงจะไม่มี
การนบัคะแนนเสียงของบุคคลตามาตรา 258 ของขา้พเจา้ บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบั
ข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) ในการออกเสียง
ลงคะแนนในการลงมติวาระดงักล่าว และ 

10.2 ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อย
ตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีใชบ้งัคบัในเร่ืองน้ี 

10.3 ขา้พเจา้ บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลท่ีกระท าการร่วมกนั (concert party) กบัขา้พเจา้ และบุคคลตามมาตรา 258 
ของบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน  (concert party) ต้องไม่มีการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ของกิจการตั้ งแต่วันท่ี
คณะกรรมการมีมติออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้จนถึงวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการมีมติ    

10.4 หลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้จะไดม้าตามขอ้ 1 หากเขา้ข่ายเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวงจ ากดัตอ้งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการนดัประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ และมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าว  

10.5 หากผูข้อผ่อนผนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการเก่ียวโยงกนั ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศดงักล่าว  

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีขอ้มูลท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนส าคญั
ผิดในสาระส าคญั และมิไดมี้การปกปิดขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงควรบอกใหแ้จง้ 

 
   
 (ลงช่ือ) __________________________ 
               ประทบัตรานิติบุคคล  (ถา้มี)                                                                   ( Mr. Jacob Samuel )          

                  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
             ผูข้อผอ่นผนั 
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