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โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
1.

นโยบาย และวิธีดําเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

1.1

นโยบายโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ที่มาของการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรก
ในอดีต บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องประสบกับปัญหาภาวการณ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการประสบปัญหาสภาพคล่องตั้งแต่ในช่วงปี 2551 ที่ส่งผลให้บริษัทฯ
มีเงินทุนไม่เพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องหยุดผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนซึ่งเป็นสินค้าหลัก
ของบริษัทฯ คิดเป็นรายได้ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้ทั้งหมด เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่มีความสามารถชําระหนี้สินจํานวนมาก
ได้ตามกําหนด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หลายครั้ง อย่างไรก็ดี
แม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ ยังคงประสบ
กับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากกลุ่ม SSG (กลุ่ม SSG ประกอบด้วย SSG Capital Holdings Limited
(“SSG CH”) SSG Capital Partners III, GPGP, Ltd. (“SSG III”) และ SSG Capital Partners IV GP. Ltd.
(“SSG IV”) และ Kendrick Global Limited (“KG”)) ที่แสดงความจํานงในการให้ความช่วยเหลือในการปรับ
โครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ อย่างจริงจังและได้เริ่มกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ในด้านกฎหมาย
ด้านบัญชี และด้านการเงิน ซึ่งกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้อมูลดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจและเชื่อมั่นว่าสามารถ
เข้ามาและปรับปรุงธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึง เริ่มดําเนินการเจรจากับเจ้าหนี้การค้า ต่างประเทศ
รายใหญ่จํานวน 7 ราย ได้แก่ Stena Fragmentering AB, Cargill International Trading, Duferco Asia Pte,
Prime Carbon, Integrate AG, SMS Innse และ SMS Siemag และได้เข้าซื้อหนี้จากเจ้าหนี้ดังกล่าว ซึ่งต่อมา
ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ และ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม SSG ได้มีการเจรจาและพยายามปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน
ซึ่งในขณะนั้นทั้งบริษัทฯ และ ACO I ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลสําเร็จจะ
ทําให้บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้สินจํานวนทั้งสิ้น 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ (หนี้การค้าสุทธิที่นํามาแปลงหนี้
เป็นทุนจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ยส่วนแรกและดอกเบี้ยส่วนที่สองที่ได้รับการยกเลิกรวมจํานวน
100,839,458 ดอลลาร์สหรัฐ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องจํานวน 17,795,198 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือ
คิดเป็น 8,369,672,988.50 บาท ได้ทั้งจํานวน และบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งยั งช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงิน ทุน ที่ดีขึ้นจากการลดภาระหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของส่วนทุน
โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนจะ
เปลี่ยนแปลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะ
เปลี่ยนแปลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) แต่อย่างไรก็ดี การดําเนินการในครั้งนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางรายของบริษัทฯ ทําให้การแปลงหนี้เป็นทุนกับ ACO I ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ยังคงมีหนี้การค้าสุทธิกับ ACO I ตามหนังสือยืนยันยอดหนี้ที่รับโอนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
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2560 จํ า นวน 226,331,648 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่ ง เป็ น เงิ น ต้ น จํ า นวน
127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี้ยจํานวน 98,446,192 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท)
ในการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรก บริษัทฯ ได้พยายามแปลงหนี้เป็นทุนจํานวน 4,275,683,281.33 บาท กับ ACO I
คิดเป็นสัดส่วนหนี้ร้อยละ 23.08 จากหนี้ทั้งหมดจํานวน 18,527.27 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติการเข้าทํารายการในครั้งนั้น
หมายเหตุ - เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้
ซื้อขายกับลูกค้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เหลือในสารสนเทศฉบับนี้ เป็นอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งอัตราขายถัวเฉลี่ยสําหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันดังกล่าวเท่ากับ 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
การดําเนินการหลังจากที่การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกไม่ประสบผลสําเร็จ
ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติไม่อนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกกับ ACO I บริษัทฯ
จึงได้พยายามหาแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ดังกล่าวที่มีอยู่กับ ACO I ไม่ว่าจะเป็นการหานักลงทุนรายใหม่เข้ามา
ช่วยแก้ไขฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามหานักลงทุนรายใหม่ แต่เนื่องจาก
จํานวนหนี้ของบริษัทฯ มีจํานวนที่สูงมาก ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
จึงทําให้ไม่มีนักลงทุนรายใดให้ความสนใจ หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจปกติมาโดยตลอด และมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินกิจการในงวดในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากบรรดา
เจ้าหนี้อื่นๆ เช่น ACO I จึงเป็นข้อจํากัดสําหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ เป็นการ
ดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสภาวะล้มละลายและเป็นการรักษาสิทธิและสถานะของผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)) ที่อาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุน
ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
เนื่องจากศาลล้ มละลายกลางได้ พิจารณาและมีความเห็ นว่า ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษัทฯ
ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตามงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ แล้วนั้น ความปรากฏว่า สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ 373 ล้านบาท
จึงไม่ถือว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว กรณีนี้ไม่ได้เป็นไปตาม มาตรา 90/31 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
(ฉบับที่มีผลใช้บังคับขณะที่มีการยื่นคําขอ) ศาลล้มละลายกลางจึงไม่อาจให้ฟื้นฟูกิจการได้ ซึ่งส่งผลให้แผนฟื้นฟูกิจการ
และแนวทางการแก้ไขสภาพคล่องของบริษัทฯ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน การขยายระยะเวลา
1

มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเป็นจํานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยื่นคําร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้
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การชําระหนี้ออกไป การขอลดหนี้ในส่วนของเงินต้นบางส่วน และ/หรือดอกเบี้ยค้างชําระ การขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ที่ผิดนัด เป็นต้น ที่จะดําเนินการในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการต้องยุติลง ทําให้บริษัทฯ กลับสู่สถานะเดิมไม่ได้รับ
ประโยชน์จากสภาวะการพักชําระหนี้ และความคุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง ภายใต้เงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนดและต้องกลับมาดําเนินธุรกิจโดยมีภาระหนี้สินสูงถึง 17,518.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ความพยายามในการปรับโครงสร้างหนี้สินและทุนของบริษัทฯ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนปี 2562 บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตสินค้าทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัท
จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต2 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างรุนแรง บริษัทฯ
ได้ ใ ช้ ค วามพยายามในการจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น จากภายนอก ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ทํ า สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น (Credit
Agreement) ฉบั บ ลงวั น ที่ 2 เมษายน 2562 และฉบั บ แก้ ไ ข ลงวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 กั บ Link Capital I
(Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม SSG เช่ น เดี ย วกั น โดยมี จํ า นวนวงเงิ น กู้ ร วม
84,100,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ประกอบด้ ว ยวงเงิ น กู้ A จํ า นวน 30,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ วงเงิ น กู้ B จํ า นวน
40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้ง
เครื่องจักรเป็นประกันหนี้ (สรุปสาระสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ปรากฏตามข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้
ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของสารสนเทศฉบับนี้) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
และเพื่อให้สามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี การกู้เงินเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงใช้ความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะต้องการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ เพื่อลดหนี้จํานวนมากที่มีอยู่ และทําให้บริษัทฯ
สามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติและมีความยั่งยืน
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากของบริษัทฯ
อาจดําเนินการได้ 2 วิธีคือ 1. การยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หรือ 2. การดําเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 90/53 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปัจจุบัน)
บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการได้อีกครั้ง เนื่องจากศาลได้เคยมีคําสั่งยกคําร้องขอฟื้นฟูกิจการภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะยื่นคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการครั้งใหม่ อีกทั้งแนวทางการฟื้นฟูกิจการต้องใช้ระยะเวลาใน
การเตรียมการและมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กระบวนการในการฟื้นฟูกิจการ
ยังมีระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมายที่มีระยะเวลายาวนานซึ่งอาจทําให้แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ
ต้องล่าช้าออกไปอีกซึ่งบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และหากไม่
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจติดลบมากขึ้นและส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการดํารงสถานะ
2

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบและเพื่อเป็นการรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีการผลิตต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับจ้างบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
ผลิตสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการจ้างผลิตเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
3

มาตรา 90/5 บุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคําร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด
(2) ศาลหรือนายทะเบียนได้มีคําสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้องเลิกกันด้วยเหตุ
อื่น ทั้งนี้ไม่ว่าการชําระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่
(3) ศาลได้เคยมีคําสั่งยกคําร้องขอยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคําร้องขอ
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เป็นบริษัทจดทะเบียน ข้อสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการยังมีความไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของศาลล้มละลาย ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้ดําเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหนี้สินให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นจํานวนมาก
มีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลาในการดําเนินการได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการ
ตามกฎหมายล้มละลายทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ทันท่วงที และทําให้บริษัทฯ
สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนินการกิจการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการฟื้นฟูกิจการ
บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจํานวนมาก
ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ และจะทําให้บริษัทฯ
กลับมาอยู่ในสภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทําให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่ง
เงินทุนเพิ่มเติมจากนักลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย ดังนั้น การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางที่ดีสุดที่บริษัทฯ
ตัดสินใจดําเนินการซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถพลิกฟื้นกลับมาทําธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้ง บริษัทฯ
จึงได้เริ่มดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกครั้ง โดยได้เริ่มเจรจากับเจ้าหนี้อีกครั้ง
บริษัทฯ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเจ้าหนี้เข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับ ACO I ตั้งแต่ต้น
ปี 2562 ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่
ของบริษัทฯ ที่ได้เคยแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และ
ยังคงมองเห็นโอกาสและศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้
ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องบริษัทฯ และมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดตัดสินให้บริษัทฯ ต้องชําระหนี้แล้ว เป็น
จํานวนทั้งสิ้น 10 รายได้แก่ (1) M-Power TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด (“ดีสินชัย”)
(3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”) (4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล จํากัด (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล”) (6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ซูพีเรียร์”) (8) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง (9) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง
และ (10) บริษัท คู่ค้า แห่ง หนึ่ง เนื่ อ งจากเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายดัง กล่า วเป็นเจ้ าหนี้ต ามคํา พิพ ากษา (รวมเรียกว่ า
“เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา”)4 ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษารายใดรายหนึ่งดังกล่าวได้
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์
ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และจะทําให้
เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลาย ซึ่งหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจพิพากษาให้บริษัทฯ
ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายที่สุด การล้มละลายจะส่งผลเสียอัน
ประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม
อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจํานวน 7 ราย จาก 10 ราย
ได้แก่ (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย และ
(7) ซูพีเรียร์ เนื่องจากเจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย เห็นว่า ACO I ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ได้เข้า
4

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาผู้เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของ
บุคคลภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้รายดังกล่าว
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ร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทําให้เจ้าหนี้ทั้ง 7 ราย มีความเชื่อมั่นในโอกาสที่
การแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะพลิกฟื้นบริษัทฯ ให้กลับมาดําเนินกิจการได้อย่างเช่นปกติ
สําหรับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนมีจํานวน 3 ราย ได้แก่ เจ้าหนี้บุคคลธรรมดา
จํานวน 2 ราย และบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการเจรจาและทําข้อตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขการชดใช้
ชําระหนี้ และบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทั้ง 3 รายแล้ว โดยเจ้าหนี้บุคคล
ธรรมดาจํานวน 2 ราย และบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง จะไม่สามารถฟ้องร้องให้บริษัทฯ ชําระหนี้หรือบังคับคดีตาม
คํ า พิ พ ากษาต่ อ บริ ษั ท ฯ ได้ ต ราบเท่ า ที่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง คงผ่ อ นชํ า ระหนี้ ต ามข้ อ ตกลงและบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า ว
มีรายละเอียดดังนี้
(1)
บริษัทฯ และเจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่งได้ทําข้อตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขการชดใช้ชําระหนี้
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ในการชําระหนี้จํานวน 77,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการผ่อนชําระแล้วบางส่วน
และในระหว่างการชําระหนี้ตามข้อตกลงนั้น เจ้าหนี้บุคคลธรรมดาดังกล่าวตกลงจะไม่ดําเนินการบังคับคดีใดๆ กับ
บริษัทฯ
(2)
บริ ษัท ฯ และเจ้ า หนี้ บุค คลธรรมดารายหนึ่ง ได้ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประนีป ระนอมยอมความ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยตกลงผ่อนปรนให้บริษัทฯ ผ่อนชําระหนี้เงินกู้ เป็นเงินต้นจํานวน 30,000,000 บาท
และดอกเบี้ยจํานวน 5,000,000 บาท รวมเป็น 35,000,000 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กับ
เจ้าหนี้บุคคลธรรมดาดังกล่าวได้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา เจ้าหนี้บุคคลธรรมดาดังกล่าวจะยินยอมปลดหนี้
ในคดีให้ทั้งหมดและจะไม่เรียกร้องหนี้ใดๆ เกี่ยวกับคดีนี้ต่อบริษัทฯ อีก และ
(3)
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท คู่ ค้ า แห่ ง หนึ่ ง ได้ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงประนี ป ระนอมยอมความ เมื่ อ วั น ที่
24 เมษายน 2562 โดยตกลงผ่อนปรนให้บริษัทฯ ผ่อนชําระหนี้เงินกู้ เฉพาะเงินต้นจํานวน 25,524,045.21 บาท
ซึ่งหากบริษัทฯ ได้ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กับบริษัทคู่ค้าดังกล่าวได้ครบถ้วนตามกําหนดระยะเวลา บริษัทคู่ค้า
ดังกล่าวจะยินยอมปลดหนี้ในคดีให้ทั้งหมดและจะไม่เรียกร้องหนี้ใดๆ เกี่ยวกับคดีนี้ต่อบริษัทฯ อีก
สําหรับแผนการชําระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ปรากฏตามแผนการชําระหนี้
ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ข้อ 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และ
ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินการตามโครงการ ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
โดยสรุป จากการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อการแปลงหนี้เป็นทุน มีเจ้าหนี้รวมทั้งสิ้น 8 ราย ที่แสดงความจํานงที่จะให้
ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ได้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็น
เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาประกอบด้วย (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย (7) ซูพีเรียร์ และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง กล่าวคือ
ACO I โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามข้อ 2. ที่มาของหนี้ ของสารสนเทศฉบับนี้
อนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจํานวนสูงถึง 28,921.90 ล้านบาท ปรากฏยอด
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หนี้สินรวมจํานวน 18,832.94 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ 777.20 ล้านบาท
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้หรือมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะนํามาชําระหนี้ทางการค้าที่ค้างชําระ
จํานวนมากในอดีตได้ (โปรดพิจารณาสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น
งบการเงินฉบับล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
1.2

วิธีดําเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา และเจ้าหนี้ทางการค้า ดังต่อไปนี้
1.2.1

เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

(1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 868,508,396.18 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของ เอ็ม พาวเวอร์ สุทธิจํานวน 868,508,396.18 บาท
ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ น ทุ น และภายหลั ง การจั ดสรรและเสนอขายหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษั ทฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ เอ็ม พาวเวอร์จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวน
ร้อยละ 15.80 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
ของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุ นแม้จ ะส่งผลให้
เอ็ม พาวเวอร์เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 15.80 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) แต่การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เอ็ม พาวเวอร์ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว ก็มิใช่
เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก เอ็ม พาวเวอร์ มิได้
เข้าไปเป็นผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ในการเข้า ร่ว มโครงการแปลงหนี้เป็น ทุน ในครั้ง นี้ เอ็ม พาวเวอร์
ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด

(2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ดีสินชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 107,550,769.96 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของดีสินชัยจํานวน 107,550,769.96 บาท ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนในคราวนี้ ดีสินชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 1.96 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้ดีสินชัย
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และดีสินชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้ดีสินชัยตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ดีสินชัย ไม่ประสงค์ที่
จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด
(3)

จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 52,631,578 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
นางวนิดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,999,999.82 บาท เพื่อชําระหนี้ของนางวนิดาจํานวน 9,999,999.82 บาท ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนในคราวนี้ นางวนิดาจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 0.18 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นางวนิดา
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนางวนิดาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้นางวนิดาตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ นางวนิดา ไม่ประสงค์
ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด

(4)

จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 78,947,368 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
นางเบญจมาศตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,999,999.92 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของนางเบญจมาศ จํานวน
14,999,999.92 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นางเบญจมาศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 0.27 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็น ทุน ไม่ได้ส่งผลให้
นางเบญจมาศ เข้ า มาเป็น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ฯ และนางเบญจมาศไม่ ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้นางเบญจมาศตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่
เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ นางเบญจมาศ ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด

(5)

จัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษัท ฯ จํ า นวน 567,312,699 หุ้ น มู ล ค่า ที่ต ราไว้หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา
หุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็ นมู ลค่าทั้งสิ้น 107,789,412.81 บาท เพื่อชํ าระหนี้ของนิวเวิ ลด์อินเตอร์เมทั ล
จํานวน 107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลจะเข้ามาเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 1.96 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
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การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็น ทุน ไม่ ได้ส่งผลให้
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรร
และเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ให้นิวเวิล ด์อินเตอร์เ มทัล ตามโครงการแปลงหนี้ เป็น ทุ น
ดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเข้า
ร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด
(6)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวม
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,999,999.93 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของนายธนูชัยจํานวน 5,999,999.93 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นายธนูชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 0.11
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นายธนูชัย
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนายธนูชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้นายธนูชัยตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ นายธนูชัย ไม่ประสงค์
ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด

(7)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แ ก่
ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 332,399,470.43 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของซูพีเรียร์ สุทธิ จํานวน 332,399,470.43
บาท จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ซูพีเรียร์ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.05
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
และเมื่อรวมกับจํานวนหุ้นสามัญที่กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล (“คุณหญิงปัทมา”) ถืออยู่ในปัจจุบัน
ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 8.27 จะทํ า ให้ ภ ายหลั ง การจั ด สรรและเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ กลุ่มคุณหญิงปัทมาจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นใน
จํานวนร้อยละ 8.01 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริษัทฯ)
นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่
ซูพีเรียร์เป็นการทํารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในซูพีเรียร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ซูพีเรียร์ ของสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
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จดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงิน
รวมฉบั บสอบทานระหว่ างกาลของบริษัทฯ สําหรับ 6 เดือนสิ้ นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น
งบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถคํานวณรายการจาก
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของซูพีเรียร์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํา
รายการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
อนึ่ง ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ซูพีเรียร์ ไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด
1.2.2

เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,747,682,999.87 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้นของ ACO I สุทธิจํานวน 2,747,682,999.87
บาท และภายหลังการจัดสรรและเสนอหขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ในคราวนี้ ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) และมีอํานาจ
ควบคุ มการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
ทําให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว เป็นการ
ทํารายการกับผู้ที่จะมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตาม
ที่กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิ บั ติ การของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น พ.ศ. 2546 (รวมทั้ งที่ ได้ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม)
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(Net Tangible Assets หรื อ NTA) ของบริ ษั ทฯ ติ ดลบ โดยพิ จารณาจากงบการเงิ นรวมฉบั บสอบทาน
ระหว่างกาลของบริษัทฯ สําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับ
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถคํานวณรายการจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ ACO I ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํา
รายการนี้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มี การเข้าทํ ารายการกั บ Link Capital I, SSG Capital Management
(Mauritius) Limited (“SSG Capital Management”) และบริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (“SIPCO”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG ดังนี้
1.

บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และ
ฉบั บ แก้ ไ ข ลงวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2562 กั บ Link Capital I โดยมี จํ า นวนวงเงิ น กู้ ร วม
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84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วย วงเงินกู้ A จํานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
วงเงินกู้ B จํานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
คู่สัญญา

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ในฐานะ “ผู้กู้” และ
Link Capital I (Mauritius) Limited หรือ Link Capital I ในฐานะ “ผู้ให้กู้”

วงเงินกู้

ผู้ ใ ห้ กู้ ต กลงจั ด สรรสิ น เชื่ อ เงิ น กู้ ให้ แ ก่ ผู้ กู้ เป็ น จํ า นวนเงิ น รวม 84,100,000
ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
1. สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 ประกอบด้วย
 สินเชื่อเงินกู้ - วงเงินกู้ A จํานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
 สินเชื่อประเภทแสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of
credit) “SBLC” - วงเงินกู้ B จํานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวง
เงินกู้ดังกล่าวสามารถหมุนเวียน (Rollover) ใช้ได้ตลอดอายุของสัญญากู้
2. สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย
 สินเชื่อเงินกู้ - วงเงินกู้ C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้บริษัทฯ นําเงินกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้สําหรับ วงเงินกู้ A วงเงิน
กู้ B และวงเงินกู้ C มีดังนี้

ผู้ กู้ จ ะต้ อ งนํ า เงิ น ทั้ ง หมดภายใต้ ว งเงิ น กู้ A และวงเงิ น กู้ C ไปใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของ
การให้เงินกู้



5

-

เพื่ อ ใช้ ชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานเท่ า ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้ และ

-

เพื่อใช้ชําระค่า ใช้จ่ายหรือชํา ระคืนค่า ธรรมเนียม ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ให้กู้เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินตามสัญญาเงินกู้
ฉบับนี้ 5

ผู้กู้จะต้องนําเงินกู้จาก SBLC ทั้งหมดภายใต้วงเงินกู้ B ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
-

เพื่อใช้สําหรับประกันการชําระค่าวัตถุดิบให้แก่ผู้ขายวัตถุดิบ
(Supplier) และ

-

ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินใดๆ
ที่ ดํ า เนิ น การออกหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น (Bank guarantee) หรื อ
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of credit) ให้แก่ผู้กู้เพื่อใช้สําหรับ

หมายเหตุ เป็นค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ให้กู้จากการประเมินมูลค่ากิจการ การตรวจสอบสถานะของผู้กู้ และการเข้าทํา
และเจรจาสัญญากู้ยืมเงิน
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ประกันการชําระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ได้แก่
ค่าน้ํา ค่าแก๊สค่าไฟฟ้า หรือค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
ดอกเบี้ย

ผู้กู้จะต้องชําระดอกเบี้ยภายใต้วงเงินกู้ A และวงเงินกู้ C ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเงินกู้







การเบิกใช้เงินตาม
วงเงินกู้






เงื่อนไขบังคับก่อน
เบื้องต้น สําหรับ
การเบิกใช้วงเงินกู้
ครั้งแรก

ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แก่ผู้ให้กู้
ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ A ณ วันที่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ A งวดแรก
ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แก่ผู้ให้กู้
ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ C ณ วันที่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ C งวดแรก
ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับวงเงินกู้ B ดังนี้
-

ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมผูกพันหนี้ (Commitment fee)
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของจํานวนวงเงินกู้ B ที่ไม่ได้มีการเบิกใช้
โดยชําระทุกๆ สิ้นไตรมาส และ

-

ผู้กู้จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเบิกใช้เงินกู้ (Utilisation fee)
ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของ SBLC ที่มีการเบิกใช้จริง ที่ผู้ให้กู้
จัดหาให้ตามคําขอของผู้กู้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน

ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการเบิกใช้ เงินตามวงเงินกู้ B แล้ว 39,891,649.75
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการชําระหนี้คืนบางส่วน จํานวน
9,094,566.47 ดอลลาร์สหรัฐ จึงคิดเป็นจํานวนวงเงินกู้ B ที่มีการเบิกใช้
แล้ว 30,797,093 ดอลลาร์สหรัฐ
วงเงินกู้ A มีการเบิกใช้เงินเต็มจํานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วงเงิ น กู้ B ซึ่ ง เป็ น วงเงิ น กู้ ที่ ส ามารถหมุ น เวี ย น (Rollover) ได้ จํ า นวน
40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ มีการเบิกใช้แล้วจํานวน 6 ครั้ง คิดเป็น
การเบิกใช้เงินทั้งสิ้น 39,891,649.75 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
ชําระหนี้คืนบางส่วน จํานวน 9,094,566.47 ดอลลาร์สหรัฐ จึงคิดเป็นจํานวน
วงเงินกู้ B ที่มีการเบิกใช้แล้ว 30,797,093 ดอลลาร์สหรัฐ
วงเงินกู้ C มีการเบิกใช้เงินเต็มจํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้กู้ทราบว่า เอกสารและ (หรือสละสิทธิในการได้รับ) ผู้ให้กู้ได้รับ (ก)
หลักฐานอื่นใดทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินครบถ้วนทุกรายการแล้ว และ
เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ (ข)ในสัญญากู้ยืมเงิน ได้รับการดําเนินการจนเป็น
ที่พอใจของผู้ให้กู้ครบทุกรายการแล้ว ในกรณีนี้จึงจะถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนเบื้องต้น
สําหรับการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรกได้มีการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้กู้ได้มีการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรก สําหรับวงเงินกู้ A วงเงินกู้ B และวงเงินกู้ C
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 วันที่ 18 เมษายน 2562 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
ที่ผ่านมา ตามลําดับ

เงื่อนไขบังคับก่อน
สําหรับการเบิกใช้



เงื่อนไขบังคับก่อนเบื้องต้น สําหรับการเบิกใช้วงเงินกู้ครั้งแรกได้รับการ
ดําเนินการจนสําเร็จครบถ้วนแล้ว
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วงเงินกู้ส่วนที่
เหลือสําหรับ
วงเงินกู้ A และวง
เงินกู้ B








ข้อผูกพันทั่วไป
และเหตุแห่งการ
ผิดสัญญา







ดํ าเนิ นการจดทะเบี ยนจํ านํ าหุ้ นของบริ ษั ทจดทะเบี ยนกั บศู นย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินจนเสร็จครบถ้วนแล้ว
ผู้กู้นําส่งสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละรายตามที่ระบุใน
สัญญากู้ยืมเงิน ให้แก่ผู้ให้กู้
ผู้กู้ได้รับหนังสือยืนยันการโอนสิทธิการประกันภัยโรงงาน เครื่องจักร (Notice
of Assignment) ที่ ออกโดยผู้ รั บประกั นภั ย และหลั กฐานรั บรองเงื่ อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy Endorsement) ในรูปแบบที่ผู้ให้กู้
พอใจ ตามเงื่ อนไขของการโอนสิ ทธิ การรั บประกั นภั ย (Assignment of
Insurance) และนําส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้
ผู้กู้ดําเนินการจํานอง ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามรายละเอียดที่ระบุ
ในสัญญากู้ยืมเงิน
ผู้กู้นําส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในเงื่อนไขบังคับก่อนสําหรับ
การเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที่เหลือของสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้ให้กู้ ตามแต่ผู้ให้กู้
จะร้องขอด้วยดุลยพินิจของผู้ให้กู้แต่เพียงฝ่ายเดียว
ผู้ กู้ ต กลงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา (Business Advisory
Agreement) หรือข้อผูกพันในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากผู้ให้กู้ และมี Synergy Strategic Solutions Management DMCC
หรื อ SSG Capital Management (Mauritius) Limited ตามเงื่ อ นไขที่
ผู้ให้กู้พึงพอใจ
ทั้งนี้ หน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา Business Advisory
Agreement) ของผู้ กู้ สิ้ น สุ ด ลง หากมี ก ารโอนสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ข องผู้ กู้ ต าม
สัญญากู้ ไปยังผู้ให้กู้รายใหม่ ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของผู้ให้กู้
ในกรณีที่ผู้กู้ ไ ม่ป ฏิ บัติต ามสัญ ญาว่า จ้า งที่ป รึก ษา (Business Advisory
Agreement) ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา นอกจากการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ และผู้กู้ได้ดําเนินการแก้ภายในระยะเวลา
15 วันนับแต่ผู้ให้กู้ได้แจ้งไปยังผู้กู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือนับแต่
ผู้กู้รับรู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้กู้จะต้องมีและรักษาอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนไว้ไม่ให้เกินกว่า 4.5 ต่อ 1 เท่า นอกจากนี้ ภายใน 30 มิถุนายน
2563 และระยะเวลาหลังจากนั้น ผู้กู้จะต้องมีและรักษาอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนไว้ไม่ให้เกินกว่า 4 ต่อ 1 เท่า
ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถเพิ่มทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering: RO) ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากการเบิกใช้
วงเงิ น กู้ ค รั้ ง แรก ให้ ถื อ ว่ า ผู้ กู้ ผิ ด ผิ ด สั ญ ญา นอกจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
สัญญาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ และผู้กู้ได้ดําเนินการแก้ภายในระยะเวลา
15 วันนับแต่ผู้ให้กู้ได้แจ้งไปยังผู้กู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือนับแต่
ผู้กู้รับรู้ถึงการไม่ปฏิบัติตามสัญญา (แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)
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การชําระคืนเงินกู้

หลักประกัน



ผู้กู้ต้องชําระคืนเงินกู้สําหรับวงเงินกู้ A ตามกําหนดชําระ ดังต่อไปนี้
-

ในวันครบรอบ 4 ปีนับแต่วันที่ทําสัญญาเงินกู้ (2 เมษายน
2562) ผู้กู้จะต้องชําระคืนเงินกู้ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่า
เงินต้นรวมที่ค้างชําระภายใต้วงเงินกู้ A ณ เวลานั้น และ

-

ในวันครบกําหนดระยะเวลาให้กู้ (2 เมษายน 2567) ผู้กู้จะต้องชําระ
คืนเงินต้นทั้งหมดที่ค้างชําระภายใต้วงเงินกู้ A ณ เวลานั้น



ผู้ กู้ ต้ อ งส่ ง คื น และยกเลิ ก แสตนด์ บ ายเล็ ต เตอร์ อ อฟเครดิ ต (Standby
letters of credit) ก่อนหรือ ณ วันที่ครบกําหนด 7 วัน หลังวันครบอายุ
(maturity date) ของ Standby letters of credit แต่ละใบ ทั้งนี้จะต้อง
ทําการส่งคืนและยกเลิก Standby letters of credit ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาให้กู้ (2 เมษายน 2567) ในทุกกรณี



ผู้กู้ต้องชําระคืนเงินกู้ (รวมถึง ดอกเบี้ยค้างจ่าย และยอดค้างชําระอื่นๆ)
สําหรับวงเงินกู้ C ภายในวันครบรอบ 9 เดือนนับแต่วันที่ทําสัญญาเงินกู้
ฉบับแก้ไข (22 กรกฎาคม 2562)



สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ไม่มีข้อตกลงอนุญาตให้คู่สัญญาสามารถขยายกําหนด
ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ออกไปได้ ดังนั้น หากผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้ภายใน
กําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้กู้จะเป็นฝ่ายผิดนัดชําระหนี้และจะต้อง
จ่ายดอกเบี้ยค่าผิดนัดให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ผู้ให้กู้
อาจประกาศให้วงเงินกู้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยค้าง
ชํ าระครบกํ าหนดชํ าระในทั นที หรื อเมื่ อผู้ ให้ กู้ ร้ องขอ และอาจใช้ สิ ทธิ
ยึดหลักประกันเงินกู้ได้

สัญญากู้ฉบับนี้ มีหลักประกันแบ่งตามประเภทได้ ดังต่อไปนี้
1.
ที่ดินที่ตั้งโรงงานจํานวน 10 แปลงและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
2.
เครื่องจักรจํานวน 79 เครื่อง
3.
หุ้นในบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ของซูพีเรียร์ จํานวน 255,776,000 หุ้น
และคุณหญิงปัทมาจํานวน 273,095,200 หุ้น
4.
โอนสิทธิการรับประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยโรงงานและเครื่องจักรให้
Link Capital I และ
5.
โอนสิทธิเรียกร้องของซูพีเรียร์ต่อบริษัทฯ ให้ Link Capital I ซึ่งรวมถึง
สิทธิเรียกร้องตามคําพิพากษาของซูพีเรียร์ต่อบริษัทฯ
ทั้งนี้ ซูพีเรียร์ และคุณหญิงปัทมา ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทฯ จากการ
นําหุ้น และสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักประกัน

สําหรับการได้รับความช่วยเหลือเป็นหลักประกันภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับข้างต้น เนื่องจากตามที่
ได้ กล่ าวในเรื่ องความพยายามในการปรั บโครงสร้ างหนี้ สิ นและทุ นของบริ ษั ทฯ ของ ข้ อ 1.1
นโยบายโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของสารสนเทศฉบับนี้ ในช่วงเวลาที่เข้าสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้
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บริ ษั ทฯ ต้ องหยุ ดการผลิ ตสิ นค้ าทั้ งหมดเป็ นการชั่ วคราว ซึ่ ง เป็ นผลให้ บริ ษั ทฯ ขาดเงิ นทุ น
หมุนเวียนอย่ างรุนแรง ซึ่งบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องได้รับวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อให้
สามารถอยู่ รอดต่อไปได้ และวงเงินกู้ตามสั ญญากู้ มีจํ านวนสูงถึ ง 84,100,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ
ทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และอาจนํามาเป็นหลักประกันจึงอาจไม่เพียงพอหรือท่วมท้นมูลค่า
ของวงเงินกู้ได้ (เนื่องจากมูลค่าของหลักประกันอาจจะลดลงอย่างมากเมื่อบังคับจํานองหลักประกัน
และขายทอดตลาด) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขอรับความช่วยเหลือเป็นหลักประกันเพิ่มเติมจาก
ซูพีเรียร์และคุณหญิงปัทมา โดยปราศจากค่าตอบแทน ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถชําระคืนเงินกู้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินฉบับข้างต้นได้สําเร็จ บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ต้องขอรับความช่วยเหลือเหลือหรือ
สนับสนุนทางการเงินจากซูพีเรียร์และคุณหญิงปัทมาไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่อีกต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะคงเหลือหนี้กับซูพีเรียร์เป็นหนี้เงินต้น
ตามคําพิพากษาจํานวน 59,145,030.02 บาท และค่าความเสียหายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม รวม
เป็นเงิน 145,885,696.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ต้องผ่อนชําระหนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 9 ปี นับจาก
วันที่ซูพีเรียร์ได้รับเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ (รายละเอียดโปรดพิจารณา ข้อ 2.1 เจ้าหนี้ตามคํา
พิพากษา ของสารสนเทศฉบับนี้) นอกจากหนี้ที่ต้องผ่อนชําระข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีหนี้ใด
เหลืออยู่กับซูพีเรียร์อีกและคาดว่าจะไม่ก่อหนี้กับซูพีเรียร์อีกต่อไป
สําหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering:
RO) ตามสัญญากู้ยืมฉบับข้างต้น โปรดพิจารณาแผนการชําระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ข้อ 2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และ
งบประมาณทั้ งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ของ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7สําหรับแผนการชําระเงินตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับข้างต้น บริษัทฯ จะ
ดําเนิ นการชํ าระเงินกู้ตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุ ในสั ญญา โดยคํานึงถึงผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่บริษัทฯ อาจพิจารณาเจรจากับ
Link Capital I หรือผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
ดีกว่า เช่น การขยายเวลาการชําระหนี้ หรือการกู้ยืมเพื่อชดใช้เงินกู้ปัจจุบันโดยที่เงินกู้ใหม่จะเสีย
ค่าใช้จ่ายด้านอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่า สําหรับแผนการชําระหนี้ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการแปลงหนี้ เป็นทุน ปรากฏตามแผนการชํ าระหนี้ ที่เหลืออยู่ของเจ้าหนี้ ที่ไม่ ได้ เข้าร่ วม
โครงการแปลงหนี้ เป็ น ทุ นของ ข้ อ 2.4 งบประมาณทั้ ง หมดที่ ค าดว่ า จะใช้ ในเบื้ อ งต้ น และ
งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ของ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
2.

บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาการให้คําปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services Agreement)
กั บ SSG Capital Management ฉบั บ ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2562 เพื่ อ ว่ า จ้ า ง SSG Capital
Management เป็นผู้ให้คําปรึกษา และตรวจสอบนโยบายการบริหารทางด้านการเงินแก่บริษัทฯ
เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้มีศักยภาพ และมีผลประกอบการด้านการเงินสูงสุด (เพื่อให้เป็นไปตาม
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ข้อผูก พั น ทั่ว ไปของสั ญ ญากู้ยื มเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I) บริษัท ฯ โดย
SSG Capital Management จะได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ เป็นมูลค่าร้อยละ 1.5 ของรายได้
จากยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม
2563 บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าตอบแทนให้แก่ SSG Capital Management เป็นจํานวน 3 เดือน
โดยเริ่มชําระเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 9,899,660.73 บาท เดือนมิถุนายน 2562 เป็นเงิน
9,060,719.91 บาท และเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 10,511,093.72 บาท รวมเป็นจํานวน
29,471,474.36 บาท โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
คู่สัญญา

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ
SSG Capital Management (Mauritius) Limited หรือที่ปรึกษา

วันที่เริ่มสัญญา

3 เมษายน 2562

ขอบเขตการให้บริการ ที่ปรึกษาจะดําเนินการให้คําปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

จัดการ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา หรือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่จําเป็นในการแก้ไขปัญหาด้าน การบริหาร
จัดการกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทฯ

ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การดําเนินงานและ
นโยบายการบริหารธุรกิจ และแนวทางการดําเนินงานในอนาคต สินเชื่อ
และนโยบายการกู้ยืม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
วิเคราะห์ช่องทางในการส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นต้น

ให้คําปรึกษาในด้านการหาเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์การทําธุรกิจ และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยการ
ให้คําปรึกษาและคํ าแนะนําเกี่ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาวของ
บริษัทฯ การจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ การรีไฟแนนซ์ เป็นต้น

ให้คําปรึกษาในด้านอื่นๆ แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลง ตราบเท่าที่การบริการ
นั้นอยู่ในขอบเขตความสามารถของที่ปรึกษา
ทั้ งนี้ ที่ ปรึ กษาจะดํ าเนิ นการให้ บ ริ การภายใต้ ขอบเขตการให้ บริ การดั ง กล่ า ว
ไม่ขัดขวาง หรือสร้างความเสียหายแก่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ว่าการ
กระทําดังกล่าว หรือการละเว้นการกระทําดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ อย่างสมเหตุสมผล
ค่าธรรมเนียมการบริการ ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดําเนินงาน ชําระภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้น
เดือนของทุกๆ เดือน ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา

รายได้จากการดําเนินงาน คือ รายได้สุทธิจากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน (HRC) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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วันสิ้นสุดสัญญา

สัญญาการให้คําปรึกษาทางการเงิน สิ้นสุดเมื่อ

ครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มสัญญา หรือ

ปฏิบัติครบตามขอบเขตการให้บริการ ตามที่ระบุในสัญญา

3. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาบริการด้านพลังงานกับ SIPCO ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ซึ่ง
ใช้แทนสัญญาลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551) และหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 16 กันยายน
2559 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้
คู่สัญญา

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ ในฐานะผู้ซื้อ
บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย

วันที่เริ่มสัญญา

16 กรกฎาคม 2558

อายุของสัญญา

สัญญาบริการด้านพลังงาน สิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์
ใดจะเกิดขึ้นก่อน)

วันที่ 29 ธันวาคม 2578 หรือ

การตกลงเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือ

การใช้สิทธิเลิกสัญญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ปริมาณไฟฟ้า



30 ล้านวัตต์ ที่ 230 กิโลโวลต์

ค่าธรรมเนียมการบริการ



ค่าไฟฟ้าคิดในอัตราการเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ซื้อตกลงผูกพันที่จะซื้อไฟฟ้าในปริมาณขั้นต่ํา 210,240,000 kWH ต่อปี
โดยหากปริ มาณการซื้ อไม่ ถึ ง ปริ มาณขั้ น ต่ํ า บริ ษั ทฯ ตกลงที่ จ ะชํ าระ
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ําคิดจาก อัตราค่าไฟฟ้า * (ปริมาณไฟฟ้าขั้นต่ําต่อปี –
ปริมาณไฟฟ้าที่ผู้ซื้อใช้จริงในปีนั้น) (“ข้อตกลง Take or Pay”)
ข้อตกลง Take or Pay ได้รับการยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
การยกเว้นนี้จะขยายระวะเวลาอัตโนมัติเป็นระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน
จํานวนสูงสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ชําระหนี้ตามกําหนด





หลักประกัน

บริ ษั ทฯ ต้ องจั ด หาหลั ก ประกัน การจ่ า ยชํา ระค่า ธรรมเนี ยม เป็น เงิ น
จํานวน 60 ล้านบาท

การจัดหาหลักประกัน ได้รับการยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการ
ยกเว้นนี้จะขยายระยะเวลาอัตโนมัติเป็นระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน จํานวน
สูงสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ชําระหนี้ตามกําหนด
หมายเหตุ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาขยายระยะเวลาวางหลักประกันกับ SIPCO
รวมทั้งเจรจาหาหลักประกันจากสถาบันการเงิน โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถวางหลักประกันจํานวน 60 ล้านบาท เป็นหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
พาณิ ชย์ (Bank Guarantee) ซึ่ งคาดว่ าจะเริ่ มดํ าเนิ นการได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
ภายหลังจากการดําเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้เสร็จสิ้น
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โดย KG ถือหุ้นใน Link Capital I ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ SSG Capital Holdings Limited ถือหุ้นใน
SSG Capital Management ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด Link Capital I และ
SSG Capital Management ตามลําดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.2) การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ ACO I ของสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท จี สตี ล จํ า กั ด (มหาชน)) ทั้ ง นี้ Link Capital I SSG Capital
Management และ SIPCO ไม่ไ ด้มีส ถานะเป็น บุค คลที่เกี่ยวโยงกัน กับ บริษัทฯ ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562
เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้
แต่ประการใด
อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้
ACO I ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่
23 สิงหาคม 2562) แต่เพราะการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงทําให้ ACO I มีลักษณะกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้วยเหตุผล
ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
อนึ่ง เงื่อนไขในการเข้าทํารายการของเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้ ปรากฏตาม ข้อ 1.1 ความจําเป็นและ
ลักษณะของรายการ ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I ACO I จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ
ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน
2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดจํานวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงาน
ของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนที่ต้องการถือหุ้นบริษทั ฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพื่อเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น
มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการ
1. นายแอนเดรอัส
ไรซัล วัวร์ลมู ิส

ตําแหน่งทีไ่ ด้รับ
การเสนอชื่อ
กรรมการ

ที่มา

การดํารงตําแหน่ง
กรรมการ/ ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 ตัวแทนของ ACO I

กรรมการ
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด
 เป็นผู้ก่อตั้ง และในปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Partner (มหาชน)
ของ SSG Capital Management (Hong Kong)
Limited
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รายชื่อผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการ
2. นายชาราช บาชไพ

ตําแหน่งทีไ่ ด้รับ
การเสนอชื่อ
กรรมการ

ที่มา

 ตัวแทนของ ACO I

การดํารงตําแหน่ง
กรรมการ/ ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งManaging Director และ
Head of Asset Management ของ SSG
Capital Management (Hongkong) Limited
3. นายสุดีร์ มาเหชาวารี

กรรมการ

 บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เหล็ก
 เป็นผู้ก่อตั้ง และในปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
Managing Partner ใน Synergy Capital

4. นายอัมเรนดรา
พราสาด ชาวดรี

กรรมการ

 บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เหล็ก
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Advisory Board
Member ใน Synergy Capital

5. นายปณัย อวาสด์
นนท์

กรรมการ
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด
(มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ไม่มี
กรรมการ
กําหนด
ตรวจสอบ
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Executive Director,
Credit Structuring and Distribution Group
ของ Standard Chartered Bank ประเทศ
สิงคโปร์

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะส่งผลให้ ACO I
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้ ACO I มีหน้าที่
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง
หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา
กิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่มีหน้าที่ทําคําเสนอ
ซื้ อใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จี สตี ล จํ า กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 3/2555
(“GSTEEL-W3”) เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับหรือ
สูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญประเภทเดี ยวกับที่จะได้จากการใช้สิทธิดังกล่า ว (GSTEEL-W3 มีราคา
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ใช้ สิ ท ธิ เ ท่ า กั บ 2.15 บาท) และ ACO I ไม่ เ คยได้ ม าหรื อ จะได้ ม าซึ่ ง GSTEEL-W3 โดยมี ค่ า ตอบแทน
ในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคําเสนอซื้อต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กําหนดในข้อ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554
อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์
ที่จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(Whitewash) ดั ง นั้ น หาก ACO I ได้ รั บ ผ่ อ นผั น การทํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติให้ ACO I ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของกิ จ การ โดยอาศั ย มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของกิ จ การ ACO I ก็ จ ะได้ รั บ ผ่ อ นผั น การทํ า คํ า เสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นการเสนอขาย
หุ้ น ต่ อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private Placement) ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นภาค 2 หมวดที่ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยเป็นการเสนอขายที่
ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด
อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่า
เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายชั่วคราว
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถคํานวณราคา
ตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงกําหนดให้คํานวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรม
ของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”)
ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท (“ราคายุติธรรม”) (โปรดพิจารณาสมมติฐานการและ
การคํานวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5))
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เอ็ม พาวเวอร์
ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรม
ประมาณ ร้อยละ 171 จึงไม่เข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ํา ตามประกาศ ทจ. 72/2558
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ประกอบกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ในราคาต่ํา ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ
จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสนิ ชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์
และ ACO I แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิล ด์
อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์และ ACO I อีกด้วย
อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดในมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไ ขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ราคาต่ํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินการ
และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2562 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในการจั ด สรรและเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น ในครั้ ง นี้
ในระหว่าง เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์
และ ACO I ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกัน (Acting in
Concert) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กําหนดลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ
มาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะไม่ส่งผลให้ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะ
ที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศ
ทจ. 12/2554 แต่อย่างใด นอกจากนี้ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ 8. ของข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่า “หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้
โดยไม่มีข้อจํากัด” ดังนั้น การเพิ่มสัดส่วนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยคนต่างด้าวจากการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของ ACO I และเอ็ม พาวเวอร์ ทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว ในจํานวนร้อยละ 67.19
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และเงื่อนไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นตามบัตรส่งเสริมของคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่ 1047/2539 ลงวั น ที่ 26 มกราคม 2539 และเลขที่ 1579(2)/2548 ลงวั น ที่
29 มิถุนายน 2548 และ 1829(2)/2549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 รวมถึงที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่
อก 0906/008025 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

20

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ก่อนการจัดสรรหุน้
การถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม
คํานวณจากทุนชําระแล้ว)

หลังการจัดสรรหุ้น
(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน)

จํานวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

จํานวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

(หุ้น)

(ร้อยละ)

(หุ้น)

(ร้อยละ)

1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ์

444,682,520

6.49

444,682,520

1.54

2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร

432,208,900

6.31

432,208,900

1.49

3. นายณัฐพล จุฬางกูร

402,878,400

5.88

402,878,400

1.39

4. นายกฤษนันทร์ เกวลี

276,463,000

4.04

276,463,000

0.96

5. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์
(ประเทศไทย) จํากัด

275,776,000

4.03

2,025,246,897

7.00

6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

273,095,200

3.99

273,095,200

0.94

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

2.60

178,440,083

0.62

8. บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กรุ ง เทพ 160,567,780
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2.34

160,567,780

0.56

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

146,467,412

2.14

146,467,412

0.51

10. นางสาวอําพร ศรีโพธิ์ทอง

129,305,800

1.89

129,305,800

0.45

11. M-Power TT Limited

0

0.00

4,571,096,822

15.80

12. บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด

0

0.00

566,056,684

1.96

13. นางวนิดา ยมจินดา

0

0.00

52,631,578

0.18

14. นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม

0

0.00

78,947,368

0.27

15. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากัด

0

0.00

567,312,699

1.96

16. นายธนูชัย เวสารัชชานนท์

0

0.00

31,578,947

0.11

17. Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited

0

0.00

14,461,489,473

49.99
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1.3

เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



เหตุผล ผลดี และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี้เงินต้น 4,194,931,049.56 บาท และดอกเบี้ยค้างชําระที่ได้รับการปลดหนี้
คํ า นวณถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 อี ก จํ า นวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจํ า นวนหนี้ เ งิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียด
ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้



รายที่

ชื่อเจ้าหนี้

ดอกเบี้ยค้างชําระทีไ่ ด้รับ
ยอดเงินต้น รวมยอดเงินต้นที่แปลง
จํานวนหุน้ สามัญ
ยอดหนี้เงินต้นที่แปลง
การปลดหนี้คํานวณถึง
ที่ปลดหนี้ เป็นทุนและปลดหนี้
ที่จดั สรรเพื่อชําระ
เป็นทุน (บาท)
30 มิถุนายน 2562
ให้ (บาท)
(บาท)
คืนเงินต้น (หุ้น)
(บาท)

1

เอ็ม พาวเวอร์

868,508,396.18 0.12

868,508,396.30

326,725,720.19

4,571,096,822

2

ดีสินชัย

107,550,769.96 0.02

107,550,769.98

-

566,056,684

3

นางวนิดา

9,999,999.82 0.18

10,000,000.00

3,570,411.01

52,631,578

4

นางเบญจมาศ

14,999,999.92 0.08

15,000,000.00

18,554,794.59

78,947,368

5

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล

107,789,412.81 0.17

107,789,412.98

6

นายธนูชัย

5,999,999.93 0.07

6,000,000.00

2,065,534.08

31,578,947

7

ซูพีเรียร์

332,399,470.43

-

332,399,470.43

289,461,142.25

1,749,470,897

8

ACO I

2,747,682,999.87

-

2,747,682,999.87

3,731,940,954.81

14,461,489,473

0.64

4,194,931,049.56

4,372,318,556.93 22,078,584,468

รวมทั้งสิ้น

4,194,931,048.92

-

567,312,699



นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สําหรับดอกเบี้ยที่ต้องชําระให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความ
ฉบับแรก ดังนั้น การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย คํานวณถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย อีกจํานวน 659,572,394.10 บาท เมื่อรวมภาระหนี้สินที่จะได้รับ
การปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจํานวน
ทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจํานวนทั้งสิ้น 18,832,937,418.26 บาท เมื่อเทียบกับ
จํานวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนจํานวน 4,194,931,048.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของภาระหนี้สิน
ทั้งหมด เศษหุ้นรวมเป็นจํานวน 0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ ดอกเบี้ยค้างชําระที่ได้รับการปลดหนี้
คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจํานวน 4,372,318,556.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของภาระ
หนี้ สิ น ทั้ ง หมด ภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ยคํ า นวณถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ที่ ไ ม่ ต้ อ งรั บ ภาระอี ก จํ า นวน
659,572,394.10 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.50 ของภาระหนี้ สิ น ทั้ ง หมด รวมเป็ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด และเหลือหนี้ที่ไม่ได้แปลง
หนี้เป็นทุนจํานวน 9,606,115,417.67 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้
22

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ราย
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเจ้าหนี้

เอ็ม พาวเวอร์
ดีสินชัย
นางวนิดา
นางเบญจมาศ
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
นายธนูชัย
ซูพีเรียร์
ACO I
รวมทั้งสิ้น

รวมยอดเงินต้นที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี้ (บาท)

868,508,396.30
107,550,769.98
10,000,000.00
15,000,000.00
107,789,412.98
6,000,000.00
332,399,470.43
2,747,682,999.87
4,194,931,049.56

ร้อยละของ ดอกเบี้ยค้างชําระที่ ร้อยละของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หนี้สินรวม ค้างจ่ายที่จะได้รับ
ได้รับการปลดหนี้
หนี้สินรวม
การปลด
ณ 30 มิ.ย. 62
คํานวณถึง 30
ณ 30 มิ.ย. 62
ตามงบการเงิน มิถุนายน 2562 ตามงบการเงิน เนื่องจากการ
เฉพาะกิจการ ปลดหนีด้ อกเบี้ย
(บาท)
เฉพาะกิจการ
(บาท)
4.61%
0.57%
0.05%
0.08%
0.57%
0.03%
1.76%
14.59%
22.27%

326,725,720.19
3,570,411.01
18,554,794.59
2,065,534.08
289,461,142.25
3,731,940,954.81
4,372,318,556.93

1.73%
0.00%
0.02%
0.10%
0.00%
0.01%
1.54%
19.82%
23.22%

0.00
0.00
630,072.53
0.00
0.00
364,506.02
0.00
658,577,815.55
659,572,394.10

ร้อยละของ
หนี้สินรวม
ณ 30 มิ.ย. 62
ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

รวมยอดหนี้ที่ปรับ
โครงสร้างทั้งสิ้น
(บาท)

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.50%
3.50%

1,195,234,116.55
107,550,769.99
14,200,483.54
33,554,794.59
107,789,412.99
8,430,040.10
621,860,612.71
7,138,201,770.58
9,226,822,001.05

เมื่อบริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทางการเงินโดยสามารถลดภาระหนี้สินได้ถึง
9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
บริษัทฯ จะสามารถนํากระแสเงินสดไปใช้ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่เนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระ
หนี้สินและดอกเบี้ย ซึ่งหากไม่สามารถแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะต้องผ่อนชําระเงินต้น
ของภาระหนี้สินภายใต้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนสูงถึง 41,011,141 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง
9 ปี ซึ่งบริษัทฯ สามารถนําเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจต่อไปเพื่อสร้างกําไร
และความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่ออัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมาอยู่
ในระดั บ ที่ บ ริ ษัท ฯ สามารถบริ หารจัด การได้ บริ ษัท ฯ จะมี ค วามคล่ องตัว ในการบริห ารงาน เพิ่ มขี ด
ความสามารถและศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ และสามารถเจรจากับเจ้าหนี้
เดิม หรือผู้ลงทุนรายอื่น หรือสถาบันการเงินเพื่อทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขดีกว่า อีกประการ
หนึ่ง บริษัทฯ จะประหยัดเวลาและกําลังทรัพยากรบุคคลทั้งจาก พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ในการ
บริหารจัดการเรื่องภาระหนี้สินซึ่งจะสามารถนําเวลาและกําลังทรัพยากรบุคคลไปทุ่มเทเพื่อปรับปรุง
ต่อยอด และพัฒนาธุรกิจได้ในท้ายที่สุด





ทางกลุ่ ม SSG ได้ แ นะนํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ รู้ จั ก กั บ Synergy Strategic Solutions Management DMCC
(“Synergy”) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link
Capital I (สรุ ป สาระสํ า คั ญ ของสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น (Credit Agreement) ปรากฏตามข้ อ 1.2.2 เจ้ า หนี้
ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของสารสนเทศฉบับนี้) บริษัทฯ จึงได้เข้าทําสัญญา Business Advisory
and Review Agreement กับ Synergy เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(Amendment and Restatement Agreement) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ว่าจ้าง Synergy เป็นผู้ให้บริการให้คําปรึกษาแก่บ ริษัทฯ ในด้านการวางแผนการดํา เนินงานและการ
บริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ และการเงิ น ของบริ ษั ท เนื่ อ งจาก Synergy มี ที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในอุ ตสาหกรรมเหล็กระดับ สากล กล่า วคือ เป็น ผู้เชี่ย วชาญด้า นอุตสาหกรรมเหล็ก ที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารงานและการพลิกฟื้นธุรกิจ (Business Turnaround) บริษัทเหล็กชั้นนําทั่วโลก
โดยหนึ่งในทีมของ Synergy กล่าวคือ นายสุดีร์ มาเหชาวารี (Mr. Sudhir Maheshwari) ซึ่ง ACO I ได้
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ร้อยละของ
หนี้สินรวม
ณ 30 มิ.ย.
62 ตามงบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ
6.35%
0.57%
0.08%
0.18%
0.57%
0.04%
3.30%
37.90%
48.99%

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
เสนอชื่ อ เพื่ อ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญใน
อุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล โดยมีประสบการณ์การทํางานจํานวน 27 ปี กับ ArcelorMittal ซึ่งเป็น
บริษัทที่ทําธุรกิจผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเคยดํารงตําแหน่งต่างๆ ใน ArcelorMittal หลายตําแหน่ง
เช่ น Group Management Board Alternate Chairman of the Corporate Finance & Tax Committee
และ Chairman of the Risk Management Committee ทั้งนี้ ทีมงานของ Synergy จะเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยลดลงและสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสัญญาทาง
การค้ า ต่า งๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขัน ของผลิตภัณ ฑ์แ ละเพื่อให้แ ผนพั ฒนาธุ รกิจ มีค วาม
สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยภายหลังจากที่ ACO I มาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ACO I จะ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Synergy อย่า งใกล้ชิด เพื่อให้แ น่ใจว่า แผนการพัฒ นาบริษัทฯ มีค วาม
คืบหน้าตามแผนที่วางไว้ หากในอนาคต ACO I มีความเห็นว่า Synergy ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีความ
คืบหน้าตามแผนการพัฒนากิจการที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ ACO I อาจนําเสนอให้บริษัทฯ ทําการปรับปรุง
เงื่อนไขการว่าจ้างหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้าง Synergy ได้
ทั้ ง นี้ นั บ แต่ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2560 จนถึ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนตามสั ญ ญา
Business Advisory and Review Agreement (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ใดๆ ให้กับ Synergy


สํ า หรั บ แผนการสนั บ สนุ น ด้ า นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการดํ า เนิ น การงานของกิ จ การ
แผนการสนั บ สนุ น ด้ า นการให้ คํ า ปรึ ก ษาทางการเงิ น และการสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการดํา เนินการ
ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)



ACO I จะให้การสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทีมงานจาก Synergy ได้เข้ามาให้
คําปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และได้เข้าดํารงตําแหน่งที่สําคัญในบริษัทฯ ดังนี้
1)

นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 38 ปี ทั้งในด้านการดําเนินงานและ
การบริ หาร รวมถึ งเคยดํ ารงตํ าแหน่ ง เป็ น Executive Director ของ Steel Authority of India
Limited (SAIL)

2)

นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วางกลยทุธ์ การจัดหาแหล่งเงินทุน โปรเจคไฟแนนซ์ การปรับโครงสร้างหนี้ นักลงทุนสัมพันธ์
การควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ และมีประสบการณ์การทํางานด้านการเงิน และ
การค้ามานานกว่า 14 ปี

24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
3)

นายทูสซา คานที ซาฮู ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของบริษีท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและ
การตลาดในอุตสาหกรรมเหล็ก และมีประสบการณ์ด้านดังกล่าวมานานกว่า 38 ปี เคยดํารงตําแหน่ง
เป็ น Executive Director ของ Steel Authority of India Limited (SAIL) ดู แ ลด้ า นการค้ า
ระหว่างประเทศ และ

4)

นายอาชิส กูมาร์ มหาปาโทร ดํารงตําแหน่งผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายจัดซื้อโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดซื้อ มีประสบการณ์การทํางานด้านดังกล่าวมานานกว่า 18 ปี เคยดํารงตําแหน่ง Country
manager ของ Danieli (Indonesia)

โดยการเข้ามาของ Synergy นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลงและสามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเจรจาสัญญาทางการค้า
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มผลกําไรให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I ACO I จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการ
ที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดจํานวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ สําหรับแผนการ
บริ หารงานของบริ ษั ทฯ นั้ น กลุ่ ม SSG มี แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ ชั ดเจนที่ จะสามารถช่ วยกอบกู้
สถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ
รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย
แผนการสนับสนุ นด้ านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการดําเนินการงานของกิ จการและแผนการ
สนับสนุนด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนด้านการเงิน โปรดพิจารณารายละเอียดตาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติ
ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น (Whitewash) (สิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 9) และข้ อ 9. แผนการดํ าเนิ นการภายหลั งการได้ มา
ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดย
ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)


บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับการปลดภาระหนี้สินเงินต้น ดอกเบี้ย และภาษี
หัก ณ ที่จ่ายคํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวนทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท จากหนี้ของ ACO I
หนี้ของซูพีเรียร์ หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของ
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และหนี้ของนายธนูชัย ซึ่งเป็นหนี้ทางการค้า หนี้ตามคําพิพากษา และหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ (ตามข้อ 1.2 วิธีดําเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของสารสนเทศฉบับนี้)
ในคราวเดียว ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่ดีขึ้นจากการลดภาระหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของส่วนทุน
โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่ อทุ นจะเปลี่ ยนแปลงจาก (4.89) เท่ า เหลื อ 1.87 เท่ า (หากคํ านวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษั ทฯ
อัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจาก 1.83 เท่า เหลือ 0.53 เท่า) ซึ่งเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่บริษัทฯ
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สามารถบริหารจัดการได้ สําหรับวิธีการคํานวณอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน โปรดพิจารณา ข้อ 2.3.1
โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)


ผลกระทบ หรือผลเสียที่จะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน


ผลกระทบจากการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้
1.

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัด และการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ6 คิดเป็นร้อยละ 78.33

2.

ไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
จากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน มีค่ามากกว่า ราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ (โดยที่ประเมิน
โดยที่ปรึกษาทางการเงิน) ทั้งกรณีที่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้
บุคคลในวงจํากัดเท่านั้น และในกรณีที่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้บุคคลในวงจํากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.

การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของกําไร
ต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีที่อาจ
เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัด และการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ
และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนกับผลกระทบ
ต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของกําไรต่อหุ้นข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของกําไรต่อหุ้น รายละเอียด
โปรดพิจารณาใน เหตุผล ผลดี และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ข้างต้น


6

ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ACO I จะเข้ามาจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นใน
จํานวนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้แก่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ครั้งที่ 3 (GSTEEL-W3) ซึ่งมีจํานวนหน่วยคงเหลือ 7,500,000,000 หน่วย
ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563
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ชําระแล้วของบริษัทฯ) และมีอํานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สถานะดังกล่าวทําให้ ACO I อาจสามารถกําหนดนโยบายและทิศทาง
ของบริ ษั ท ฯ ผ่ า นทางการดํ า เนิ น การของกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จาก ACO I จํ า นวน 6 ท่ า น
(ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนดจํานวน 2 ท่าน) จากกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่านและควบคุมบริษัทฯ ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงข้างมากของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ อาจประสบ
ความเสี่ยงจากนโยบายและทิศทางของบริษัทฯ ที่กําหนดโดย ACO I ซึ่งจะเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
และผู้ ถื อหุ้ นรายย่ อยอาจไม่ สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่ อถ่ วงดุ ลเรื่ องที่ ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จะจัดโครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน รวมถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 3 คน เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร
จัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้


2.

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะต้องพึ่งพิง ACO I ในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ของ ACO I บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพิง กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ให้คําปรึกษาต่างๆ ที่แต่งตั้งโดย ACO I ดังนั้น ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจ
ประสบปัญหาในการเจรจาต่อรองหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ จากเจ้าหนี้รายอื่น รวมทั้งลดโอกาสในการสรรหาที่
ปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่า การที่เจ้าหนี้รายใหญ่ได้เข้ามา
เป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก็มีข้อดีประการสําคั ญกล่าวคือ บริษัทฯ จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ กับ
กลุ่ม SSG ในรูปแบบเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องได้รับแต่เพียงประโยชน์จากการให้เงินกู้ฝ่ายเดียว
แต่การเข้ามาเป็นผู้ถือใหญ่ของ ACO I จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อบริษัทฯ ว่า กลุ่ม SSG จะยังคงให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัทฯ ทั้งทางการเงินและการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากกรรมการ
ผู้บริหารหรือที่ปรึ กษาที่ ACO I ได้ให้ความไว้ วางใจและความเชื่อถือ กอปรกับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแก้ปัญหาของ
บริษัทฯ ต่างๆ ที่ประสบอยู่ได้ เมื่อภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทุกรายก็จะได้รับผลประโยชน์จากสภาพการณ์ที่ดีข้นึ ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ที่มาของหนี้
เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาประกอบด้วย (1) เอ็ม พาวเวอร์
(2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย (7) ซูพีเรียร์ และเจ้าหนี้
กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย ACO I ดังต่อไปนี้
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ประเภทเจ้าหนี้
1. เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา

รายชื่อ
1) M-Power TT Limited

มูลหนี้เดิม
ค่ า กระแสไฟฟ้ า และค่ า ใช้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก าร
พลังงานไฟฟ้า
2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด
ค่าสินค้าและบริการ
3) นางวนิดา ยมจินดา
หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจํานํา
4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจํานํา
5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และหนี้ค่าสินค้าและบริการ
จํากัด
ตามคําพิพากษา
6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์
หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้
7) บริ ษั ท ซู พีเ รีย ร์ โอเวอร์ ซี ส์ หนี้จากการถูกบังคับจํานําหุ้นสามัญของซูพีเรียร์ เนื่องจาก
(ประเทศไทย) จํากัด
ผิดนัดขําระหนี้ต่อผู้ให้กู้
2. เจ้ า หนี้ ท างการค้ า ตาม Asia Credit Opportunities I
หนี้ ท างการค้ า ซึ่ ง ซื้ อ มาจากเจ้ า หนี้ ก ารค้ า เศษเหล็ ก
บันทึกข้อตกลง
(Mauritius) Limited
ต่างประเทศรายใหญ่จํานวน 7 ราย

2.1 เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
1)

หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้ากับบริษัท สยาม เพาเวอร์
เจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“สยาม เพาเวอร์”) (“สัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ
ขายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการสถานีย่อยและอุปกรณ์การส่งกําลังไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญา
ดังกล่าวบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชําระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้บริการให้แก่สยาม เพาเวอร์ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่สยามเพาเวอร์ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัทฯ แต่ละครั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดชําระบริษัทฯ
ยังคงค้างชําระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่สยามเพาเวอร์อยู่ คิดเป็น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 868,508,396.30 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สยาม เพาเวอร์ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหนี้ตามสัญญาให้บริการพลังงาน
ไฟฟ้ากับเอ็ม พาวเวอร์ ดังนั้น เอ็ม พาวเวอร์ จึงเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องจาก
สยาม เพาเวอร์
ภายหลังจากที่ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากสยาม เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เอ็ม พาวเวอร์
ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขดําที่ ฟ.2171/2560 ในข้อหาผิดสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง รับสภาพหนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ดังนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงมีคําสั่งให้หยิบยกคดีนี้
ซึ่งได้เคยงดการพิจารณาไว้กลับมาดําเนินกระบวนพิจารณาตามเดิม ซึ่งต่อมา เอ็ม พาวเวอร์ และบริษัทฯ
ได้ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ซึ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคําพิพากษาในคดี
หมายเลขแดงที่ 1555/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เอ็ม พาวเวอร์ เป็นเจ้าหนี้ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก สยาม เพาเวอร์ ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและขายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนให้บริการสถานีย่อยและอุปกรณ์การส่งกําลังไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ
ทั้งนี้ สยาม เพาเวอร์ ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชําระหนี้จากบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ เมื่อวันที่
28 มกราคม 2559 ภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความตามคดีหมายเลขแดงที่ 1555/2562 ข้างต้น
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บริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นหนี้ เอ็ม พาวเวอร์ โดยมียอดเงินต้น จํานวน 868,508,396.30 บาท และดอกเบี้ย
จํานวน 326,725,720.19 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดจํานวน 1,195,234,166.49 บาท และ เอ็ม พาวเวอร์
ตกลงยิ นยอมให้ บริ ษั ทฯ ชํ าระหนี้ ข้ างต้ นเฉพาะเงิ นต้ นเท่ านั้ น เป็ นเงิ นจํ านวน 868,508,396.30 บาท
ด้วยวิธีการแปลงหนี้เป็นทุน (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์”)
บริษัทฯ และเอ็ม พาวเวอร์ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ คือ การแปลงหนี้เงินต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จํานวน
868,508,396.18 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 4,571,096,822 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.80 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่
ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจํานวน 0.12 บาท
เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระ
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจํานวนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
2)

หนี้ของดีสินชัย
ดีสิน ชั ยฟ้อ งบริษัทฯ เป็น จํ า เลยในคดีผิดนัดชําระค่า สิน ค้า และบริการจํา นวน 117,550,769.98 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดชําระจนถึงวันฟ้อง ต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาบริษัทฯ และดีสินชัยได้เข้าทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาล
ล้มละลายกลางได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ พก.10/2560 ให้
บริ ษั ท ฯ ชํ า ระหนี้ เ งิ น ต้ น จํ า นวน 117,550,769.98 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ย จํ า นวน 4,260,812.84 บาท
คืนแก่ ดีสินชัย ต่อมาบริษัทฯ และดีสินชัยได้เข้าทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับวันที่ 30 มีนาคม
2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงที่จะชําระเงินให้แก่ ดีสินชัย
เฉพาะเงินต้นจํานวน 117,550,769.98 บาท โดยจะชําระเงินงวดแรก จํานวน 10,000,000 บาท ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผ่อนชําระเงินต้นที่เหลือจํานวน 107,550,769.98 บาท เป็นจํานวน 60 งวด
งวดละ 1 เดือน เป็นจํานวนงวดละ 1,792,512.83 บาท กําหนดผ่อนชําระทุกสิ้นเดือน กําหนดเริ่มผ่อน
ชําระตั้งแต่งวดสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยดีสินชัยตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยบนจํานวนหนี้
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีดอกเบี้ยผิดนัด (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของดีสินชัย”)
บริษัทฯ และดีสินชัย ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ
ดีสินชัย คือ การแปลงหนี้เงินต้นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จํานวน 107,550,769.96 บาท
เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 566,056,684 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
1.96 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้
เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจํานวน 0.02 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้
สํา หรับหนี้เงิน ต้น ที่เหลือ จํา นวน 10,000,000 บาท ชํา ระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย
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เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ชําระหนี้เงินต้นที่เหลือ และปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น
บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
3)

หนี้ของนางวนิดา
นางวนิดา เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้และจํานําฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงบันทึก
ข้ อตกลงขยายระยะเวลาสัญญากู้และจํานํา ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนางวนิดาตกลงให้
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจํานวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระในวันที่
30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางวนิดาได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็น
คดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม, จํานํา, เรียกค่าเสียหายตามสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมาบริษัทฯ และนางวนิดาได้
มี ก ารทํ า สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความต่ อ หน้ า ศาล ซึ่ ง ศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้ ไ ด้ มี คํ า พิ พ ากษาในคดี
หมายเลขแดงที่ พ. 1456/2562 ให้ ค ดี เ ป็ น อั น เสร็ จ เด็ ด ขาดไปตามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ยอมรับ
ว่าเป็นหนี้นางวนิดา โดยมียอดเงินต้น จํานวน 10,000,000 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 3,570,411.01 บาท
รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดจํานวน 13,570,411.01 บาท และนางวนิดาตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ชําระหนี้
ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจํานวน 10,000,000 บาท ด้วยวิธีการผ่อนชําระ 36 งวด งวดละ 1 เดือน
เป็นจํานวนงวดละ 277,777.78 บาท เริ่มผ่อนชําระงวดแรกสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึง
งวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนางวนิดา”)
บริษัทฯ และนางวนิดา ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้
ของนางวนิดา คือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จํานวน 9,999,999.82 บาท
เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 52,631,578 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
ของหุ้ น ที่จํ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลั งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)
โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้
เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจํานวน 0.18 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้
และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระให้แก่บริษัทฯ ทั้งจํานวน
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป

4)

หนี้ของนางเบญจมาศ
นางเบญจมาศ เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้และจํานําฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 รวมถึงบันทึก
ข้อตกลงขยายระยะเวลาสัญญากู้และจํานํา ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนางเบญจมาศตกลง
ให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจํานวน 15,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระ
เมื่อวั นที่ 30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 6 มีน าคม 2562 นางเบญจมาศได้ยื่น ฟ้อ งจํ า เลยต่อ ศาลแพ่ ง
กรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม, จํานํา, เรียกค่าเสียหายตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมา
บริษัทฯ และนางเบญจมาศได้มีการทํา สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ซึ่ง ศาลแพ่ง ได้มี
คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ พ. 547/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอม
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ยอมความดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ
ยอมรั บ ว่ า เป็ น หนี้ น างเบญจมาศ โดยมี ย อดเงิ น ต้ น จํา นวน 15,000,000 บาท และดอกเบี้ย จํ า นวน
18,554,794.59 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดจํา นวน 33,554,794.59 บาท และนางเบญจมาศตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ ชําระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจํานวน 15,000,000 บาท ด้วยวิธีการ
ผ่อนชําระ 36 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจํานวนงวดละ 416,666.67 บาท เริ่มผ่อนชําระงวดแรกสิ้นเดือน
พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงงวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า
“หนี้ของนางเบญจมาศ”)
บริษัทฯ และนางเบญจมาศ ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้าง
หนี้ ข องนางเบญจมาศ คื อ การแปลงหนี้ ต ามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความต่ อ หน้ า ศาล จํ า นวน
14,999,999.92 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 78,947,368 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่
ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจํานวน 0.08 บาท
เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระ
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งจํานวนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
5)

หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ในหนี้ ดังต่อไปนี้ 1) หนี้เงินกู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล กับบริษัทฯ ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน เป็นจํานวนเงิน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงรับเงินกู้จากนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลเป็นคราวๆ โดยมีกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้แต่ละคราว 2) หนี้เงินกู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างนิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล กับบริษัทฯ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้นิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัลตกลงให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน เป็นจํานวนเงิน 20,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงรับเงินกู้จากนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลเป็นคราวๆ โดยมีกําหนดชําระภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับเงินกู้แต่ละคราว 3) หนี้ตามคําพิพากษา อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้ฟ้องบริษัทฯ เป็นจําเลยต่อศาลล้มละลายกลางในข้อหาผิดสัญญา ค้างชําระหนี้
ค่าสินค้าและบริการ จํานวน 75,544,569.90 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา ต่อมาบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้มีการทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความต่อหน้าศาล และศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พก. 9/2560 ให้คดี
เป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย
ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาตามยอมให้บริษัทฯ ชําระหนี้เงินต้นคืนแก่นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เป็น
จํานวนเงิน 75,544,569.90 บาทและดอกเบี้ยจํานวน 35,407,174.67 บาท รวมเป็นเงิน 110,951,744.57
บาท โดยให้ผ่อนชําระ 60 งวด เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีการโอน
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สิทธิมาจากเจ้าหนี้เดิมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดิมของบริษัทในปี 2546 และเป็นหนี้ค่าสินค้าและบริการ
ทางคอมพิวเตอร์ และ 4) หนี้ตามคําพิพากษา อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นิวเวิล ด์
อินเตอร์เมทัลได้ฟ้องบริษัทฯ เป็นจําเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในคดีเรียกร้องค่าสินค้าและบริการ จํานวน
31,344,842.98 บาท และดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นั บ แต่ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้
(29 กรกฎาคม 2554) จนถึ ง วั น ฟ้ อ ง ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ และนิ ว เวิ ล ด์ อิ น เตอร์ เ มทั ล ได้ มี ก ารทํ า สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไ ด้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่
พ 2076/2560 ให้ ค ดีเป็ น อัน เสร็จ เด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดัง กล่าว เมื่อวัน ที่
16 ตุลาคม 2560 โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาตามยอมให้บริษัทฯ ชําระหนี้เงินต้นคืนแก่นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล เป็นจํานวนเงิน 31,344,842.98 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 14,311,282.52 บาท รวมเป็น
เงิน 45,656,125.50 บาท โดยให้ผ่อนชําระ 60 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งหนี้เดิมดังกล่าว
เป็นหนี้ที่มีการโอนสิทธิมาจากเจ้าหนี้เดิมภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดิมของบริษัทฯ ในปี 2546 และเป็น
หนี้ จ ากการว่ า จ้ า ง สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ของโครงการขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ รวมเป็ น หนี้ ทั้ ง สิ้ น
157,789,412.98 บาท (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล”)
ต่อมา บริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลได้เข้าทําสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ ตกลงที่จะชําระเงินให้แก่นิวเวิลด์
อินเตอร์เมทัล เป็นเงินจํานวน 157,789,412.98 บาท โดยจะชําระเงินงวดแรก จํานวน 20,000,000 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 งวดที่สองจํานวนเงิน 30,000,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และผ่อนชําระเงินต้ นที่ เหลื อจํานวน 107,789,412.98
บาท เป็นจํานวน 60 งวด งวดละ 1 เดือน
เป็นจํานวนงวดละ 1,796,490.22 บาท กําหนดผ่อนชําระทุกสิ้นเดือน กําหนดเริ่มผ่อนชําระตั้งแต่งวดสิ้น
เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยบนจํานวนหนี้ดังกล่าว
เว้นแต่ดอกเบี้ยผิดนัด
บริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลคือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
จํ า นวน 107,789,412.81
บาท เป็ นทุ นโดยการออกหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษั ทฯ จํ านวนไม่ เกิ น
567,312,699 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้
เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้น
อีกจํานวน 0.17 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้ สําหรับหนี้เงินต้นที่เหลือ จํานวน 30,000,000 บาท ชําระ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่คิดดอกเบี้ย
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุน ชําระหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือ และปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น
บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
6)

หนี้ของนายธนูชัย
นายธนูชัยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้และจํานําฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 รวมถึงบันทึก
ข้อตกลงขยายระยะเวลาสัญญากู้ ภายใต้สัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนายธนูชัยตกลงให้บริษัทฯ
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กู้ยืมเงินจํานวน 6,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระเมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนูชัยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลข
ดําที่ พ.459/2562 เป็นคดีแพ่งในข้อหาผิดสัญญากู้ยืม, เรียกค่าเสียหายตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมา
นายธนู ชั ย และบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารทํ า สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความต่ อ หน้ า ศาล ซึ่ ง ศาลแพ่ ง ได้ มี คํ า
พิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ พ. 1457/2562 ให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว บริษัทฯ
ยอมรั บ ว่ า เป็ น หนี้ น ายธนู ชั ย โดยมี ย อดเงิ น ต้ น จํ า นวน 6,000,000 บาท และดอกเบี้ ย จํ า นวน
2,065,534.08 บาท รวมเป็นยอดหนี้ทั้งหมดจํานวน 8,065,534.08 บาท และนายธนูชัยตกลงยินยอมให้
บริษัทฯ ชําระหนี้ข้างต้นเฉพาะเงินต้นเท่านั้น เป็นเงินจํานวน 6,000,000 บาท ด้วยวิธีการผ่อนชําระ
36 งวด งวดละ 1 เดือน เป็นจํานวนงวดละ 166,666.67 บาท เริ่มผ่อนชําระงวดแรกสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป จนถึงงวดสุดท้ายสิ้นเดือนเมษายน 2567 (รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของนายธนูชัย”)
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
บริษัทฯ และนายธนูชัย ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ
นายธนูชัย คือ การแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล จํานวน 5,999,999.93 บาท
เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 31,578,947 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11
ของหุ้ นที่จํ าหน่ ายได้ แล้วทั้ งหมดของบริษั ทฯ (ภายหลั งการจดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นชํ าระแล้ วของบริ ษั ทฯ)
โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ 0.19 บาท สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้
เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายจะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นอีกจํานวน 0.07 บาท เจ้าหนี้ตกลงปลดหนี้ให้
และภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน เจ้าหนี้ตกลงปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระให้แก่บริษัทฯ ทั้งจํานวนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
เมื่อการแปลงหนี้เป็นทุนและปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้
คงเหลือกับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
7)

หนี้ของซูพีเรียร์
ซูพีเรียร์ เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ พ.1099/2558 โดยในคดีดังกล่าวศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระเงินจํานวน 592,064,464.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปีของเงินต้น จํานวน 391,544,500.45 บาท นับแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ ซูพีเรียร์ เป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นรวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม 50,000 บาท และค่าความเสียหายจากการที่ซูพีเรียร์
ไม่สามารถใช้สิทธิจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เป็นเงินจํานวน 86,690,666.48 บาท เนื่องจาก
การที่ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ซู พี เ รี ย ร์ เ ป็ น เจ้ า ของจํ า นวน 551,000,000 หุ้ น ที่ ซู พี เ รี ย ร์ นํ า ไปเป็ น
หลักประกันการกู้ยืมเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทย่อยดังกล่าวคือ บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จํากัด)
ถูกผู้ให้กู้ซึ่งคือ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จํากัด และ ธนาคารเบเยอริสเซ ไฮโป-อุนด์ เวเรนส์แบงค์ เอ จี
สาขาสิงคโปร์ บังคับจํานําทั้งจํานวน เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าวผิดนัดชําระหนี้กู้ยืมต่อผู้ให้
กู้และบริษัทฯ ได้ให้คํารับรองต่อซูพีเรียร์ว่าหากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผิดนัดชําระหนี้ต่อผู้ให้กู้ บริษัทฯ
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จะยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อซูพีเรียร์จากการถูกบังคับจํานําหุ้นสามัญดังกล่าว (รวมเรียกจํานวนหนี้
ข้างต้นว่า “หนี้ของซูพีเรียร์”)
บริษัทฯ และซูพีเรียร์ได้มีการเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งระบุแผนการปรับโครงสร้างหนี้กับซูพีเรียร์ คือ
การแปลงหนี้เงินต้นตามคําพิพากษาบางส่วนจํานวน 332,399,470.43 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,749,470,897 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของหุ้นที่จําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็น
ทุนหุ้นละ 0.19 บาท คงเหลือหนี้เงินต้นตามคําพิพากษาจํานวน 59,145,030.02 บาท ภายหลังการแปลง
หนี้เป็นทุน ซูพีเรียร์ตกลงที่จะปลดภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างชําระทั้งจํานวนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
ที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่
สําหรับหนี้เงินต้นที่เหลือจํานวนเงิน 59,145,030.02 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามสิบ
บาทสองสตางค์) และค่าความเสียหายจากการที่เจ้าหนี้ไม่สามารถใช้สิทธิจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้น
เป็นเงินจํานวน 86,690,666.48 บาท รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้โดยกําหนดค่าทนายความให้
50,000 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 145,885,696.50 บาท ลูกหนี้ต้องผ่อนชําระหนี้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 9
ปี นับจากวันที่เจ้าหนี้ได้รับเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ต่อปีของเงินต้น
จํานวนเงิน 59,145,030.02 บาท โดยใช้ MLR ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลู กค้ารายใหญ่ชั้นดีถัวเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย) ลูกหนี้จะได้รับการพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 3 ปีแรก (Grace Period) และ
เริ่มต้นผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยใหม่อีกครั้งในปีที่ 4 ทั้งนี้ ลูกหนี้ต้องผ่อนชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 9 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของระยะเวลาการผ่อนชําระ
2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง
หนี้ของ ACO I
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับ ACO I โดยภายใต้ MOU
ดังกล่าว ACO I ประสงค์ที่จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน โดยรายละเอียด
ของการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ MOU มีดังนี้
1.

ACO I มีสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้า ต่อบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 248,600,862.79
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,685,545,393.33 บาท (แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 127,885,455.65 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,953,604,438.51 บาท และเป็นดอกเบี้ยจํานวน 120,715,407.14 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็น 3,731,940,954.81 บาท) (“หนี้การค้า”)

2.

ACO I ตกลงลดหนี้ ก ารค้ า (Haircut) บางส่ ว นโดยการยกเลิ ก ดอกเบี้ ย ของหนี้ ก ารค้ า ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2562 จํานวน 120,715,407.14 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,731,940,954.81 บาท และ
ดอกเบี้ยของหนี้การค้าภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด ทําให้บริษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบี้ย
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คงเหลือในจํานวนหนี้ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
3.

หลังจากลดหนี้คืนบางส่วนตามข้อ 2. บริษัทฯ คงเหลือจํานวนหนี้ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุนสุทธิจํานวน
127,885,455.65 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,953,604,438.51 บาท (โดยจํานวนเงินดังกล่าวเป็นเงินต้น
ทั้งหมด) (“หนี้การค้าสุทธิ”) และ

4.

บริ ษั ท ฯ ประสงค์ ที่ จ ะชํ า ระหนี้ ก ารค้ า สุ ท ธิ จํ า นวน 88,878,059.98 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
2,747,682,999.87 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน โดยการแปลงหนี้การค้าสุทธิจํานวน 2,747,682,999.87 บาท เป็นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษั ทฯ จํ านวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้ น หรื อคิ ดเป็นร้ อยละ 49.99 ของหุ้ นที่จํ าหน่ายได้แล้ ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) โดยราคาแปลงหนี้เป็นทุนหุ้นละ
0.19 บาท

รวมเรียกจํานวนหนี้ข้างต้นว่า “หนี้ของ ACO I” โดยหนี้ของ ACO I นั้น ACO I ได้ซื้อมาจากหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
แล้วของเจ้าหนี้การค้าเศษเหล็กต่างประเทศรายใหญ่จํานวน 7 ราย ตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของ MOU
ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
คู่สัญญา
สรุปสาระสําคัญ

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทฯ และ
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited หรือ ACO I
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ACO I ถือสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันอยู่เป็น
จํานวน 248,600,863 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 7,685,545,393.32 บาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562) (แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
3,953,604,438.51 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) และเป็นดอกเบี้ยคงค้างจํานวน
120,715,407 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (หรื อ เท่ า กั บ 3,731,940,954.81 บาท ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562)) ซึ่งทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีการผิดนัดชําระแล้ว (“สิทธิเรียกร้อง”)
 ACO I มีความประสงค์ที่จะยกหนี้ในส่วนของ (ก) ดอกเบี้ยคงค้างของสิทธิเรียกร้องที่
คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 120,715,407 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ
3,731,940,954.81 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) และ (ข) ดอกเบี้ยคงค้างที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่บริษัทฯ (รวมเรียก “มูลค่ายกหนี้”) ภายใต้
เงื่อนไขคือ บริษัทฯ ตกลงชําระหนี้ในส่วนของเงินต้นบางส่วนของสิทธิเรียกร้อง (“หนี้ที่
แปลงเป็นทุน”) เป็นทุนชําระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการแปลงหนี้เป็นทุน ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะชําระหนี้ที่แปลงเป็นทุนโดยการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ
0.19 บาทเป็นทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนชําระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ ได้ทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้เป็น
ทุนตามบันทึกความเข้าใจนี้กับกระทรวงพาณิชย์จนแล้วเสร็จ (“การแปลงหนี้เป็นทุน”)
ทั้งนี้ทุนชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังกล่าว นับรวมถึงทุนของบริษัทฯ อันเกิดจากการ
แปลงหนี้เป็นทุนระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ จํานวนหนี้ที่
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แปลงเป็นทุน และราคาแปลงหนี้เป็นทุนสุดท้ายจะ (ก) ได้รับการกําหนดโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินของ ACO I และ (ข) ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาตกลงกันระหว่าง ACO I กับ
บริษัทฯ ที่จะมีการดําเนินการต่อไป
สําหรับสิทธิเรียกร้องส่วนที่เหลืออยู่ภายหลังการแปลงหนี้ทุน (“หนี้ส่วนที่เหลือจากการ
แปลงหนี้เป็นทุน”) ที่จะยังคงค้างอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ต่อไปนั้น ACO I มีแผน
ที่จะเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวกับบริษัทฯ โดยปรับให้หนี้สินดังกล่าวมีอายุ
9 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดการคืนเงินต้นและชําระดอกเบี้ย (Grace Period) 3 ปี)
อัตราดอกเบี้ย MLR – 2% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินต้นดังกล่าว
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการเจรจากับบริษัทฯ เพื่อกําหนดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น
ตารางการชํ า ระคื น เงิ น ต้ น (Amortization Schedule) และการใช้ ก ระแสเงิ น สด
ส่วนเกินมาชําระคืนหนี้ (Excess Cash Sweep) ต่อไป
คู่สัญญารับทราบว่า ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I จะดําเนินการ
ขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของสํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ตามข้อตกลง
ที่บริษัทฯ และ ACO I ตกลงกัน โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ
บริษัทฯ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง นี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมถึ งแต่ไม่ จํา กัดเฉพาะ การ
เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ จะมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 11 ท่าน ทั้งนี้ ACO I มีสิทธิเสนอชื่อตัวแทน
เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
ก. เสนอชื่อตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการ และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ข. เสนอชื่ อ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมเหล็ ก จํ า นวน
2 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
ค. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่านเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยอาศัยมติอนุมัติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- แต่งตั้งผู้บริหารให้เข้าดํารงตําแหน่งสําคัญในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และ
- แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
ในการเข้าทํารายการในครั้งนี้ จะมีการเข้าทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
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เงื่อนไขในการเข้า
ทํารายการ

จํากัดเฉพาะ สัญญาจองซื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่
เหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุน (“เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทํารายการ”) ผ่านการ
เจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
 บันทึกความเข้าใจและการดําเนินการตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีเงื่อนไข
ในการเข้าทํารายการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงและร่วมลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การเข้าทํารายการอย่างครบถ้วน
(2) การเข้าทํารายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทํารายการในครั้งนี้ได้รับการ
อนุมัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทํารายการได้รับการปฏิบัติตามจน
ครบถ้วน
(3) สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง
ของบริษัทฯ
(4) สํานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของ ACO I
(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย
ACO I ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการ
แปลงหนี้เป็นทุน และ
(6) เงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ที่จะมีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
 คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับข้อ (4) และ (5)
ภายในวันสิ้นสุดรายการ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทํา
รายการ (ถ้ามี) จะถือเป็นอันสิ้นสุดลง โดยจะถือว่า ACO I ไม่มีภาระหน้าที่ในการเข้าทํา
รายการดังกล่าวอีกต่อไป

เงินต้นของหนี้การค้าที่เหลืออยู่จํานวน 39,007,935.67 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1,205,921,438.64 บาท
หากคํานวณโดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 30.9152) ที่ไม่ได้แปลงเป็นทุน บริษัทฯ
จะชําระให้เสร็จสิ้นภายใน 9 ปีนับจากวันที่เจ้าหนี้ได้รับเสนอขายหุ้นออกใหม่ อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินต้นที่เหลืออยู่
คือ MLR – 2% ต่อปี หรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินต้นดังกล่าวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้ MLR
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ในประเทศ (ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับระยะเวลาพักชําระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ย 3 ปีแรก ส่วนการผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชําระในช่วง 3 ปีแรกดังกล่าว จะมีการเจรจา
ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้ต่อไป
สําหรับความช่วยเหลือด้านการเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จาก ACO I และ Link Capital I สามารถสรุปได้ดังนี้
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ลําดับ
ที่

ปี

กลุ่ม SSG

ประเภทหนี(1)
้

1

2560

ACO I

2

2561

ACO I

3

2561

ACO I

4

2562

Link
Capital I

5

2562

Link
Capital I

หนี้การค้า
(Trade Creditor)(2)
เงินกู้ - หนี้ที่มี
หลักประกัน
(Secured Debt)(3)(4)
เงินกู้ - หนี้ที่ไม่มี
หลักประกัน
(Unsecured Debt)(5)
เงินกู้ - หนี้ที่มี
หลักประกัน
(Secured Debt)(6)
แสตนด์บายเล็ตเตอร์
ออฟเครดิต – หนี้ที่มี
หลักประกัน
(Secured Debt)(7)

หมายเหตุ:

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุน
ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุน
มูลค่า ดอกเบี้ย หนี้สิน มูลค่า ดอกเบี้ย หนี้สิน
เงินต้น สะสม
รวม เงินต้น สะสม
รวม
128
121
249
39
39
11

1

12

11

1

12

5

-

5

5

-

5

30

-

30

30

-

30

40

-

40

40

-

40

อ้างอิงมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ACO I ซื้อหนี้การค้าของบริษัทฯ จากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ (ซึ่งส่วนใหญ่คือหนี้จากการซื้อวัตถุดิบ) ในช่วงมกราคม ปี
2560 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7, 685.54 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยหนี้บางส่วนจะถูกแปลงเป็นทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้
ACO I ซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Debt) จากเจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561
หลักทรัพย์ค้ําประกันประกอบด้วยหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และเครื่องจักร 1 เครื่อง
ACO I ซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt) จากเจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561
วงเงินกู้ A ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562
วงเงินกู้ B ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562

จํานวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
หนี้ของนายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนี้ของ ACO I ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน”) คิดเป็น
เงินจํานวนทั้งสิ้น 4,194,931,048.92 บาท (“จํานวนหนี้ท่จี ะแปลงหนี้เป็นทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชําระหนี้
ที่จะแปลงหนี้เป็นทุน จํานวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นที่เหลือที่ไม่สามารถแปลงเป็นทุน
ได้ เ นื่ อ งจากการจั ด สรรและเสนอขายจะทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น เศษหุ้ น รวมเป็ น จํ า นวน 0.64 บาท ได้ รั บ การปลดหนี้
และดอกเบี้ยค้างชําระที่ได้รับการปลดหนี้คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อีกจํานวน 4,372,318,556.93 บาท
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รวมจํานวนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ปลดภาระได้ คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งสิ้น 8,567,249,606.49 บาท
รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

รายที่

ชื่อเจ้าหนี้

ดอกเบี้ยค้างชําระทีไ่ ด้รับ
ยอดเงินต้น รวมยอดเงินต้นที่
จํานวนหุน้ สามัญ
ยอดหนี้เงินต้นที่
การปลดหนี้คํานวณถึง
ที่ปลดหนี้ แปลงเป็นทุนและปลด
ที่จดั สรรเพื่อชําระ
แปลงเป็นทุน (บาท)
30 มิถุนายน 2562
ให้ (บาท)
หนี้ (บาท)
คืนเงินต้น (หุ้น)
(บาท)

1

เอ็ม พาวเวอร์

868,508,396.18

0.12

868,508,396.30

2

ดีสินชัย

107,550,769.96

0.02

107,550,769.98

3

นางวนิดา

9,999,999.82

0.18

10,000,000.00

3,570,411.01

52,631,578

4

นางเบญจมาศ

14,999,999.92

0.08

15,000,000.00

18,554,794.59

78,947,368

5

นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล

107,789,412.81

0.17

107,789,412.98

6

นายธนูชัย

5,999,999.93

0.07

6,000,000.00

2,065,534.08

31,578,947

7

ซูพีเรียร์

332,399,470.43

-

332,399,470.43

289,461,142.25

1,749,470,897

8

ACO I

2,747,682,999.87

-

2,747,682,999.87

3,731,940,954.81 14,461,489,473

0.64

4,194,931,049.56

4,372,318,556.93 22,078,584,468

รวมทั้งสิ้น

4,194,931,048.92

326,725,720.19
-

4,571,096,822
566,056,684

-

567,312,699

นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรับ
ดอกเบี้ยที่ต้องชําระให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น
การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
โดยปริยาย อีกจํานวน 659,572,394.10 บาท เมื่อรวมภาระหนี้สินที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนครั้งนี้ คํานวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 คิดเป็นจํานวนทั้งสิ้น 9,226,822,000.59 บาท
3.

สรุปรายการย่อของงบการเงินของบริษัทฯ
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2562

3.1

งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนีก้ ารค้า

91,035

56,910

11,453

9,850

6,445

11,496

12,237

-

41

5,764

113,342

76,427
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(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนีก้ ิจการที่เกีย่ วข้องกัน

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

3,871

3,871

24,715

-

1,680,342

662,096

848,340

1,136,938

401,048

303,655

353,003

97,287

2,182,782

1,043,792

1,363,091

1,320,501

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2,283,770

3,111,541

3,237,606

4,026,239

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10,134,407

10,545,642

11,366,884

13,180,569

3,617

4,405

5,641

7,368

378,421

235,402

295,283

279,213

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,800,215

13,896,991

14,905,414

17,493,389

รวมสินทรัพย์

14,982,997

14,940,783

16,268,506

18,813,890

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

212,503

212,503

212,503

315,857

เจ้าหนี้การค้า

958,843

312,489

578,694

5,439,635

91,700

91,700

18,954

18,954

หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

358,305

479,000

330,960

238,527

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

314,000

314,000

138,000

108,000

หุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

479,569

505,934

509,539

558,485

1,026,509

1,150,509

1,150,509

1,350,769

-

107,424

107,479

118,894

3,850

3,850

3,850

3,850

20,099

9,983

177,934

14,269

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,582,502

6,792,119

6,440,177

2,279,775

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

5,667,222

5,628,013

4,965,642

2,696,246

ประมาณการหนี้สนิ

668,277

636,160

511,130

3,302,980

หนี้สินหมุนเวียนอืน่

52,443

65,250

68,269

61,154

16,435,822

16,308,934

15,213,639

16,507,397

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่ วข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุน้
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

รวมหนี้สินหมุนเวียน
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(หน่วย: พันบาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกจิ การ – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึง่ ปี

334,264

-

148,040

245,113

1,986,243

1,086,448

1,262,448

1,328,448

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

59,851

312,957

418,973

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-

16,048

-

ประมาณการหนี้สนิ

-

-

24,237

-

76,609

62,918

58,193

51,210

2,397,116

1,209,218

1,821,923

2,043,743

18,832,938

17,518,152

17,035,563

18,551,140

ทุนจดทะเบียน

48,775,744

48,775,744

48,775,744

48,775,744

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

34,250,905

34,250,905

34,250,905

34,250,905

14,050

14,050

14,050

14,050

(10,163,276)

(10,163,276)

(10,163,276)

(10,163,276)

206,307

206,307

206,307

206,307

763,977

763,977

763,977

763,977

(28,921,904)

(27,649,332)

(25,839,020)

(24,809,213)

(3,849,941)

(2,577,369)

(767,057)

262,750

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

(3,849,941)

(2,577,369)

(767,057)

262,750

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

14,982,997

14,940,783

16,268,506

18,813,890

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ต่ํากว่า) มูลค่าหุ้น
ส่วนต่าํ กว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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3.2

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

รายได้
รายได้จากการขาย

1,264,025

55,982

10,526,923

10,014,154

รายได้จากการให้บริการ - รับจ้างผลิต

274,235

3,870,925

536,230

-

กลับรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ

67,521

9,093

258,043

17,620

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคําสัง่ ซื้อของวัตถุดิบ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ

-

-

-

25,956

กลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้าง
หนี้รอการรับรู้

-

-

764,902

-

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

494,300

83,375

825,953

2,289

กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

-

-

15,406

51,225

กําไรจากการประนีประนอมยอมความ

84,615

รายได้อื่น

16,178

12,761

118,008

87,430

2,200,874

4,032,136

13,045,465

10,198,675

- ต้นทุนผลิตสินค้าที่ขาย

1,247,541

58,787

10,476,507

9,562,043

- ต้นทุนการผลิตทีว่ า่ งเปล่า

375,617

274,819

195,526

191,177

- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)

106,598

(1,159)

1,246

(60,483)

1,729,756

332,446

10,673,280

9,692,737

283,876

4,392,033

566,957

-

16,946

3,629

297,547

298,242

169,137

154,574

340,977

454,049

11,313

-

-

-

ค่าใช้จา่ ยอื่น

886,761

277,643

1,382,684

14,612

ต้นทุนทางการเงิน

375,657

682,123

789,743

835,816

3,473,446

5,842,447

14,051,187

11,295,455

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

รวมต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ - รับจ้างผลิต
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ประมาณการผลขาดทุนจากคําสั่งซือ้ ของวัตถุดิบ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ

รวมค่าใช้จ่าย
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(หน่วย: พันบาท)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

(1,272,572)

(1,810,312)

(1,005,722)

(1,096,781)

-

-

-

-

(1,272,572)

(1,810,312)

(1,005,722)

(1,096,781)
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3.3

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

(1,272,572)

(1,810,312)

(1,005,722)

(1,096,781)

420,042

871,763

876,620

884,943

(440,443)

(58,325)

(1,325,988)

88,540

4,634

927

(904)

-

-

-

120,674

-

-

-

(15,406)

(51,225)

106,598

(1,159)

1,246

(60,483)

-

-

(25,956)

(67,521)

(9,093)

(258,043)

(17,620)

-

41,607

998,111

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)

827,772

126,065

223,836

1,461

กลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้าง
หนี้รอการรับรู้

-

-

(764,902)

-

ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย

-

-

-

47

374

-

-

-

45,151

99,878

18,623

-

(110)

915

22,343

13,103

1

38,873

1,617

-

375,657

682,123

789,743

835,816

(126)

(387)

(259)

(324)

-

(209)

-

-

23,985

5,205

5,447

2,235

-

-

(22,548)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับราคาหลักทรัพย์
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการประนีประนอม
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคําสัง่ ซื้อของวัตถุดิบ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
หนี้สญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สนิ จากการค้ําประกันบริษัทย่อย
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน – ต้นทุนบริการปัจจุบัน
และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต

(84,615)

11,313
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(หน่วย: พันบาท)

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนีก้ ารค้า

(50,130)

99,237

(36,916)

(49,681)

-

24,715

(24,715)

4,784

(1,124,844)

187,403

287,351

(49,259)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(109,696)

172,570

(212,570)

48,741

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(157,101)

4,344

(71,241)

(135,849)

673,646

(34,559)

259,357

(504,577)

-

-

-

-

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

10,592

(166,170)

164,306

(11,713)

เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

50,679

(31,591)

(26,017)

20,117

(11,538)

(2,845)

9,470

(599)

-

(480)

-

-

(8,951)

(157,754)

(13,742)

(259)

(777,203)

82,742

(230)

(104,537)

126

387

259

324

(11,029)

(34,799)

(4,114)

(983)

(116)

(557)

(34)

(821)

-

-

(1)

708

417

23

82,267

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

55,128

-

เงินสดรับจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย

-

-

-

953

6,233

(34,946)

133,505

182

จ่ายต้นทุนทางการเงิน

(26,256)

(2,285)

(128,695)

(126,925)

ชําระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกจิ การและการประนีประนอม
ยอมความ

(32,700)

-

(4,640)

(10,605)

ลูกหนีก้ ิจการที่เกีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกีย่ วข้องกัน

หนี้สินหมุนเวียนอืน่
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสด(จ่าย)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับ(จ่าย)สําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิ การที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

16,835

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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(หน่วย: พันบาท)
เงินสดรับ(ชําระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

31 ธ.ค. 59

-

-

(103,353)

(49,200)

(94,000)

-

152,432

290,557

-

(55)

(11,416)

29,051

เงินสดรับ(ชําระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

958,051

-

(36,000)

(20,000)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

805,095

(2,339)

(131,672)

112,878

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

34,125

45,457

1,603

8,522

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

56,910

11,453

9,850

1,327

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด

91,035

56,910

11,453

9,850

เงินสดรับ(ชําระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับ(ชําระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
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4.

ชื่อ ที่อยู่ และจํานวนหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายที่บริษัทประสงค์จะออกหุ้นใหม่เพื่อชําระหนี้ตามโครงการ แปลง
หนี้เป็นทุน

ชื่อ

ที่อยู่

จํานวนหนี้ที่ประสงค์
จะออกหุ้นใหม่ (บาท)

ราคาหุ้น
จํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษัท
สามัญ
จะออกใหม่เพื่อชําระหนี้
ที่ออกใหม่
แก่เจ้าหนี้ (หุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

M-Power TT Limited

Level 2, Lot 19,
Lazenda Commercial
Centre, Phase 3, 87007,
F.T. Labuan, Malaysia

868,508,396.18

0.19

4,571,096,822 หุ้น

บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด

272 ซอยวัดจันทร์นอก
ถนนพระราม 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

107,550,769.96

0.19

566,056,684 หุ้น

นางวนิดา ยมจินดา

29/9 หมู่ที่ 3
ซอยอัจฉริยะพัฒนา
ถนนกาญจนาภิเษก
ตําบลปลายบาง
อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

9,999,999.82

0.19

52,631,578 หุ้น

นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม

11/26 ซอยนวลจันทร์ 30
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ

14,999,999.92

0.19

78,947,368 หุ้น

บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากัด

272 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

107,789,412.81

0.19

567,312,699 หุ้น

นายธนูชัย เวสารัชชานนท์

106 ซอยพาสนา 2
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

5,999,999.93

0.19

31,578,947 หุ้น

บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์
(ประเทศไทย) จํากัด

155/19 ซอยมหาดเล็ก
หลวง 1 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

332,399,470.43

0.19

1,749,470,897 หุ้น

Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited

Globefin Management
Services Ltd.,
1st Floor AngloMauritius House,
Intendance Street, Port
Louis, Mauritius

2,747,682,999.87

0.19

14,461,489,473 หุ้น
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5.

ชื่ อ และจํ า นวนหนี้ ข องเจ้ า หนี้ ร ายอื่ น แต่ ล ะรายนอกจากเจ้ า หนี้ ต ามตารางในข้ อ ที่ 4 ที่ มี จํ า นวนหนี้ สู ง สุ ด
10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ

จํานวนหนี้
(ล้านบาท)

ประเภทเจ้าหนี้

แนวทางการชําระหนี้

1

บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จํากัด

2,407

บริษัทย่อยที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของ
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ โดย บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น
ทั้งหมดในบริษัท

เป็นหนี้ภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
จะทํ า การชํ า ระหนี้ โ ดยแนวทางหั ก
กลบลบหนี้ ร ะหว่ า งกั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายในปี 2563 และปัจจุบันที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ
ในหลักการให้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว
หากดํ า เนิ น การหั ก กลบลบหนี้ ห รื อ
ชํ า ระหนี้ สิ น ในทางบั ญ ชี ร ะหว่ า งเงิ น
ลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ และหนี้ เ งิ น กู้ ยื ม
แล้ว บริ ษัทฯ บริ ษั ทฯ จะสามารถลด
ภาระหนี้สินนี้ได้ทั้งจํานวน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแจ้งผู้
ลงทุ น ทราบผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ต่อไป

2

Link Capital I (Mauritius) Limited

924

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ระยะยาว 5 ปี กําหนดชําระคื น
ร้ อ ยละ 30 ของเงิ น กู้ เ มื่ อ ครบปี ที่ 4
และที่เหลือเมื่อครบปีที่ 5

3

หุ้นกู้

625

เจ้าหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศ

อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจากั บ เจ้ า หนี้ เ พื่ อ
เจรจาขอลดหนี้และซื้อคืนหุ้นกู้ ซึ่งจะ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

4

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย
จํากัด (มหาชน)

362

สถาบันการเงิน

จ่ า ยชํ า ระหนี้ ค รบแล้ ว เมื่ อ เดื อ น
สิงหาคม 2562

5

กรมสรรพากร

344

เจ้าหนี้ตามกฎหมาย

ผ่ อ นชํ า ระรายเดื อ นจนถึ ง เดื อ น
เมษายน 2563

6

AMCI Carbon GmbH

342

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนค่าวัตถุดิบ ชําระเมื่อ
ถึงกําหนดเวลาจ่าย

7

Tata International West DMCC

239

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนค่าวัตถุดิบ ชําระเมื่อ
ถึงกําหนดเวลาจ่าย

8

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น
จํากัด

232

เจ้าหนี้การค้า

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ทั้งนี้ จากการเจรจา
ในเบื้องต้น บริษัทฯ ตกลงชําระหนี้คง
ค้างเป็นจํานวน 33 งวดให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน 2564

9

บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด

202

เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น และ หนี้ค่าวัตถุดิบซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
โดยคาดว่าจะกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
6 ปี (ระยะเวลาปลอดเงินต้น 1 ปี แรก)
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ลําดับที่
10

ชื่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาค

จํานวนหนี้
(ล้านบาท)
101

ประเภทเจ้าหนี้

แนวทางการชําระหนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้ า หนี้ ภ ายใต้ แ ผนฟื้ น ฟู เ ดิ ม ที่ ค รบ
กําหนด และอยู่ระหว่างการขอคําสั่ ง
ศาลให้ บ ริ ษัทฯ ผ่ อนชํ าระหนี้ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

หนี้กับเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายในตารางข้างต้น เป็นหนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน โดยเจ้าหนี้ทั้ง 10 รายในตารางข้างต้นไม่มีแผนเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแต่ประการใด
6.

ชนิดและจํานวนหุ้นที่บริษัทจะออกใหม่เพื่อชําระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด ดังนี้


จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 4,571,096,822 หุ้ น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้ แก่
เอ็ม พาวเวอร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 868,508,396.18 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาของเอ็ม พาวเวอร์ สุทธิจํานวน 868,508,396.18 บาท ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ดีสินชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 107,550,769.96 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของดีสินชัยจํานวน
107,550,769.96 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 52,631,578 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
นางวนิดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,999,999.82 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตาม
ที่ศาลได้มีคําพิพากษา ของนางวนิดาจํานวน 9,999,999.82 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
นางเบญจมาศตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,999,999.92 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อ
ศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาของนางเบญจมาศ จํานวน 14,999,999.92 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



จัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษัท ฯ จํ า นวน 567,312,699 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา
หุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 107,789,412.81 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํานวน 107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
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7.



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ นายธนูชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,999,999.93 บาท เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลตาม
ที่ศาลได้มีคําพิพากษาของนายธนูชัยจํานวน 5,999,999.93 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน



จั ด สรรหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ น ของบริ ษั ทฯ จํ า นวน1,749,470,897 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 5 บาท ให้ แ ก่
ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็น มูล ค่าทั้ง สิ้น 332,399,470.43 บาท เพื่อชํา ระหนี้ตามคํา พิ พากษาบางส่วนของซู พีเรียร์ สุ ทธิ
จํานวน 332,399,470.43 บาท



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่
ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.19 บาท
รวมเป็ น มู ล ค่ า ทั้ ง สิ้ น 2,747,682,999.87 บาท เพื่ อ ชํ า ระหนี้ ท างการค้ า ของ ACO I สุ ท ธิ จํ า นวน
88,878,059.98 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 2,747,682,999.87 บาท

ราคาหุ้นที่ออกใหม่และเกณฑ์การกําหนดราคาหุ้น
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ในราคาหุ้ น ละ 0.19 บาทต่ อ หุ้ น จํ า นวน
22,078,584,468 หุ้น โดย


คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาจํานวน 868,508,396.18 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ดีสินชัย เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
จํานวน 107,550,769.96 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางวนิดา เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาจํานวน 9,999,999.82 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางเบญจมาศ เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาจํานวน 14,999,999.92 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความจํานวน 107,789,412.81 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายธนูชัย เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ต่อศาลตามที่ศาลได้มีคําพิพากษาจํานวน 5,999,999.93 บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ซูพีเรียร์ เพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษาจํานวน 332,399,470.43
บาท



คิดเป็นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACO I เพื่อชําระหนี้การค้าสุทธิจํานวน 2,747,682,999.87 บาท
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ราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับ ACO I สืบเนื่องจาก
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งในครั้งนั้นราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น7 การ
เจรจาระหว่างบริษัทฯ และ ACO I ได้พิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในขณะนั้น มูลค่าตามบัญชีของบริษัท ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในอนาคต และภาระดอกเบี้ยที่ได้รับการปลดหนี้
เป็นต้น (ทั้งนี้ ทศนิยม 5 ตําแหน่งเกิดจากการคํานวณจํานวนหุ้นให้เต็มจํานวนเพื่อป้องกันปัญหาการจดทะเบียน
เพิ่มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์)
สําหรับโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนให้อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับโครงการเดิมให้มากที่สุด แม้ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน
เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนี้สินสูงกว่าทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ และ ACO I
มีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานและเครื่องจักรที่ยังคงมีศักยภาพในการผลิตและ
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามทําความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับ
การแปลงหนี้เป็นทุนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ว่า หากไม่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินด้วยการ
แปลงหนี้ เ ป็ น ทุ น จะทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง คงต้ อ งแบกรั บ ภาระเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย จํ า นวนมากไปอี ก หลายสิ บ ปี
อีกทั้งหมดโอกาสที่จะหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่มีต้นทุนต่ําเพราะโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่า
ทรัพย์สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่มีสถาบันการเงินใดที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ และมีความเสี่ยงจากการ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นย่อมได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพ
คล่องจากการขาดตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้
ประสบความสําเร็จ ACO I จึงยอมตกลงคงราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา 0.19 บาทต่อหุ้น แม้ปัจจัยด้านสถานะ
การเงินของบริษัทฯ มีความเสี่ยงสูงขึ้น และลดจํานวนหนี้ที่จะแปลงเป็นทุนเพื่อลดผลกระทบจากลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้น และการลดลงของกําไรต่อหุ้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ ACO I ซึ่งนํามาใช้กับ
เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย และซูพีเรียร์ ด้วย ซึ่งราคา
แปลงหนี้เป็นทุนที่หุ้นละ 0.19 บาท สูงกว่าราคายุติธรรมที่คํานวณโดยที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ โดยคํานวณ
ราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย
NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซื้อขายชั่วคราว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
ชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันที่
8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถคํานวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อ นหลั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วั น ทํ า การติ ด ต่ อ กั น แต่ ไ ม่ เ กิ น 15 วั น ทํ า การติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ที่
7

ราคาแปลงหนี้เป็นทุนครั้งก่อนคือ 0.19613 บาทต่อหุ้น (การคํานวณทศนิยม 5 ตําแหน่งเพื่อให้จํานวนหุ้นที่จะจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เต็มจํานวนหุ้น)
เป็นราคาที่มาจากการเจรจาระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ กับ ACO I โดยใช้ราคาปิดเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 2 – 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนั้น สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี
ที่ประมาณ 0.13 บาทต่อหุ้น ในการเจรจากได้มีการเพิ่มส่วนต่างอีกร้อยละ 10 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว เป็น 0.34716 บาทต่อหุ้น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบริษัทฯ
ยังมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจจากสินทรัพย์ดําเนินงานที่มีอยู่ แต่เนื่องจากมีการปลดภาระดอกเบี้ยคงค้างส่วนแรก (หมายถึงดอกเบี้ยคงค้างคํานวณถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นข้อตกลงในขณะนั้น) ให้จํานวน 3,291 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.15103 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เมื่อหักมูลค่าชดเชยดอกเบี้ยที่ได้รับการ
ยกเลิกต่อหุ้นออกจากราคาต่อหุ้นที่ใช้ในการเจรจา จะได้ราคาแปลงหนี้เป็นทุนเท่ากับ 0.19613 บาทต่อหุ้น (0.34716 – 0.15103)
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เพื่อขออนุมัติการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงกําหนดให้คํานวณราคาตลาด
โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ราคายุ ติ ธ รรมของหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ โดยที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
ทจ. 72/2558
ทั้ง นี้ ที่ปรึ ก ษาทางการเงิน ได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ได้เท่า กับ 0.07 บาท (โปรดพิจ ารณา
สมมติฐานและการคํานวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)) ทั้งนี้ สําหรับกรณีหากราคา
เสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันทําการก่อนวันแรกที่ทําการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการ
ห้าม เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I นําหุ้น
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัดทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น
ดังกล่าวเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน
จํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)
สํ า หรั บ การเสนอขายหุ้ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ปลงสภาพต่ อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด ฉบั บ ลงวั น ที่ 29 เมษายน 2558
(รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period”)
อย่างไรก็ตาม หากในช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกําหนด
ให้คํานวณราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอขาย โดยบริษัท เบเคอร์
ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด แทน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการขอผ่อนผันการห้ามขายหุ้นจากการเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัดสําหรับ
กรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรม ให้แก่
เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I เนื่องจาก
เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นเพื่อชําระหนี้ ที่อาจได้รับการผ่อนผันตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่เจ้าหนี้รายย่อยดังกล่าวเข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณ
ร้อยละ 171 นี้ มีค วามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยาก
ที่บริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น
และบริษัทฯ มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการปลดภาระหนี้ตามจํานวนหนี้ที่จะแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพราะหาก
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลสําเร็จ จะทําให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิก
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ถอนจากการเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เนื่ อ งจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น มี ค่ า น้ อ ยกว่ า ศู น ย์ ตั้ ง แต่
สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการแปลงหนี้เป็นทุนนี้ บริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนที่ราคา
0.19 บาทต่อหุ้น จะทําให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจ
ได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต
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