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แบบ 247-7
(สก. 29/2561)
แบบหนังสื อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ ได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ ใหม่
โดยไม่ ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ท้งั หมดของกิจการ
วันที่ 26 กันยายน 2562
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ผูข้ อผ่อนผัน” หรื อ “ACO I”) ที่อยู่ Rogers House,
5 President John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius โทรศัพท์ +230 260 9972 มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่ออนุมตั ิให้ขา้ พเจ้าได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ใหม่ของบริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรื อ “จีสตีล”) โดยไม่ตอ้ ง
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1.

จานวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ประเภท

รุ่ น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ:
ที่จะซื้อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ:
ราคาใช้สิทธิ:
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ:
ระยะเวลาแปลงสภาพ:
ราคาแปลงสภาพ:

1
2

3

4

จานวนหุ้น /
หุ้นรองรับ1ที่จะขอมติ
14,461,489,4734

ร้อยละของหุ้น/หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ
ราคาต่อหน่วย มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
จะ
จานวนหุ้นที่
สิทธิออกเสียง ของหลักทรัพย์
ที่จะขอมติ
ขอมติ
จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ
2
3
ทั้งหมดของกิจการ
กิจการ
49.99
49.99
0.19
2,747,682,999.874

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนหุ้นรองรับ = จานวนหน่วยคูณด้วยจานวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่ นนั้น
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์
แปลงสภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลง
สภาพที่ผขู ้ อผ่อนผันจะขอมติในครั้งนี้
จานวนหุ้นรองรับที่จะขอมติและมูลค่าหลักทรัพย์ที่จะขอมติ อาจมีการปรับลดลงจากตัวเลขที่แสดงในตารางข้างต้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นของกิจการมีมติไม่อนุมตั ิให้
กิจการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใด ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
ที่กิจการนาเสนอในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผขู ้ อผ่อนผันจะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้จะมีจานวนไม่เกิน 14,461,489,473
หุ้น เพื่อให้ผขู ้ อผ่อนผันได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการไม่เกินร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้วของกิจการ)
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หลักทรัพย์อื่น (ถ้า
มี)

รวม

2.

5
6

-

-

49.99

49.99

-

2,747,682,999.87

หุน้ ที่ถืออยูใ่ นปัจจุบนั
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน)
ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ6

-

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

ชื่อ

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

I. ผูข้ อผ่อนผัน
II. บุคคลที่กระทาร่ วมกัน (concert party)
กับผูข้ อผ่อนผัน
1.
2.
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I
1.
2.
IV. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม II
1.
2.

-

จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิ ทธิ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

-
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3.

จานวนหลักทรัพย์และสิ ทธิ ออกเสี ยงสู งสุ ดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล
I. ผูข้ อผ่อนผัน

II. บุคคลที่กระทาร่ วมกัน
(concert party) กับผูข้ อ
ผ่อนผัน
1.
2.
III. บุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคล ตาม I
1.
2.
IV. บุคคลตามมาตรา 258
ของบุคคลตาม II
1.
2.

7

8
9
10

11

ประเภทหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

จานวนหุ้น /
หุ้นรองรับ
ที่ถือก่อนขอมติ7

จานวนหุ้น /
หุ้นรองรับ
ที่จะขอมติ8

หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ตามข้อ 1.
จานวนหุ้น /
ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อ
หุ้นรองรับ9
เทียบกับสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของกิจการ10
14,461,489,47311
49.99
-

-

14,461,489,47311
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

14,461,489,473

49.99

จานวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจานวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิ ซ้ื อหรื อแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่
ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)
ดูเชิงอรรถ 1
ดูเชิงอรรถ 1
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ = สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ +สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลง
สภาพ ที่ถือภายหลังการได้มาตามที่ระบุใน I ถึง IV
ดูเชิงอรรถ 4
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แผนผังการถือหุน้ ในกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

หมายเหตุ
1. มี Ching Him Wong (ถือหุ้นร้ อยละ 62.748 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้ อยละ 18.626 ของสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ทั้งหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุ้นร้อยละ 18.626 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด) ร่ วมกันถือหุ้นทั้งหมดใน SSG Capital Holdings
Limited ทั้ง นี้ SSG Capital Holdings Limited เป็ นผู ้ถื อ หุ้ น ทั้ง หมดใน SSG Capital Partner III GPGP, Ltd. (“SSG III General Partner”) และ
SSG Capital Partners IV GP. Ltd. (“SSG IV General Partner”) ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ (General Partner) และ มีอานาจควบคุมการ
ลงทุนและดาเนินงานของ SSG III และ SSG IV
2. SSG Capital Holdings Limited ถือหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดใน SSG Capital Management (Mauritius) Limited
โดย SSG Capital Management (Mauritius) Limited เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและเป็ นผูจ้ ดั การการลงทุนในโครงการจัดการ
ลงทุนต่างๆ ทั้งนี้ SSG Capital Management (Mauritius) Limited ถูกควบคุมโดยหน่วยงานราขการที่กากับดูแลทางด้านการเงิน ของสาธารณรัฐ
มอริ เชียส
3. SSG III มีสถานะเป็ น Partnership ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและดาเนิ นธุ รกิจเป็ นกองทุนปิ ดสาหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู ้
ลงทุนภายนอกซึ่ งมีสถานะเป็ นหุ้นส่ วนจากัดความรับผิ ด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.36) และจากหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ (General Partner) (ร้อย
ละ 1.64) ทั้งนี้ หุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็ นเพียงผูล้ งทุน (Financial Investors) ซึ่งไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ของกองทุนและไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจการ ที่จะทาให้หุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของกิ จ การโดย ณ วันที่ 30 มิ .ย. 2562 หุ้ นส่ ว นจ ากัด ความรั บผิ ด (Limited Partners) ประกอบไปด้วยนักลงทุ นซึ่ งมีสถานะเป็ น Corporate
Pension Funds, Sovereign Wealth Funds, Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดยหุ้ น ส่ ว นจ ากัด
ความรับผิด (Limited Partners) ดังกล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ร้อยละ 41.12) ยุโรป (ร้อยละ 26.63) ตะวันออก
กลาง (ร้อยละ 16.94) และ เอเชีย (ร้อยละ 15.31) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้สัญญาไม่เปิ ดเผยความลับ (Confidentiality Agreement)
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4. SSG IV มีสถานะเป็ น Partnership ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและดาเนิ นธุ รกิจเป็ นกองทุนปิ ดสาหรับการลงทุน โดยระดมทุนจากผู ้
ลงทุนภายนอกซึ่ งมีสถานะเป็ นหุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.31) และจากหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ (General Partner) (ร้อย
ละ 1.69) ทั้งนี้ หุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็ นเพียงผูล้ งทุน (Financial Investors) ซึ่งไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ของกองทุน และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจการ ที่จะทาให้หุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) มีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของกิ จการ โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 หุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) ประกอบไปด้วยนักลงทุนซึ่ งมีสถานะเป็ น Corporate
Pension Funds, Sovereign Wealth Funds, Family Offices, Insurance Companies, Endowment Funds และ Fund of Funds โดยหุ้ นส่ ว นจ ากัด
ความรับผิด (Limited Partners) ดังกล่าวมาจากภูมิภาคต่างๆ ดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ร้อยละ 35.45) ยุโรป (ร้อยละ 23.36) ตะวันออก
กลาง (ร้ อยละ 4.23) และ เอเชี ย (ร้ อยละ 36.96) ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้สัญญาไม่เปิ ดเผยความลับ (Confidentiality Agreement)
5. โครงสร้างการถือหุ้นระหว่าง SSG III และ SSG IV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างไรก็ดี SSG III
และ SSG IV จะร่ วมกันเป็ นผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดของ Kendrick Global Limited
6. Kendrick Global Limited (“Kendrick”) เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นโดย SSG III
และ SSG IV โดย Kendrick เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) และ Asia Credit Opportunities I (Mauritius)
Limited (“ACO I”)
7. Kendrick ถือหุ้นทั้งหมดของ Link Capital I และ ACO I โดย Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้าหนี้มีประกันผ่านการให้กยู้ ืมเงินตามสัญญา
กูย้ ืมเงินกับกิจการ (ซึ่ งปั จจุบนั กิจการได้นาเงินกูย้ ืมดังกล่าวไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน (ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป
ในข้อ 6.1)) และ ACO I ลงทุนในหนี้ การค้าไม่มีหลักประกันและถือหุ้นในประเทศไทย นิ ติบุคคลเฉพาะกิจทั้งสองถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งแยก
ตามประเภทกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการดาเนินกิจการของกองทุน

4.

ในกรณี ที่ผขู ้ อผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผูข้ อ
ผ่อนผัน หรื อของบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) มีการถือหลักทรัพย์แปลง
สภาพอยูด่ ว้ ย หรื อมีขอ้ ตกลงอื่นที่จะทาให้ได้หุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิม่ ขึ้น ให้ระบุ
(1)

จานวนหุน้ และสิ ทธิออกเสี ยงของหุ ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรื อ

(2)

ประเภท อัตราการมีสิทธิซ้ือหุ ้นหรื ออัตราการแปลงสภาพเป็ นหุน้ ต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วยระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิซ้ือหรื อแปลงสภาพ และจานวนหุ ้นและสิ ทธิออกเสี ยงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซ้ื อหรื อแปลงสภาพ
ตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรื อที่จะได้มานั้น
- ไม่มี -

5.

ข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ อผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณี ผขู ้ อผ่อนผันเป็ นนิติบุคคล)
(1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ /อาชีพโดยสังเขป
ผูข้ อผ่อนผัน จัด ตั้งขึ้ นเมื่ อวัน ที่ 22 เมษายน 2559 โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื่ อเข้า ลงทุ นในหนี้ การค้า ไม่ มี
หลักประกันและถื อหุ ้นในประเทศไทย โดยผูข้ อผ่อนผัน เป็ นบริ ษทั ย่อยของ Kendrick Global Limited
(“KG”) ซึ่ งมี SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ SSG Capital Partners IV, L.P. (“SSG IV”)
ร่ วมกันเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดของ KG
SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) ถื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ์ ออกเสี ย งทั้งหมดของ SSG Capital Partners
III GPGP, Ltd. (“SSG III General Partner”) และ SSG Capital Partners IV GP, Ltd. (“SSG IV General
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Partner”) ซึ่ งท าหน้ า ที่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นผู ้จัด การ (General Partner) และ มี อ านาจควบคุ ม การลงทุ น และ
ดาเนินงานของ SSG III และ SSG IV (รวมทั้งหมดเรี ยกว่า “กลุ่ม SSG”) (โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการ
ถือหุน้ เพิ่มเติมในข้อ 3 ด้านบน)
กลุ่ม SSG ประกอบธุรกิจหลักในด้านการบริ หารสิ นทรัพย์ลงทุนทางเลือก (Alternative Asset Management)
โดยมุ่ งเน้นการลงทุนในสิ นเชื่ อ (Credit) และการลงทุนในทรั พ ย์สิ นที่ อยู่ภ ายใต้ส ภาวะเงื่ อนไขพิเศษ
(Special Situation Assets) ในเอเชีย โดยกลุ่ม SSG มุ่งเน้นการลงทุนในบริ ษทั ที่ตอ้ งการเงินทุนและมีหนี้ สิน
จานวนมาก (Stressed Assets) เนื่ องจากคณะผูบ้ ริ หารของกลุ่ม SSG มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
การบริ หารจัด การหนี้ แ ละการปรั บปรุ งกิ จการให้ส ามารถกลับมาด าเนิ นธุ ร กิ จได้ต ามปกติ (Business
Turnaround) มาเป็ นเวลานานกว่า 20 ปี
กลุ่ม SSG ดาเนิ นธุ รกิจหลักอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนี เซี ย อินเดีย จีน
ออสเตรเลียและอื่นๆ) โดยในปั จจุบนั กลุ่ม SSG มีการลงทุนและกากับดูแลสิ นทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมกว่า
5,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ผ่านสานักงานและบริ ษทั ในเครื อของกลุ่ม SSG ที่ต้ งั อยู่ในเมืองต่างๆ อาทิเช่น
ฮ่องกง สิ งคโปร์ มุมไบ มอริ เชียส จาการ์ ตา้ เซี่ ยงไฮ้ นิ วเดลีและกรุ งเทพฯ และมีบุคคลากรรวมกันจานวน
ประมาณ 84 คน
ทั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นทางอ้อมทั้งหมดโดย SSG III และ SSG IV ซึ่ งก่อตั้งขึ้นภายใต้
กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และ 19 สิ งหาคม 2559 ตามลาดับ ทั้ง SSG III
และ SSG IV ระดมทุ น จากหุ ้ น ส่ ว นผู ้จัด การ (General Partner) และผู ้ล งทุ น ภายนอกซึ่ งมี ส ถานะเป็ น
หุ ้นส่ วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 SSG III และ SSG IV มีมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน (Financial Investment at fair value) มูลค่ารวมกว่า 772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 798
ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ตามลาดับ ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่า นมา SSG III และ SSG IV ได้มีการลงทุนในหลาย
ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทยด้วย
สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ SSG III และ SSG IV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย: ดอลลาร์ สหรัฐ

12
13

SSG III

SSG IV

ปี 2561

ปี 2561

สินทรัพย์รวม (รวม สินทรัพย์ทางการเงิน)

780,917,382

813,573,311

หนี้สินรวม

192,976,180

233,954,059

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น12

587,941,202

579,619,252

รายได้รวม13

125,073,791

167,987,208

สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของหุ้นส่ วน (Net assets attributable to the partners) = สิ นทรัพย์รวม – หนี้สินรวม
รายได้รวมของ SSG III และ SSG IV ประกอบด้วย ผลกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดอกเบี้ย
ธนาคาร รายได้อื่น และผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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หน่ วย: ดอลลาร์ สหรัฐ

SSG III

SSG IV

ปี 2561

ปี 2561

ค่าใช้จ่ายรวม

33,741,376

47,387,719

กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

86,753,858

112,671,950

ที่มา: งบการเงินประจาปี 2561 ของ SSG III และ SSG IV

นอกจากนี้ ผลงานความสาเร็ จของ กลุ่ม SSG ยังเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางดังที่ได้รับการรับรองจาก
รางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ รวมกว่า 21 รางวัล ในระหว่างปี 2554 ถึง 2561 จากนิตยสาร “Private Equity
International” นิตยสาร “Private Debt Investor” และนิตยสาร “Asian Investor”
สาหรับการดาเนิ นการที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจการนั้น เริ่ มจากปี 2559 ผูข้ อผ่อนผันได้เข้าติดต่อกิจการที่ขณะนั้น
กาลังประสบกับปั ญหาทางการเงิ นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของผลการดาเนิ นงานที่ ขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง การ
ประสบปั ญหาสภาพคล่องและไม่มีความสามารถชาระหนี้ สินจานวนมากได้ตามกาหนดตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา เพื่อแสดงความจานงในการปรับโครงสร้างหนี้ ของกิจการโดยได้เริ่ มกระบวนการสอบทานธุ รกิ จ
(Due Diligence) ในด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ซึ่งผูข้ อผ่อนผันพบว่ากิจการสามารถกลับมามี
ฐานะทางการเงินที่ดีข้ นึ และสามารถชาระคืนหนี้สินที่ปรับโครงสร้างได้ ทางผูข้ อผ่อนผันจึงเริ่ มดาเนินการ
เจรจากับเจ้าหนี้ การค้าต่างประเทศจานวน 7 ราย อันได้แก่ Stena Fragmentering AB, Cargill International
Trading, Duferco Asia Pte, Prime Carbon, Integrate AG, SMS Innse และ SMS Siemag และดาเนิ นการให้
ผูข้ อผ่อนผันซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม SSG เข้าซื้ อหนี้ จากเจ้าหนี้ ดงั กล่าวแล้วเสร็ จ
ในเดือนมกราคม 2560
ต่ อมาในช่ วงกลางปี 2560 กิ จการ ได้มีค วามพยายามในการแปลงหนี้ เ ป็ นทุ นกับ ผูข้ อผ่อนผัน แต่ การ
ดาเนิ นการในครั้งนั้นไม่ได้รับการสนับสนุ นจากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่บางรายของกิจการ ทาให้การการ
แปลงหนี้เป็ นทุนไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2560
ซึ่ งเป็ นผลให้กิจการยังคงมีหนี้ การค้ากับผูข้ อผ่อนผันค้างอยู่มาจนถึงปั จจุบนั โดยยอดหนี้ การค้าคงค้าง ณ
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 มี จ านวนรวมทั้ งสิ้ นจ านวน 248,600,863 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
7,685,545,393.32 บาท โดยแบ่ ง เป็ นเงิ น ต้ น จ านวน 127,885,456 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
3,953,604,438.51 บาท และเป็ นดอกเบี้ยจานวน 120,715,407 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,731,940,954.81
บาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
(2)

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผูข้ อผ่อนผันมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 2,822,575 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็ นหุ ้น
จานวน 2,822,575 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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(3)

รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น14 ที่ถือหุน้ สู งสุ ด 10 รายแรก15 ของผูข้ อผ่อนผัน ซึ่งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562
ชื่อ
Kendrick Global Limited

จานวนหุ้น
2,822,575

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
ผูข้ อผ่อนผัน16
ร้อยละ 100

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
ผูข้ อผ่อนผัน17
ร้อยละ 100

ที่มา: ทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของผูข้ อผ่อนผัน

รายชื่ อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ถือหุ ้นสู งสุ ด 10 รายแรกของ Kendrick Global Limited ซึ่ งเป็ นข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2562
ชื่อ
SSG Capital Partners III, L.P.
SSG Capital Partners IV, L.P.

จานวนหุ้น
69.76
30.24

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
KG
ร้อยละ 69.76
ร้อยละ 30.24

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
KG
ร้อยละ 69.76
ร้อยละ 30.24

ที่มา: ทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของ KG

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูข้ อผ่อนผัน ผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ อผ่อนผัน และกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผัน
1. ผูข้ อผ่อนผัน
ชื่อบริ ษทั
สานักงานใหญ่
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
โครงสร้างการถือหุ้น
กรรมการ

14

15

16

17
18

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited
Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis,
Mauritius
สาธารณรัฐมอริ เชียส
22 เมษายน 2559
2,822,575 ดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ
10018
1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath

ให้นับผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party)
รวมทั้งผูถ้ ือหุ้นที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมเดียวกัน เป็ นกลุ่มเดียวกัน
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นรายใดตามรายชื่อผูถ้ ือหุ้นสู งสุ ด 10 รายแรกข้างต้นเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงาน
ของผูข้ อผ่อนผันอย่างมีนยั สาคัญ (เช่น มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ (authorized director) ในผูข้ อผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับประโยชน์
ที่แท้จริ ง (ultimate shareholder) (เช่น ผูถ้ ือหุ้นมีสถานะเป็ น holding company หรื อ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็ น ultimate shareholder และลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = จานวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิ ทธิ – หุ้นที่ซ้ือคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้ นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการ
ยื่นคาขอผ่อนผันต่อสานักงาน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน = สิ ทธิออกเสี ยงของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ อผ่อนผัน
โปรดดูโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG ด้านบน
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4.
5.

Qiushi Jin (กรรมการสารอง (Alternate Director) ของ
Ranjan Lath)
Jacob Samuel

2. Link Capital I (Mauritius) Limited
ชื่อบริ ษทั
สานักงานใหญ่
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
โครงสร้างการถือหุ้น
กรรมการ

Link Capital I (Mauritius) Limited
Rogers House, 5 President John Kennedy Street, Port Louis,
Mauritius
สาธารณรัฐมอริ เชียส
29 มิถุนายน 2559
26,427,342 ดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ
10019
1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath
4. Qiushi Jin (กรรมการสารอง (Alternate Director) ของ
Ranjan Lath)
5. Jacob Samuel

3. Kendrick Global Limited
ชื่อบริ ษทั
สานักงานใหญ่
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย
วันที่จดทะเบียนก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
โครงสร้างการถือหุ้น
กรรมการ

Kendrick Global Limited
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน
28 มิถุนายน 2559
100 ดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
SSG III และ SSG IV ถือหุ้นทางตรงรวมทั้งสิ้ นร้อยละ 10020
1. Embree Capital Limited (Corporate Director)

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

19
20

โปรดดูเชิงอรรถที่ 3
โปรดดูเชิงอรรถที่ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

(4)

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของผูข้ อผ่อนผัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ชื่ อ
1.
2.
3.
4.

Ranjan Lath
Roshan Nathoo
Vishwanand Nursimloo
Qiushi Jin

5. Jacob Samuel

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสารอง (Alternate Director) ของ
Ranjan Lath
กรรมการ

6.

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผูข้ อผ่อนผัน

6.1

ให้ผขู ้ อผ่อนผันเปิ ดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิจการ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของกิจการไม่วา่ จะเป็ นการถือหุ ้น การมีสัญญา หรื อข้อตกลงที่มีหรื อจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ
(เช่น การบริ หาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนยั สาคัญระหว่างกัน
ผูข้ อผ่อนผันเป็ นหนึ่ งในเจ้าหนี้ ของกิจการ และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ (ถือหุ ้นในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 42.80) ของ
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่กิจการถือหุ ้นอยู่รวมทั้งหมดประมาณร้อยละ 9.53 (รวมที่ถือทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม) อย่างไรดี ภายหลังการแปลงหนี้ เป็ นทุนในครั้งนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น ผูข้ อผ่อนผัน
จะดาเนินการลดสัดส่ วนการถือหุน้ (รวมที่ถือทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) เพื่อให้
สัดส่ วนต่ากว่าร้อยละ 50.00 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ข้ อตกลงที่มีนัยสาคัญระหว่ างผู้ขอผ่ อนผันกับกิจการ
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
กิจการ และ ผูข้ อผ่อนผัน ได้ตกลงเข้าทาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) (“บันทึกความ
เข้าใจ”) ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2562 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
คู่สัญญา
สรุ ปสาระสาคัญ

บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ และ
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited หรื อ ผูข้ อผ่อนผัน
• ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 ผู ้ข อผ่อ นผัน ถื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของเจ้ า หนี้ ไม่ มี ห ลัก ประกัน อยู่ เ ป็ นจ านวน
248,600,863 ดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเท่ากับ 7,685,545,393.32 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) (แบ่งเป็ นเงิน
ต้นจานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ (หรื อเท่ากับ 3,953,604,438.51 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) และ
เป็ นดอกเบี้ ยคงค้างจานวน 120,715,407 ดอลลาร์ สหรั ฐ (หรื อเท่ากับ 3,731,940,954.81 บาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562)) ซึ่งทั้งหมดเป็ นหนี้ที่มีการผิดนัดชาระแล้ว (“สิทธิเรี ยกร้อง”)
• ผูข้ อผ่อนผันมีความประสงค์ที่จะยกหนี้ ในส่ วนของ (ก) ดอกเบี้ยคงค้างของสิ ทธิเรี ยกร้องที่คานวณถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562 จานวน 120,715,407 ดอลลาร์ สหรั ฐ (หรื อเท่ากับ 3,731,940,954.81 บาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562) และ (ข) ดอกเบี้ยคงค้างที่เกิ ดขึ้นภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่กิจการ (รวมเรี ยก
“มูลค่ายกหนี้ ”) ภายใต้เงื่อนไขคือ กิจการตกลง=ชาระหนี้ ในส่ วนของเงินต้นบางส่ วนของสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
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•

•

•

•

•

(“หนี้ ที่แปลงเป็ นทุน”) เป็ นทุนชาระแล้วของกิ จการโดยวิธีการแปลงหนี้ เป็ นทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุใน
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้
กิจการประสงค์ที่จะชาระหนี้ที่แปลงเป็ นทุนโดยการแปลงหนี้ เป็ นทุนในราคาหุ้นละ 0.19 บาทเป็ นทุนชาระ
แล้วของกิจการในสัดส่ วนร้อยละ 49.99 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ ณ วันที่ กิจการได้ทาการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนตามบันทึกความเข้าใจนี้กบั กระทรวงพาณิ ชย์จนแล้วเสร็ จ (“การ
แปลงหนี้เป็ นทุน”) ทั้งนี้ ทุนชาระแล้วทั้งหมดของกิจการดังกล่าว นับรวมถึงทุนของกิจการอันเกิดจากการ
แปลงหนี้เป็ นทุนระหว่างกิจการกับเจ้าหนี้ รายอื่น ๆ ของกิจการด้วย ทั้งนี้ จานวนหนี้ ที่แปลงเป็ นทุน และ
ราคาแปลงหนี้เป็ นทุนสุ ดท้ายจะ (ก) ได้รับการกาหนดโดยที่ปรึ กษาทางการเงินของผูข้ อผ่อนผัน และ (ข)
ขึ้นอยูก่ บั ผลของการเจรจาตกลงกันระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิจการที่จะมีการดาเนินการต่อไป
สาหรับสิ ทธิเรี ยกร้องส่วนที่เหลืออยู่ภายหลังการแปลงหนี้ทุน (“หนี้ ส่วนที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็ นทุน”)
ที่จะยังคงค้างอยู่ในงบการเงินของกิจการต่อไปนั้น ผูข้ อผ่อนผันมีแผนที่จะเข้าเจรจาปรับโครงสร้ า งหนี้
ดังกล่าวกับกิจการ โดยปรับให้หนี้ สินดังกล่าวมีอายุ 9 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดการคืนเงินต้น และชาระ
ดอกเบี้ย (Grace Period) 3 ปี ) อัตราดอกเบี้ย MLR – 2% ต่อปี หรื อเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินต้น
ดังกล่าวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะมีการเจรจากับกิจการเพื่อกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ตารางการ
ชาระคืนเงินต้น (Amortization Schedule) และการใช้กระแสเงิ นสดส่ วนเกินมาชาระคืนหนี้ (Excess Cash
Sweep) ต่อไป
คู่สัญญารับทราบว่า ภายหลังจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนในครั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะดาเนินการขอผ่อนผันการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิ จการโดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากผูถ้ ือ
หุ้นของกิจการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงานกลต.”) ตาม
ข้อกาหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสานักงาน กลต. และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
กิจการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารงานของกิจการ ตามข้อตกลงที่กิจการและผูข้ อผ่อน
ผันตกลงกัน โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารงานของกิจการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบของสานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
กิ จการจะมีกรรมการทั้งหมดจานวน 11 ท่าน ทั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันมีสิทธิ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของกิ จการดังต่อไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติ มในข้อ 8 คณะกรรมการ
บริ ษทั )
ก. เสนอชื่อตัวแทนของผูข้ อผ่อนผันจานวน 2 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการ โดย
อาศัยมติอนุมตั ิเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ
ข. เสนอชื่ อบุค คลภายนอกซึ่ งเป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญในอุต สาหกรรมเหล็ก จ านวน 2 ท่าน เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของกิจการ โดยอาศัยมติอนุมตั ิเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ และ
ค. เสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสานักงานกลต.
ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนของ
กิจการ จานวน 2 ท่านเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของกิจการ โดยอาศัยมติอนุ มตั ิ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ
แต่งตั้งผูบ้ ริ หารให้เข้าดารงตาแหน่งสาคัญในฝ่ ายต่าง ๆ ของกิจการ และ
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกิจการ
ในการเข้าทารายการในครั้งนี้ จะมีการเข้าทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ สัญญา
จองซื้อหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็ นทุน (“เอกสาร
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เงื่อนไขในการเข้าทา
รายการ

ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทารายการ”) ผ่านการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาคาดว่าการแปลงหนี้
เป็ นทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 (“วันสิ้ นสุ ดรายการ”) 21
• บันทึกความเข้าใจและการด าเนิ นการตามข้อตกลงในบัน ทึ กความเข้าใจฉบับ นี้ มีเงื่อนไขในการเข้า ทา
รายการซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายสามารถบรรลุขอ้ ตกลงและร่ วมลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทารายการ
อย่างครบถ้วน
(2) การเข้าทารายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทารายการในครั้งนี้ได้รับการอนุมตั ิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าทารายการได้รับการปฏิบตั ิตามจนครบถ้วน
(3) สานักงานกลต. อนุมตั ิการออกและจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของกิจการ
(4) สานักงานกลต. อนุมตั ิคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผูข้ อผ่อนผัน
(5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผูข้ อผ่อนผัน ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งเดียวกันกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่มีมติอนุมตั ิการแปลงหนี้เป็ นทุน และ
(6) เงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ที่จะมีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
• คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับข้อ (4) และ (5) ภายในวันสิ้ นสุ ด
รายการ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเข้าทารายการ (ถ้ามี) จะถือเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
โดยจะถือว่า ผูข้ อผ่อนผัน ไม่มีภาระหน้าที่ในการเข้าทารายการดังกล่าวอีกต่อไป

สัญญากูย้ มื เงิน และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กิจการ และ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ภายในกลุ่ม SSG ได้เข้าทาสัญญา
กูย้ มื เงิน ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (“สัญญากูย้ มื เงิน”) มีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ดงั นี้
คู่สัญญา
วงเงินกู้

วัตถุประสงค์ของการ
ให้เงินกู้
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บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ ในฐานะ “ผูก้ ”ู้ และ
Link Capital I (Mauritius) Limited หรื อ Link Capital I ในฐานะ “ผูใ้ ห้ก”ู้
ผูใ้ ห้กตู้ กลงจัดสรรสินเชื่อเงินกู้ ให้แก่ผกู ้ ู้ เป็ นจานวนเงินรวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
• สิ นเชื่อเงินกู้ - วงเงินกู้ A จานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินกู้ C1 จานวน
14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ “วงเงินกู”้ และ
• แสตนด์บ ายเล็ต เตอร์ อ อฟเครดิ ต (Standby letters of credit) “SBLC” - วงเงิ น กู้ B จ านวน 40,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ

•

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้กิจการนาเงินกูไ้ ปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน โดยวัตถุประสงค์
ของการให้เงินกูส้ าหรับ วงเงินกู้ A วงเงินกู้ B และวงเงินกู้ C มีดงั นี้

•

ผูก้ จู้ ะต้องนาเงินทั้งหมดภายใต้วงเงินกู้ A และวงเงินกู้ C ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- เพื่อใช้ชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเท่าที่ได้รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้ และ
- เพื่อใช้ชาระค่าใช้จ่ายหรื อชาระคืนค่าธรรมเนียม ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผใู ้ ห้กูเ้ กี่ยวกับการให้กยู้ มื
เงินตามสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้2

•

ผูก้ จู้ ะต้องนาเงินกูจ้ าก SBLC ทั้งหมดภายใต้วงเงินกู้ B ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายสามารถตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการเปลี่ยนแปลงและกาหนดวันที่เหมาะสมอื่นในการดาเนินการแปลงหนี้เป็ นทุนได้
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ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมเงินกู้

การเบิกใช้เงินตาม
วงเงินกู้

เงื่อนไขบังคับก่อน
เบื้องต้น สาหรับการ
เบิกใช้วงเงินกูค้ รั้งแรก

เงื่อนไขบังคับก่อน
สาหรับการเบิกใช้
วงเงินกูส้ ่วนที่เหลือ
สาหรับวงเงินกู้ A และ
วงเงินกู้ B

ข้อผูกพันทัว่ ไป และ
เหตุแห่งการผิดสัญญา

- เพื่อใช้สาหรับประกันการชาระค่าวัตถุดิบให้แก่ผขู ้ ายวัตถุดิบ (Supplier) และ
- ใช้เป็ นหลักประกันให้แก่ ธนาคาร หรื อสถาบันทางการเงินใดๆ ที่ดาเนิ นการออกหนังสื อค้ าประกัน
(Bank guarantee) หรื อ เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of credit) ให้แก่ผกู ้ เู้ พื่อใช้สาหรับประกันการชาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของกิจการ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า หรื อค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ
ผูก้ จู้ ะต้องชาระดอกเบี้ยภายใต้วงเงินกู้ A และวงเงินกู้ C ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
• ผูก้ จู้ ะต้องชาระค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แก่ผใู ้ ห้กใู้ นอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ A ณ
วันที่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ A งวดแรก
• ผูก้ จู้ ะต้องชาระค่าธรรมเนียมการจัดหาสินเชื่อ (Front-end fee) แก่ผใู ้ ห้กใู้ นอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ C ณ
วันที่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ C งวดแรก
• ผูก้ จู้ ะต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับวงเงินกู้ B ดังนี้
- ผูก้ จู้ ะต้องชาระค่าธรรมเนียมผูกพันหนี้ (Commitment fee) ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของจานวนวงเงินกู้
B ที่ไม่ได้มีการเบิกใช้ โดยชาระทุก ๆ สิ้นไตรมาส และ
- ผูก้ ูจ้ ะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเบิกใช้เงินกู้ (Utilisation fee) ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของจานวนรวม
ของแสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ที่มีการเบิกใช้จริ ง ที่ผใู ้ ห้กจู้ ดั หาให้ตาม
คาขอของผูก้ ู้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิน
• วงเงินกู้ A มีการเบิกใช้เงินเต็มจานวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• วงเงินกู้ B ซึ่งเป็ นวงเงินกูท้ ี่สามารถหมุนเวียน (Rollover) ได้จานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กิจการ มี
การเบิกใช้แล้วจานวน 6 ครั้ง คิดเป็ นการเบิกใช้เงินทั้งสิ้ น 39,891,649.75 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กิจการได้
ดาเนินการชาระหนี้คืนบางส่ วน จานวน 9,094,566.47 ดอลลาร์สหรัฐ จึงคิดเป็ นจานวนวงเงินกู้ B ที่มีการ
เบิกใช้แล้ว 30,797,093 ดอลลาร์สหรัฐ
• วงเงินกู้ C มีการเบิกใช้เงินเต็มจานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ผูใ้ ห้กูแ้ จ้งให้ผูก้ ทู้ ราบว่า (ก) ผูใ้ ห้กูไ้ ด้รับ (หรื อสละสิ ทธิในการได้รับ) เอกสารและหลักฐานอื่นใดทั้งหมดตามที่
ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินครบถ้วนทุกรายการแล้ว และ (ข) เงื่ อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
ได้รับการดาเนินการจนเป็ นที่พอใจของผูใ้ ห้กูค้ รบทุกรายการแล้ว ในกรณี น้ ีจึงจะถือว่าเงื่อนไขบังคับก่อนเบื้องต้น
สาหรับการเบิกใช้วงเงินกูค้ รั้งแรกได้มีการดาเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ ผูก้ ไู้ ด้มีการเบิกใช้วงเงินกูค้ รั้งแรก สาหรับวงเงินกู้ A วงเงินกู้ B และวงเงินกู้ C เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 18
เมษายน 2562 และ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผา่ นมา ตามลาดับ
• เงื่อนไขบังคับก่อนเบื้องต้น สาหรับการเบิกใช้วงเงินกูค้ รั้งแรกได้รับการดาเนินการจนสาเร็ จครบถ้วนแล้ว
• ดาเนินการจดทะเบียนจานาหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ระบุ
ในสัญญากูย้ ืมเงินจนเสร็จครบถ้วนแล้ว
• ผูก้ ูน้ าส่ งสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้แต่ละรายตามที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิน ให้แก่ผใู ้ ห้กู้
• ผูก้ ูไ้ ด้รับหนังสือยืนยันการโอนสิทธิการประกันภัย (Notice of Assignment) ที่ออกโดยผูร้ ับประกันภัย และ
หลักฐานรับรองเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy Endorsement) ในรู ปแบบที่ผูใ้ ห้กู้พอใจ
ตามเงื่อนไขของการโอนสิ ทธิ การรับประกันภัย (Assignment of Insurance) และนาส่ งหลักฐานดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้กู้
• ผูก้ ดู้ าเนินการจานอง ที่ดินและอาคารสิ่ งปลูกสร้าง ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญากูย้ ืมเงิน
• ผูก้ ูน้ าส่งเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในเงื่อนไขบังคับก่อนสาหรับการเบิกใช้วงเงินกูส้ ่ วนที่เหลือ
ของสัญญากูย้ ืมเงินให้แก่ผใู ้ ห้กู้ ตามแต่ผใู ้ ห้กจู้ ะร้องขอด้วยดุลยพินิจของผูใ้ ห้กแู้ ต่เพียงฝ่ ายเดียว
ข้อผูกพันทัว่ ไป
• ผูก้ ตู้ กลงที่จะปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา (Business Advisory Agreement) หรื อข้อผูกพันในลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากผูใ้ ห้กู้ และมี Synergy Strategic Solutions Management DMCC หรื อ
SSG Capital Management (Mauritius) Limited ตามเงื่อนไขที่ผใู ้ ห้กพู้ ึงพอใจ
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การชาระคืนเงินกู้

หลักทรัพย์ค้ าประกัน

หมายเหตุ

ทั้งนี้ หน้าที่ในการปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา (Business Advisory Agreement) ของผูก้ สู้ ิ้ นสุ ดลง
หากมีการโอนสิทธิหน้าที่ของผูก้ ตู้ ามสัญญากู้ ไปยังผูใ้ ห้กรู้ ายใหม่ ที่ไม่ใช่บริ ษทั ในเครื อของผู ใ้ ห้กู้
• ในกรณี ที่ผูก้ ูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษา (Business Advisory Agreement) ดังกล่าว ให้ถือว่าผูก้ ผู้ ิด
สัญญา นอกจากการไม่ ปฏิ บัติต ามสั ญญาดังกล่ า ว สามารถแก้ไขได้ และผูก้ ู้ได้ดาเนิ นการแก้ภ ายใน
ระยะเวลา 15 วันนับแต่ผูใ้ ห้กู้ได้แ จ้งไปยังผูก้ ู้ถึงการไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา หรื อนับแต่ผูก้ ู้รับรู้ถึงการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา (แล้วแต่เหตุก ารณ์ใดจะเกิดก่อน)ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูก้ ูจ้ ะต้องมีและรักษา
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไว้ไม่ให้เกินกว่า 4.5 ต่อ 1 เท่า นอกจากนี้ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 และระยะเวลา
หลังจากนั้น ผูก้ ู้จะต้องมีและรั กษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนไว้ไม่ให้เกินกว่า 4 ต่อ 1 เท่า นอกจากการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ และผูก้ ูไ้ ด้ดาเนินการแก้ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ผูใ้ ห้กู้
ได้แ จ้ง ไปยัง ผู ้กู้ถึ ง การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญา หรื อ นับ แต่ ผู ้กู้รั บ รู้ ถึง การไม่ ปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญา (แล้วแต่
เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน)
เหตุแห่งการผิดสัญญา
• ในกรณี ที่ผูก้ ู้ไม่สามารถเพิ่ม ทุน จัดสรรให้ กับผู ถ้ ือหุ้น เดิ มตามสัด ส่ วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากการเบิกใช้วงเงินกูค้ รั้งแรก ให้ถือว่าผูก้ ผู้ ิดผิดสัญญา
• ผูก้ ตู้ อ้ งชาระคืนเงินกูส้ าหรับวงเงินกู้ A ตามกาหนดชาระ ดังต่อไปนี้
- ในวันครบรอบสี่ปีนับแต่วนั ที่ทาสัญญาเงินกู้ (2 เมษายน 2562) ผูก้ จู้ ะต้องชาระคืนเงินกูใ้ นสัดส่วนร้อย
ละ 30 ของมูลค่าเงินต้นรวมที่คา้ งชาระภายใต้วงเงินกู้ A ณ เวลานั้น และ
- ในวันครบกาหนดระยะเวลาให้กู้ (2 เมษายน 2567) ผูก้ จู้ ะต้องชาระคืนเงินต้นทั้งหมดที่คา้ งชาระภายใต้
วงเงินกู้ A ณ เวลานั้น
• ผูก้ ูต้ อ้ งส่ งคืนและยกเลิกแสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Standby letters of credit) ก่อนหรื อ ณ วันที่ครบ
กาหนด 7 วัน หลังวันครบอายุ (maturity date) ของ Standby letters of credit แต่ละใบ ทั้งนี้ จะต้องทาการ
ส่ งคื น และยกเลิก Standby letters of credit ทั้งหมดให้ แ ล้วเสร็ จ ก่ อนวัน ครบก าหนดระยะเวลาให้ กู้ (2
เมษายน 2567) ในทุกกรณี
• ผูก้ ู้ต้องช าระคื นเงิ นกู้ (รวมถึ ง ดอกเบี้ ยค้างจ่ าย และยอดค้างช าระอื่ น ๆ) สาหรั บวงเงิ นกู้ C ภายในวัน
ครบรอบ 9 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาเงินกูฉ้ บับแก้ไข (22 กรกฎาคม 2562)
• สัญญากูย้ ืมเงินฉบับนี้ ไม่มีขอ้ ตกลงอนุญาตให้คู่สัญญาสามารถขยายกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
ออกไปได้ ดังนั้นหากผูก้ ูไ้ ม่ชาระคืนเงินกู้ภายในกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูก้ ู้จะเป็ นฝ่ ายผิดนัด
ชาระหนี้และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยค่าผิดนัดให้แก่ผใู ้ ห้กใู้ นอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นอกจากนี้ผใู ้ ห้กอู้ าจประกาศ
ให้วงเงินกูส้ ่ วนใดส่ วนหนึ่งหรื อทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยค้างชาระครบกาหนดชาระในทันที หรื อเมื่อผูใ้ ห้กู้
ร้องขอ และอาจใช้สิทธิยึดหลักประกันเงินกูไ้ ด้3
สัญญากูฉ้ บับนี้ มีหลักประกันแบ่งตามประเภทได้ ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินที่ต้ งั โรงงานจานวน 10 แปลง และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน
2. เครื่ องจักร 79 เครื่ อง
3. หุ้นในบริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) ของบริ ษทั ซูพีเรี ยร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จากัด (“ซูพีเรี ยร์ ”)
จานวน 255,776,000 หุ้น และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จานวน 273,095,200 หุ้น4
4. โอนสิทธิการรับประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยโรงงานและเครื่ องจักรให้ Link Capital I และ
5. โอนสิทธิเรี ยกร้องของซูพีเรี ยร์ต่อกิจการ ให้ Link Capital ซึ่งรวมถึงสิทธิเรี ยกร้องตามคาพิพากษา
ของซูพีเรี ยร์ต่อกิจการ
ทั้งนี้ ซูพีเรี ยร์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากกิจการ จากการนาหุ้น และสิทธิ
เรี ยกร้องมาเป็ นหลักประกัน

1. วงเงินกู้ C เป็ นวงเงินกูเ้ พิ่มเติมตามสัญญากูย้ ืมเงินฉบับแก้ไข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
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2. เป็ นค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผใู ้ ห้กจู้ ากการประเมินมูลค่ากิจการ การตรวจสอบสถานะของผูก้ ู้ และการเข้าทาและเจรจา
สัญญากูย้ ืมเงิน
3. ผูข้ อผ่อนผันไม่มีแผนที่จะแก้ไขกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ ภายหลังจากที่ผูข้ อผ่อนผันเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการแล้ว
4. ซูพีเรี ยร์ และคุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นใหญ่และเป็ นผูก้ ่อตั้งกิจการ ตกลงนาหุ้นของกิจการที่ตนเองถือมาเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับสัญญากูย้ ืมเงินฉบับนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูใ้ ห้กู้ และแสดงความมุ่งมัน่ ต่อกิจการ ทางกิจการจึงได้
ขอรับความช่วยเหลือจากซูพีเรี ยร์ และคุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในการนาหุ้นมาเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ โดย
ปราศจากค่าตอบแทน

สัญญาการให้คาปรึ กษาทางการเงิน
ผูข้ อผ่อนผัน และ SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“ที่ปรึ กษา”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม SSG ได้ตก
ลงเข้าทาสัญญาการให้คาปรึ กษาทางการเงิน ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 (เพื่อให้เป็ นไปตามข้อผูกพันทัว่ ไปของ
สัญญากูย้ มื เงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I) โดยมีรายละเอียดการให้บริ การ (“ขอบเขตการให้บริ การ”)
เงื่อนไขและสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
คู่สัญญา
วันที่เริ่ มสัญญา
ขอบเขตการให้บริ การ

ค่าธรรมเนียมการ
บริ การ

ค่าธรรมเนียมที่กิจการ
ได้ชาระไปแล้ว

บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ และ
SSG Capital Management (Mauritius) Limited หรื อที่ปรึ กษา
3 เมษายน 2562
ที่ปรึ กษาจะดาเนินการให้คาปรึ กษาทางการเงินแก่กิจการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ รายการดังต่อไปนี้
• จัดการ และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหา หรื อวิกฤตที่จะเกิดขึ้น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร และผล
การดาเนินงานของกิจการ
• ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่จาเป็ นในการแก้ไขปัญหาด้าน การบริ หารจัดการกระแสเงินสด และสภาพ
คล่องของกิจการ
• ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านการเงิน การดาเนินงานและนโยบายการบริ หารธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนินงานในอนาคต สินเชื่อและนโยบายการกูย้ ืม และสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
รวมถึงวิเคราะห์ช่องทางในการส่ งเสริ มสภาพคล่องของกิจการ เป็ นต้น
• ให้คาปรึ กษาในด้านการหาเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์การทาธุรกิจ และแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของกิจการ โดยการให้คาปรึ กษาและคาแนะนา
เกี่ยวกับแผนการดาเนินธุรกิจระยะยาวของกิจการ การจาหน่ายทรัพย์สินของกิจการ การรี ไฟแนนซ์ เป็ น
ต้น
• ให้คาปรึ กษาในด้านอื่น ๆ แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลง ตราบเท่าที่การบริ การนั้นอยูใ่ นขอบเขตความสามารถ
ของที่ปรึ กษา
ทั้งนี้ ที่ปรึ กษาจะดาเนินการให้การให้บริ การภายใต้ขอบเขตการให้บริ การดังกล่าว ไม่ขดั ขวาง หรื อสร้างความ
เสี ยหายแก่การดาเนินธุรกิจของกิจการ เว้นแต่ว่าการกระทาดังกล่าว หรื อการละเว้นการกระทาดังกล่าวจะส่ งผล
ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการอย่างสมเหตุสมผล
ร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการดาเนินงาน ชาระภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้ นเดือนของทุก ๆ เดือน ตั้งแต่วนั ที่เริ่ ม
สัญญา จนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญา
• รายได้จากการดาเนินงาน คือ รายได้สุทธิจากการขายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน (HRC) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ในสัญญาไม่ได้ระบุเบี้ยปรับในกรณี ที่กิจการชาระค่าธรรมเนียมการบริ การล่าช้า
กิจการได้เริ่ มชาระค่าธรรมเนี ยมตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• เดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 9,899,660.73 บาท
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วันสิ้นสุดสัญญา

• เดือนมิถุนายน 2562 จานวน 9,060,719.91 บาท
• เดือนกรกฎาคม 2562 จานวน 10,511,093.72 บาท
รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 29,471,474.36 บาท (ข้อมูลถึง ณ 23 สิงหาคม 2562)
สัญญาการให้คาปรึ กษาทางการเงิน สิ้ นสุ ดเมื่อ
• ครบรอบ 5 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มสัญญา หรื อ
• ปฏิบตั ิครบตามขอบเขตการให้บริ การ ตามที่ระบุในสัญญา

สัญญาบริ การด้านพลังงาน
กิจการ และ บริ ษทั สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“SIPCO”) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของ SSG (ถือหุน้ ร้อยละ 79.06 โดยกลุ่ม SSG) ได้ตกลงเข้าทาสัญญาบริ การด้านพลังงานกับ SIPCO ฉบับลงวันที่
16 กรกฎาคม 2558 (ซึ่งใช้แทนสัญญาลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2551) และหนังสื อแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 16
กันยายน 2559 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
คู่สัญญา
วันที่เริ่ มสัญญา
อายุของสัญญา

ปริ มาณไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียมการ
บริ การ

หลักประกัน

บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน) หรื อกิจการ ในฐานะผูซ้ ้ือ และ
บริ ษทั สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูข้ าย
16 กรกฎาคม 2558
สัญญาบริ การด้านพลังงาน สิ้ นสุ ดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน)
• วันที่ 29 ธันวาคม 2578 หรื อ
• การตกลงเลิกสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย หรื อ
• การใช้สิทธิเลิกสัญญาของคู่สัญญาแต่ละฝ่ าย
• 30 ล้านวัตต์ ที่ 230 กิโลโวลต์
• ค่าไฟฟ้าคิดในอัตราการเดียวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ผูซ้ ้ือตกลงผูกพันที่จะซื้อไฟฟ้าในปริ มาณขั้นต่า 210,240,000 kWH ต่อปี โดยหากปริ มาณการซื้ อไม่ถึง
ปริ มาณขั้นต่า กิจการตกลงที่จะชาระค่าธรรมเนียมขั้นต่าคิดจาก อัตราค่าไฟฟ้า * (ปริ มาณไฟฟ้าขั้นต่าต่อปี
– ปริ มาณไฟฟ้าที่ผซู ้ ้ื อใช้จริ งในปี นั้น) (“ข้อตกลง Take or Pay”)
• ข้อตกลง Take or Pay ได้รับการยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการยกเว้นนี้จะขยายระวะเวลา
อัตโนมัติเป็ นระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน จานวนสู งสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขให้กิจการชาระหนี้ตามกาหนด
• กิจการต้องจัดหาหลักประกันการจ่ายชาระค่าธรรมเนียม เป็ นเงินจานวน 60 ล้านบาท
• การจัดหาหลักประกัน ได้รับการยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการยกเว้นนี้จะขยายระยะเวลา
อัตโนมัติเป็ นระยะเวลาครั้งละ 3 เดือน จานวนสู งสุด 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขให้กิจการชาระหนี้ตามกาหนด
หมายเหตุ ปัจจุบนั กิจการอยูร่ ะหว่างการเจรจาขยายระยะเวลาวางหลักประกันกับ SIPCO รวมทั้งเจรจาหา
หลักประกันจากสถาบันการเงิน โดยในเบื้องต้นกิจการคาดว่าจะสามารถวางหลักประกันจานวน 60 ล้านบาท เป็ น
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ (Bank Guarantee) ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการได้อย่างเป็ นรู ปธรรมภายหลัง
จากการดาเนินโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนในครั้งนี้เสร็ จสิ้ น
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6.2

ในกรณี ที่ผูข้ อผ่อนผันเป็ นบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ กิ จ การตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน ให้ผขู ้ อผ่อนผันเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ของผูข้ อผ่อนผันในฐานะ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับกิจการ เช่น เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกิจการ
การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทจดทะเบี ย นตามที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) เนื่ องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ น
ทุน ผูข้ อผ่อนผันจะถือหุ ้นสามัญของกิจการในสัดส่ วนร้อยละ 49.99 ของจานวนหุ ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกิจการ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของกิจการ) นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาจองซื้ อหุ ้น
ระหว่างผูข้ อผ่อนผันกับกิ จการ ได้ให้สิทธิ ผูข้ อผ่อนผัน ในการเสนอชื่ อบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของ
กิจการ และจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นผูบ้ ริ หารในตาแหน่งสาคัญของกิจการ ทาให้การจัดสรรและเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของกิ จการ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนเป็ นการทารายการกับบุคคลที่ จะมี อานาจควบคุม
กิ จการ ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของกิ จการ (โปรดพิจารณารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ บันทึ กความเข้าใจ
ระหว่างกิจการ กับผูข้ อผ่อนผันเพิ่มเติมในข้อ 6.1)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และวันที่ 3 เมษายน 2562 กิจการ ได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินกับ Link Capital I
(ฉบับแก้ไขลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562) และสัญญาการให้คาปรึ กษาทางการเงิ นกับ SSG Capital Management
(Mauritius) Limited ตามลาดับ ซึ่ งถือเป็ นบริ ษทั ในกลุ่ม SSG (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
เพิ่มเติมในข้อ 6.1)

7.

รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้ อผ่อนผัน บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ณ วันกาหนดผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 สิ งหาคม 2562
- ไม่มี –

8.

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุ ดของกิจการ ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2562 และที่คาดว่าจะเป็ นหลัง
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1.
ก่อนการยื่นคาขอผ่อนผัน

ชื่อ
กรรมการปัจจุบนั
นายยรรยง คุโรวาท22
นาย ริ วโซ โอกิโน
22

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1
ชื่อ
ตาแหน่ง
กรรมการปัจจุบนั
นายยรรยง คุโรวาท22
นาย ริ วโซ โอกิโน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุนทรี ยา วงศ์ศิริกุล22
นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล22
นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน
นาย โกมล วงศ์อภัย
น.ส. เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
นาย ไพจิตร โรจนวานิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย22
นาย ธีระพล ปุสสเด็จ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นาย ธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ

คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
น.ส. สุนทรี ยา วงศ์ศิริกุล22
นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล22
นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน
นาย โกมล วงศ์อภัย
น.ส. เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
นาย ไพจิตร โรจนวานิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
22
นาย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการอิสระ
นาย ธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นาย ธีรชัย อรุ ณเรื องศิริเลิศ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาดารงตาแหน่ง
นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส22 23
กรรมการ
23
นาย ชาราช บาชไพ
กรรมการ
22 24 25
นาย สุดีร์ มาเหชาวารี
กรรมการ
22 24 26
นาย อัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี
กรรมการ
27
นาย ปณัย อวาสด์นนท์
กรรมการอิสระ/ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2562 มีมติเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของกิจการครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 23
กันยายน 2562 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ ้นจากต าแหน่ ง ตามวาระ และแต่ ง ตั้ง กรรมการเข้า ใหม่ ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาอนุมตั ิกาหนดจานวนคณะกรรมการของกิจการให้ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่าน โดย
คณะกรรมการของกิจการภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะประกอบด้วยกรรมการใหม่ที่คาดว่าจะเข้ามาดารงตาแหน่ง จานวน 5 ท่านตามรายชื่อ
ข้างต้น กรรมการจากคณะกรรมการชุดปัจจุบนั จานวน 5 ท่านและกรรมการใหม่ที่จะมีการสรรหาเพิ่มเติมต่อไปโดยการเสนอชื่อจากผูข้ อผ่อนผันอีกจานวน 1
ท่าน ทั้งนี้กิจการจะแจ้งรายชื่อกรรมการที่จะเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของกิจการหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ให้ทราบต่อไป

23
24
25

26

27

กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูข้ อผ่อนผัน
กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก
นายสุ ดีร์ มาเหชาวารี เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กระดับสากล โดยมีประสบการณ์การทางาน 27 ปี กับ ArcelorMittal ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ที่ทาธุรกิจผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเคยดารงตาแหน่งต่างๆ ใน ArcelorMittal หลายตาแหน่ง เช่น Group Management Board Alternate Chairman of
the Corporate Finance & Tax Committee และ Chairman of the Risk Management Committee นอกจากนี้ปัจจุบนั นายสุ ดีร์ มาเหชาวารี เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ
Synergy Strategic Solutions Management DMCC ด้วย
นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกิจการ (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560) และโดยนายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี มี
ประสบการณ์ทางานในธุ รกิจผลิตเหล็กมายาวนานกว่า 38 ปี โดยเคยดารงตาแหน่งเป็ น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของ Rashtriya Ispat Nigam ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ทา
ธุรกิจผลิตเหล็กครบวงจรในประเทศอินเดีย และเคยดารงตาแหน่งเป็ น Executive Director ของ Steel Authority of India Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั รัฐวิสาหกิจที่ทา
ธุรกิจผลิตเหล็กในประเทศอินเดีย
กรรมการอิสระซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกิจการ ทั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะเสนอชื่อกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีกจานวน
1 ท่าน ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1
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9.

แผนการดาเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

9.1

นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
สถานะ
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการผ่อนผัน
เว้นแต่ในกรณี ที่ผขู ้ อผ่อนผันมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบัลคับใช้ ในขณะนั้น
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์ ของกิจการ
ผูข้ อผ่อนผันในฐานะผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งมีอานาจควบคุมนโยบายการบริ หารและการดาเนิ นงานของกิจการ ไม่มี
แผนการที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจของกิจการและบริ ษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการผ่อนผัน โดยจะยังคงรักษาทิศทางการดาเนิ นธุ รกิ จและการประกอบ
กิจการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วนหลายเกรดเช่นเดิมอยูต่ ่อไป
อย่างไรก็ดี หากมีเหตุจาเป็ นที่ อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ นของบริ ษทั เช่น สภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาวะธุรกิจของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไป สภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมี
ความรุ นแรงมากขึ้น อุปสงค์และอุปทานของธุรกิจเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงไปส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสิ นค้าและวัตถุดิบในการผลิตอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมีการตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อพิจารณา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร บุคลากร แผนการขายและการตลาด นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล และโครงสร้างทางการเงินตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและการเจริ ญเติบโตของธุรกิจอันจะเกิดเป็ นประโยชน์แก่กิจการ และผูถ้ ือหุน้
ของกิจการ
แผนการสนับสนุนด้านการพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิต และการดาเนินงานของกิจการ
เนื่ องจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสู ง ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก ในขณะที่ราคาของ
วัตถุดิบและสิ นค้าที่ผลิตได้จะมีความผันผวนตามกลไกของตลาดเป็ นอย่างมาก (เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ (Commodity)) จึงทาให้อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผูป้ ระกอบการจาเป็ นที่
จะต้องมีทีมงานที่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาบริ หารงาน ดังนั้นในกรณี ที่ผูป้ ระกอบการรายใดมี
ความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการปรับปรุ งกิจการเพื่อพลิกฟื้ นธุ รกิจ (Business Turnaround) จึงมีความจาเป็ นเป็ น
อย่า งยิ่งที่ จะต้องมี ทีมงานที่ มีค วามเชี่ ย วชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กและมี ประสบการณ์ ในการทา Business
Turnaround มาแล้วในอดีต เข้ามาช่วยในการบริ หารงาน
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จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ทางกลุ่ ม SSG จึ ง ได้แ นะน าให้ กิ จ การรู ้ จัก กับ Synergy Strategic Solutions Management
DMCC (“Synergy”) และเพื่ อให้เ ป็ นไปตามข้อผู กพันทั่ว ไปของสั ญญากู้ยืมเงิ น (Credit Agreement) กับ Link
Capital I (รายละเอียดดังที่กล่าวไว้ในข้อ 6.1) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กระดับสากล
และมีประสบการณ์ในการทา Business Turnaround ให้แก่บริ ษทั เหล็กชั้นนามาแล้วทัว่ โลก มาให้คาปรึ กษาในการ
ปรับปรุ งธุรกิจและช่วยในการทา Business Turnaround ของกิจการ ซึ่ งนอกเหนื อจากการให้บริ การที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจแล้ว กลุ่มบริ ษทั Synergy ยังมีหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจเป็ นกองทุนสาหรับการลงทุนด้วย โดยกิจการได้เข้า
ทาสัญญา Business Advisory and Review Agreement กับ Synergy เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และต่อมาได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment and Restatement Agreement) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ภายหลังจากการว่าจ้าง
ดังกล่าว Synergy ได้แนะนาให้กิจการว่าจ้างทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการธุรกิ จผลิต
เหล็กรวมกาลังการผลิตกว่า 125 ล้านตันได้อย่างประสบความสาเร็ จมาแล้ว ทัว่ โลก ให้เข้ามาดารงตาแหน่ ง ใน
ระดับบริ หารสาคัญของกิจการ (อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานด้านเจ้าหน้าที่บริ หารด้านบัญชีและ
การเงิ น และประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หารด้า นการค้า ) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเหล่า นี้ ได้ช่ วยกิ จการในการปรั บปรุ ง การ
ดาเนินงานของกิจการและปรับปรุ งแผนการพัฒนาธุรกิจของกิจการให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน
ของกิจการ ซึ่ งจะส่ งผลให้กิจการมีตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลืออย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงการเจรจาสัญญาทางการค้าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มผลกาไรให้กบั ผลิตภัณฑ์
ของกิจการ
โดยในปั จจุ บันทาง Synergy และกิ จการได้วางแผนร่ วมกันในการเพิ่ มผลผลิ ต (Utilization Rate) และพัฒ นา
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกิจการในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การปรับปรุ งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การขายสิ นค้า และการเพิ่มอานาจต่อรองกับคู่คา้ อันได้แก่
- การเพิ่มจานวนและความหลากหลาย ทั้งในแง่ของจานวนผูข้ ายและแหล่งที่มาของโลหะและวัตถุดิบที่ใช้
ในกระบวนการผลิตของกิจการ เพื่อให้มีการแข่งขันระหว่างผูข้ ายมากขึ้น อันจะทาให้กิจการมีตน้ ทุน
ด้านวัตถุดิบที่ลดลง
- ปรับปรุ งขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้ อวัตถุดิบให้มีความโปร่ งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผูข้ าย
วัตถุดิบ
- การลดระยะเวลาการจัดซื้ อวัตถุดิบหลัก และวัตถุดิบย่อยอื่นๆ เพื่อให้กิจการสามารถผลิตสิ นค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง อันจะทาให้กิจการสามารถผลิตสิ นค้าได้มากขึ้น และมีตน้ ทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง
- การเพิ่มทางเลือกในการจัดซื้ อวัตถุดิบให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การซื้ อวัตถุดิบโดยการบรรจุตู้
บรรจุสินค้า (Container) ซึ่งทาให้กิจการสามารถจัดซื้อสิ นค้าได้ในความถี่ที่สูงขึ้น
- การสนับสนุ นการจัดซื้ อวัตถุดิบภายในประเทศ ในกรณี ที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทางเลื อกในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ
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- การตรวจสอบและปรับปรุ งการจัดการพื้นที่เก็บเศษเหล็กของโรงงาน ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- การพัฒนาวิธีและสู ตรในการผสมโลหะเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ กาไรขั้นต้นของสิ นค้า
- การเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในตลาดในประเทศ และต่างประเทศให้มากขึ้น
- การพัฒนางานด้านการบริ การ เพื่อให้สามารถผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่ ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า
- การเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้า โดยนาเสนอสิ นค้าที่มีเกรดสู งขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น
เช่น ไซลินเดอร์ เกรด (Cylinder grade) เหล็กแผ่นรี ดเย็น (Cold-rolled) รวมถึง การเพิ่มขนาดความหนา
ของสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร ให้สามารถวิเคราะห์ได้โดยสามารถแยกตาม
กลุ่มลูกค้า เกรดของสิ นค้า และชนิดของสิ นค้าได้
- การพัฒนาวิธีการปฏิ บตั ิ งานกับลู กค้าให้มีความโปร่ งใสและยุติธรรม เพื่อสร้ างความภักดี ของลูกค้า
(Customer Loyalty) และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
2. การปรับปรุ งด้านกระบวนการผลิตสิ นค้าและการลงทุนซ่อมแซมเครื่ องจักร อันได้แก่
- การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสิ นค้าและปรับแผนการผลิตสิ นค้าให้สามารถผลิตที่
สม่าเสมอตลอดทั้งวัน สามารถผลิตได้ท้ งั ในช่วง Peak และ Off-Peak เพื่อให้กระบวนการผลิตสิ นค้าของ
กิ จการมี การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และมี ค่ า ใช้จ่า ยด้า นพลัง งานที่ เ หมาะสม
(เนื่องจากปั จจุบนั กิจการมีขอ้ จากัดด้านการผลิต และมุ่งเน้นการผลิตเฉพาะในช่วง Off-Peak ที่ค่าไฟฟ้ามี
ราคาต่าเป็ นหลัก)
- การประเมินศักยภาพและความเป็ นไปได้ทางด้านเทคนิ คและการลงทุน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของกิจการ
- การยกระดับการบารุ งรักษาเครื่ องจักรให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เนื่ องจากในอดีตกิจการมีขอ้ จากัด
ด้านงบประมาณด้านการบารุ งรักษาเครื่ องจักรของกิจการ ทาให้เครื่ องจักรไม่ได้รับการบารุ งรักษาอย่าง
เพียงพอ ส่ งผลให้เครื่ องจักรไม่สามารถผลิตสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- การยกระดับกระบวนการการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เนื่ องจากในอดีตกิจการมีขอ้ จากัดด้าน
งบประมาณ ทาให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สามารถพัฒนาและผลิ ต ผลิตภัณฑ์ที่มีเกรดที่
สู งขึ้นได้
- การพัฒ นาด้า นความปลอดภัย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มให้ อ ยู่ ใ นระดับ แนวหน้ า ของ
อุตสาหกรรม
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ทั้งนี้ ผูข้ อผ่อนผันเชื่อมัน่ ว่าแผนการเพิ่มผลผลิตและแผนการพัฒนาประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของ Synergy และ
กิจการดังกล่าว จะช่วยให้กิจการมีผลประกอบการ ฐานะการเงินและกระแสเงินสดที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลให้กิจการมี
ความสามารถในการชาระหนี้ ส่วนที่เหลือเพิ่มขึ้น ผูข้ อผ่อนผันจึงมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดาเนิ นการต่างๆ
ของ Synergy และกิจการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทา Business Turnaround ของกิจการในอนาคต
แผนการสนับสนุนด้านการให้คาปรึ กษาทางการเงิน และการสนับสนุนด้านการเงิน
นอกจากการให้ความสนับสนุ นด้านการผลิตและการดาเนิ นงานของกิจการข้างต้นแล้ว ทางผูข้ อผ่อนผันมีความ
ประสงค์จะให้การสนับสนุ น กิ จ การในด้า นการให้ค าปรึ กษาทางการเงิ น ตามที่ ไ ด้ร ะบุไ ว้ในสั ญ ญาการให้
คาปรึ กษาทางการเงิน (รายละเอียดดังที่กล่าวไว้ในข้อ 6.1) โดยมีขอบเขตการให้บริ การเพื่อช่วยปรับปรุ งฐานะ
ทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการทากาไร และช่วยให้กิจการมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีข้ ึน ส่ งผลให้
กิ จการสามารถหาแหล่งเงิ นทุนได้ท้ งั จากการกู้ยืมเงิ นหรื อจากการเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จของกิ จการใน
อนาคต ทั้งนี้ผขู ้ อผ่อนผันมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เพื่อสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering: RO) ของกิจการ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญากูย้ มื เงินและสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดดังที่กล่าวไว้ในข้อ 6.1) เพื่อส่ งเสริ มให้กิจการมีฐานทุน
ที่แข็งแกร่ งมากขึ้น และรองรับการขยายการประกอบธุ รกิจในอนาคตของกิจการด้วย อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุน
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (RO) ของผูข้ อผ่อนผันดังกล่าว จะต้องผ่านกระบวนการอนุมตั ิที่จาเป็ นในขณะนั้นด้วย
นอกเหนื อจากบริ การให้คาปรึ กษาทางการเงิ น ผูข้ อผ่อนผัน ได้ให้การสนับสนุ นเงิ นทุนในการลงทุนด้านการ
ปรับปรุ งและบารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่สาคัญในการดาเนิ นงานของกิจการ และการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการจัดซื้ อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ ผูข้ อผ่อนผันจะมีการเสนอชื่อตัวแทนของผูข้ อ
ผ่อนผัน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการ คือ Mr. Andreas Rizal Vourloumis และ Mr. Sharad Bajpai ซึ่ งทั้ง
2 ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารและการลงทุนในสิ นเชื่อ การบริ หารความเสี่ ยง การปรับโครงสร้างหนี้ และ
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิ นมานานกว่า 20 ปี โดยจะทาหน้าที่ ให้คาปรึ กษาคณะกรรมการของ
กิจการในฐานะตัวแทนของผูข้ อผ่อนผันด้วย
ทั้งนี้ ในช่ วงที่ ผ่านมา ผูข้ อผ่อนผัน และกลุ่ม SSG ได้ดาเนิ นการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ กิจการอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยสามารถสรุ ป การให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นระหว่างผูข้ อผ่อนผันและกลุ่ม SSG กับกิ จการใน
ปัจจุบนั ได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางสรุ ปความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผูข้ อผ่อนผันและกลุ่ม SSG กับกิจการ ก่อนการแปลงหนี้เป็ นทุน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลาดับที่

ปี

กลุ่ม SSG

ประเภทหนี้

1
2
3
4
5

2560
2561
2561
2562
2562

ACO I
ACO I
ACO I
Link Capital I
Link Capital I

หนี้การค้า (Trade Creditor)(1)
เงินกู้ - หนี้ที่มหี ลักประกัน (Secured Debt)(2),(3)
เงินกู้ - หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt)(4)
เงินกู้ - หนี้ที่มหี ลักประกัน (Secured Debt)(5)
แสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต - หนี้ที่มีหลักประกัน
(Secured Debt)(6)

มูลค่า
เงินต้น
128
11
5
30
40

ดอกเบี้ย
สะสม
121
1
-

หนี้สินรวม
ก่อนการ
แปลงหนี้
เป็ นทุน
249
12
5
30
40

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ: (1) ACO I ซื้อหนี้การค้าของกิจการจากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ (ซึ่งส่ วนใหญ่คือหนี้จากการซื้อวัตถุดิบ) ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ซึ่งมี
มูลค่าประมาณ 7,685.54 ล้านบาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยหนี้บางส่ วนจะ
ถูกแปลงเป็ นทุน ตามการแปลงหนี้เป็ นทุนในครั้งนี้
(2) ACO I ซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน (Secured Debt) จากเจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561
(3) หลักทรัพย์ค้ าประกันประกอบด้วยหุ้นบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) และ เครื่ องจักร 1 รายการ
(4) ACO I ซื้อหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt) จาก เจ้าหนี้รายเดิมในเดือนธันวาคม ปี 2561
(5) วงเงินกู้ A ตามสัญญากูย้ ืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562
(6) วงเงินกู้ B ตามสัญญากูย้ ืมเงินฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2562

ในช่วงที่ผา่ นมา ผูข้ อผ่อนผันและกิจการได้มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันเกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างการเงินของ
กิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ และส่ งเสริ มให้กิจการสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน โดยผูข้ อผ่อนผัน
ได้เข้าทาข้อตกลงกับกิจการในการปรับโครงสร้างการเงินของกิจการภายใต้โครงการแปลงหนี้ เป็ นทุน ทั้งนี้ การ
ปรับโครงสร้างการเงินของกิจการดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้ สินของกิจการ เพิ่มความสามารถในการทากาไรจาก
การลดดอกเบี้ยจ่าย และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากธนาคาร
พาณิ ชย์ได้ในอนาคตจากการที่กิจการมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ ึน โดยการปรับโครงสร้างการเงินของกิจการดังกล่าว
กิจการและผูข้ อผ่อนผัน ได้พิจารณาถึงผลกระทบจาก Dilution Effect ที่จะเกิดขึ้นต่อผูถ้ ือหุ ้นปั จจุบนั ของกิจการ
อย่างมี นัยสาคัญ เนื่ องจากในการปรั บโครงสร้างกิ จการในครั้ งนี้ ทางกิ จการได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ รายอื่นๆ
นอกเหนือจากผูข้ อผ่อนผัน ด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดผลกระทบจาก Dilution Effect สู งขึ้นอีก
ทั้งนี้ จากการพิจารณาถึงผลกระทบด้าน Dilution Effect ต่อผูถ้ ือหุ ้นปั จจุบนั ของกิจการ ประกอบกับการพิจารณา
ถึงการรักษาความสมดุลระหว่างผลกระทบด้าน Dilution Effect กับความประสงค์ที่จะส่ งเสริ มฐานะทางการเงิน
ของกิจการให้ดีข้ ึน ทางผูข้ อผ่อนผันและกิจการจึงได้ตดั สิ นใจที่จะแปลงหนี้ เป็ นทุนเฉพาะในส่ วนของหนี้ การค้า
(Trade Creditor) ซึ่งเป็ นหนี้สินที่กิจการมีการค้างชาระมานานที่สุดเมื่อเทียบกับหนี้สินประเภทอื่น
ดังนั้น ผูข้ อผ่อนผัน จึงได้ตกลงที่จะแปลงเงินต้นบางส่ วนจากหนี้ การค้าปี 2560 (หนี้ สินลาดับที่ 1 ตามตารางสรุ ป
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น) เป็ นส่ วนทุนในสัดส่ วนร้อยละ 49.99 ของกิจการ ในขณะที่ทาการปรับ
โครงสร้างเงินต้นในส่ วนที่เหลือภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่กิจการ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนกิจการ ทางผู ้
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ขอผ่อนผันเสนอที่จะยกเลิกดอกเบี้ยคงค้าง (writing-off) ทั้งจานวน (ตามรายละเอียดในข้อ 6.1) โดยรายละเอียด
การแปลงหนี้เป็ นทุนของหนี้ การค้า และสรุ ปการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผูข้ อผ่อนผันและกลุ่ม SSG
กับกิจการภายหลังการแปลงหนี้การค้าเป็ นทุนได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางสรุ ปรายละเอียดการแปลงหนี้ การค้าเป็ นทุน (หนี้สินลาดับที่ 1)
หนี้การค้า

มูลค่าเงินต้น
ดอกเบี้ยสะสม
รวม

มูลค่าหนี้ก่อนการแปลงหนี้เป็ น
ทุน
ล้านดอลลาร์
ล้านบาท
สหรัฐ
128
3,954
121
3,732
249
7,686

มูลค่าหนี้ส่วนที่
แปลงเป็ นทุน
ล้านบาท

มูลค่าหนี้ส่วนที่ยกเลิก
(Waived)
ล้านบาท

2,748
2,748

3,732
3,732

มูลค่าหนี้ภายหลังการแปลงหนี้
เป็ นทุน
ล้านดอลลาร์
ล้านบาท
สหรัฐ
39
1,206
39
1,206

หมายเหตุ: (1) อ้างอิงมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(2) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ตารางสรุ ปความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผูข้ อผ่อนผันและกลุ่ม SSG กับกิจการ ภายหลังการแปลงหนี้เป็ นทุน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลาดับที่

ปี

กลุ่ม SSG

ประเภทหนี้

1
2
3
4
5

2560
2561
2561
2562
2562

ACO I
ACO I
ACO I
Link Capital I
Link Capital I

หนี้การค้า (Trade Creditor)
เงินกู้ - หนี้ที่มหี ลักประกัน (Secured Debt)
เงินกู้ - หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Debt)
เงินกู้ - หนี้ที่มหี ลักประกัน (Secured Debt)
แสตนด์บายเล็ตเตอร์ออฟเครดิต - หนี้ที่มีหลักประกัน
(Secured Debt)

มูลค่า
เงินต้น
39
11
5
30
40

ดอกเบี้ย
สะสม
1
-

หนี้สินรวม
ภายหลัง
การแปลง
หนี้เป็ นทุน
39
12
5
30
40

หมายเหตุ: อ้างอิงมูลค่าหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

แผนการชาระคืนหนี้ที่เหลือภายหลังโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
ภายหลังจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนระหว่างกิจการ ผูข้ อผ่อนผันและเจ้าหนี้ รายอื่น
แล้ว กิ จการจะมี ภาระหนี้ คงเหลื ออี กจานวน 9,606,115,417.67 บาท ทางผูข้ อผ่อนผันมี แผนที่ จะสนับสนุ น ให้
กิจการดาเนิ นการชาระคืนหนี้ ตามกาหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงผลกระทบจาก
การประกอบธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ ในกรณี หนี้เงินกูย้ มื กิจการอาจพิจารณาเจรจากับ ผูล้ งทุน
รายอื่น หรื อสถาบันการเงินเพื่อทาสัญญากูย้ ืมเงินฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขดีกว่า เช่น การขยายเวลาชาระคืนหนี้ ของ
เงินกูป้ ั จจุบนั หรื อการกูย้ ืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าเพื่อใช้คืนเงินกูป้ ั จจุบนั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้อมของ
กิจการในขณะนั้นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

โครงสร้ างองค์ กร
ผูข้ อผ่อนผันมีแผนการที่จะเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของผูข้ อผ่อนผันในการดารงตาแหน่ งกรรมการของ
กิ จการ และอาจพิ จารณาเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของคณะกรรมการต่ า งๆ ของกิ จการในปั จ จุ บัน อัน ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการอื่ นๆ ตามความเหมาะสม โดยจะมี การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
• คณะกรรมการบริ ษทั
ผูข้ อผ่อนผันมีแผนที่จะเสนอชื่อตัวแทนของผูข้ อผ่อนผันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของกิจการ และเนื่องจาก
กิจการจะยังคงดารงสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชนอยู่ต่อไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง ต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนดของพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
• โครงสร้างองค์กร
กิจการได้ว่าจ้าง Synergy ในการให้คาปรึ กษา โดยผูข้ อผ่อนผันรับรู ้ สนับสนุ น และไม่มีขอ้ คัดค้านต่อการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวของกิ จการ ทั้งนี้ จากคาแนะนาของ Synergy กิ จการได้แต่งตั้งบุคลากรที่ มีความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็ก ให้เข้ามาดารงตาแหน่ งระดับบริ หารดูแลงานในแผนกต่างๆ ที่สาคัญของ
กิจการ อันได้แก่
1) นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของกิจการ (ปัจจุบนั ดารง
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมเหล็กมานานกว่า 38 ปี ทั้งในด้านการดาเนิ นงานและการบริ หาร
รวมถึงเคยดารงตาแหน่งเป็ น Executive Director ของ Steel Authority of India Limited (SAIL)
2) นายราจี ฟ ชวาเวิ๊ ด ด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิ น (ปั จจุ บัน ด ารงตาแหน่ ง ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางกล
ยุทธ์ การจัดหาแหล่งเงินทุน โปรเจคไฟแนนซ์ การปรับโครงสร้างหนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ การควบรวม
กิจการ การบริ หารความเสี่ ยง ฯลฯ และมีประสบการณ์การทางานด้านการเงิน และการค้ามานานกว่า
14 ปี
3) นายซู นิล คู มาร์ ด ารงตาแหน่ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายการตลาด (ปั จจุ บัน ด ารงตาแหน่ ง ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ด้วย) โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการค้าและ
การตลาดในอุตสาหกรรมเหล็ก และมีประสบการณ์ดา้ น การขาย การตลาด การบริ หารจัดการการ
จัดส่ งสิ นค้าและ Supply chain และ การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์มานานกว่า 30 ปี เคยดารงตาแหน่ง
เป็ น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และหัวหน้าประจาภูมิภาคฝ่ ายต่าง ๆ ที่ ArcelorMittal อีกทั้งมี
ประสบการณ์ในการทางานให้กบั บริ ษทั ชั้นนาหลายแห่ง อาทิเช่น Tata Motors และ Essar Steel
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4) นายอาชิส กูมาร์ มหาปาโทร ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโสฝ่ ายจัดซื้ อ โดยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การจัด ซื้ อ มี ป ระสบการณ์ ก ารทางานด้า นดัง กล่ า วมานานกว่ า 18 ปี เคยด ารงต าแหน่ ง Country
manager ของ Danieli (Indonesia)
โดยภายหลังจากที่ ผูข้ อผ่อนผันเข้า มาเป็ นผูถ้ ื อหุ ้ นของกิ จ การแล้ว ผูข้ อผ่อนผัน มี แผนที่ จะส่ งเสริ ม ให้
บุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าว ทางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกิจการ และให้
ความช่วยเหลือแก่คณะผูบ้ ริ หารเดิมในการพัฒนาผลประกอบการและผลการดาเนิ นงานของกิจการต่อไป
อย่างไรก็ตามผูข้ อผ่อนผันจะตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ Synergy อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ ใจว่าแผนการ
พัฒนากิจการมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ หากในอนาคตผูข้ อผ่อนผันมีความเห็นว่า Synergy ไม่สามารถ
ปฏิ บัติ งานให้มีค วามคื บหน้า ตามแผนการพัฒนากิ จการที่ ผูข้ อผ่อนผันคาดหวัง ไว้ไ ด้ ผูข้ อผ่อนผันอาจ
นาเสนอให้กิจการทาการปรั บปรุ งเงื่ อนไขการว่าจ้า งหรื อยกเลิ กสั ญญาว่าจ้า ง Synergy ได้ ทั้งนี้ แ ผนผัง
โครงสร้างองค์กรของกิจการในปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี้

แผนการจาหน่ ายทรั พย์ สินหลักของกิจการ
ในขณะนี้ ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะจาหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับการผ่อนผัน
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นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ผูข้ อผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปั นผลของกิจการ ซึ่ งเดิมกาหนดไว้ที่อตั ราร้อย
ละ 50 ของกาไรสุ ทธิ (หลังหักภาษี ) ตามที่ ปรากฏอยู่ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของกิ จการ แต่อาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผล หากเกิดกรณี ที่ธุรกิจของกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หรื อกิจการมี
โอกาสทางธุ รกิ จอื่ นใดที่จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อส่ งเสริ มความได้เปรี ยบทางการค้า ประสิ ทธิ ภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต และหากกิจการมีสภาพคล่องส่ วนเกินและไม่มีความจาเป็ นต้อง
ลงทุนเพิ่ม ผูข้ อผ่อนผันอาจพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี หรื อเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ ในเวลานั้น และคา
ยินยอมจากเจ้าหนี้ และคู่สัญญาของกิจการ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง)
อย่า งไรก็ ดี ในกรณี ที่มีการแก้ไ ข หรื อเปลี่ ย นแปลงนโยบายดังกล่ า ว ผูข้ อผ่อนผัน และกิ จการจะปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนด และแจ้งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2

รายการระหว่างกัน
ปั จจุ บนั กิ จการได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนวิ ธีการในการเข้า ทารายการระหว่า งกันโดยยึด ถื อปฏิ บ ัติ ต าม
กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กิจการ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ณ วันที่ ยื่นค าขอผ่อนผัน ผูข้ อผ่อนผัน หรื อบุค คลที่ เ กี่ ย วข้องกับ ผูข้ อผ่อนผัน ตามนัย แห่ งมาตรา 258 พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ไม่มีการเข้าทารายการระหว่างกัน กับกิ จการ ยกเว้น 1) บันทึกความเข้าใจ 2) สัญญาเงินกูร้ ะหว่าง
กิ จการกับ Link Capital I 3) สั ญญาการให้ค าปรึ กษาทางการเงิ นระหว่า งกิ จการกับ SSG Capital Management
(Mauritius) Limited และ 4) สัญญาบริ การด้านพลังงานระหว่างกิจการ และ SIPCO เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า
สารองให้แก่กิจการโดย SIPCO เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเดียวนอกเหนื อจากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคที่ขายไฟฟ้า
ให้แ ก่ กิจการมาตั้งแต่ ปี 2549 ก่ อนการเข้า ลงทุ นโดยกลุ่ ม SSG (กลุ่ ม SSG เข้า ซื้ อหุ ้นของ SIPCO ในปี 2559)
(รายละเอียดของสัญญาต่างๆ ตามข้อ 6.1)
อย่า งไรก็ ดี การเข้า ทารายการระหว่างกันของผูข้ อผ่อนผัน กับกิ จการในอนาคต จะต้องปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับของบริ ษทั
และระเบียบกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของผูข้ อผ่อนผันกับกิจการในอนาคตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นได้แก่ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนที่เหลือจากการแปลงหนี้ การค้าเป็ นทุนซึ่ งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังผู ้
ถื อ หุ ้ น ของกิ จ การมี ม ติ อ นุ มัติ ก ารแปลงหนี้ เป็ นทุ น ในครั้ งนี้ และสั ญ ญาจองซื้ อ หุ ้ น ตามบัน ทึ ก ความเข้า ใจ
(รายละเอียดบันทึกความเข้าใจตามข้อ 6.1)
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ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการผ่อนผัน ผูข้ อผ่อนผันหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูข้ อผ่อนผันตาม
นัยแห่งมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างมีนยั สาคัญซึ่ งประเภทและขนาด
ของรายการระหว่างกันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ระหว่างกิจการ กับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันฉบับเดิมอยูต่ ่อไป
อย่างไรก็ตาม ผูข้ อผ่อนผันจะพิจารณาอย่างรอบคอบและดูแลให้การเข้าทารายการระหว่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นรายการ
เดิมหรื อรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็ นธุรกรรมในลักษณะที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ ไปเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) รายการ
ระหว่างกันทั้งในปั จจุบนั และในอนาคตใดๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข
ของรายการมีลกั ษณะใกล้เคียงกับธุรกรรมในทางการค้าปกติที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
เสมือนเป็ นการทาธุ รกรรมกับคู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length) โดยจะต้องไม่มี
ข้อกาหนดพิเศษหรื อสิ ทธิ พิเศษใดๆ ในการทาธุรกรรมระหว่างกิจการ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ร่ วมและผูถ้ ือหุ ้น
ของกิจการ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้รายการ
ระหว่างกันทุกรายการมีลกั ษณะเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไปเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับ
คู่คา้ ทัว่ ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length)
10.

ข้า พเจ้า ได้ยื่ น หนั ง สื อ ขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นี้ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ขา้ พเจ้าไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

10.1

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าโดย
(1)

ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน หรื อ

(2)

ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็ นผลให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงจนถึงหรื อข้ามร้อยละห้าสิ บของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงคัดค้านรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าว
ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามส่ วนการถือหุ ้น (rights offering) หรื อเป็ น
หุน้ ที่เหลือจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ของผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระดังกล่าว รวมถึงจะไม่มี
การนับคะแนนเสี ยงของบุคคลตามาตรา 258 ของข้าพเจ้า บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับ
ข้า พเจ้า และบุค คลตามมาตรา 258 ของบุค คลที่ กระทาการร่ วมกัน (concert party) ในการออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการลงมติวาระดังกล่าว และ
10.2

ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ โดยหนังสื อนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อย
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บงั คับในเรื่ องนี้

10.3

ข้าพเจ้า บุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (concert party) กับข้าพเจ้า และบุคคลตามมาตรา 258
ของบุ ค คลที่ ก ระท าการร่ วมกั น (concert party) ต้ อ งไม่ มี ก ารได้ ม าซึ่ งหลั ก ทรั พ ย์ข องกิ จ การตั้ง แต่ ว ั น ที่
คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ขา้ พเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการมีมติ

10.4

หลักทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าจะได้มาตามข้อ 1 หากเข้าข่ายเป็ นการออกเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนในวงจากัดต้องเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ซึ่ งมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของกิจการ และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ตลอดจนการดาเนิ นการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว

10.5

หากผูข้ อผ่อนผันเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการเกี่ยวโยงกัน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีขอ้ มูลที่อาจทาให้บุคคลอื่ นสาคัญ
ผิดในสาระสาคัญ และมิได้มีการปกปิ ดข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) __________________________
( Mr. Jacob Samuel )
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูข้ อผ่อนผัน

