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โครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
1.

นโยบาย และวิธีดําเนินการโครงการแปลงหนีเป็ นทุน เหตุผล ผลดี ผลเสีย และประโยชน์ ทีคาดว่ าจะ
ได้ รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

1.1

นโยบายโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
จากการทีในอดีต บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ต้ องประสบกับปั ญหาภาวการณ์ทางการเงินไม่วา่
จะเป็ นเรื องของผลการดําเนินงานทีขาดทุนอย่างต่อเนือง การประสบปั ญหาสภาพคล่องตังแต่ในช่วงปี 2551 ที
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ต้ องหยุดผลิตเหล็กม้ วนรี ด
ร้ อนเป็ นเวลาประมาณ 2 ปี ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเป็ นผลให้ บริษัทฯ ขาดสภาพ
คล่องและไม่มีความสามารถชําระหนีสินจํานวนมากได้ ตามกําหนด ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษัทฯ ต้ องเข้ าสู่
กระบวนการปรับโครงสร้ างหนีหลายครัง อย่างไรก็ดี แม้ บริ ษัทฯ จะใช้ ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์
ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษทั ฯ ยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาโดยปรากฏยอดขาดทุนสะสมตามทีปรากฏในสรุ ปงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 สูงถึง 23,628.16 ล้ านบาท ยอดหนีสินรวมจํานวน 17,954.65 ล้ านบาท
ในขณะทีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียง 19.01 ล้ านบาท ซึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
และความเพียงพอของกระแสเงินสดทีใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และไม่มีความสามารถในการชําระ
หนีหรื อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอทีจะนํามาชําระหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวนมากในอดีตได้
ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การติ ด ต่ อ จาก SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital
Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”) ทีแสดงความ
จํานงในการให้ ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้ างหนีกับบริษัทฯ อย่างจริงจังและได้ เริมกระบวนการสอบทาน
ธุรกิจ (Due Diligence) ในด้ านกฎหมาย ด้ านบัญชี และด้ านการเงิน ซึงกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้ อมูล
ดังกล่าวเป็ นทีน่าพอใจและเชื อมันว่าสามารถเข้ ามาและปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเริ ม
ดํ า เนิ น การเจรจากับ เจ้ าหนี การค้ าต่ า งประเทศรายใหญ่ จํ า นวน 7 รายและ Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึงเป็ นนิติบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของกลุ่ม SSG ได้ เข้ าซือหนีจากเจ้ าหนี
ดังกล่าวโดยเมือวันที 15 มีนาคม 2560 ACO I ได้ ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพือยืนยันยอดหนีทีรับโอนจนถึงวันที
28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมจํานวนหนีทังหมด 226,331,648 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 7,810,529,136.75 บาท
(แบ่ง เป็ นเงินต้ นจํานวน 127,885,456 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,413,227,620.09 บาท และเป็ นดอกเบีย
จํานวน 98,446,192 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี การค้ า”) บริ ษัทฯ และกลุ่ม
SSG ได้ มีการเจรจาเพือปรับโครงสร้ างหนีของบริษทั โดยแผนการปรับโครงสร้ างหนีกับกลุ่ม SSG ประกอบด้ วย

1

สิงทีส่ งมาด้ วย 2
•

การกู้ยืมเงินจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึงเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม SSG ในวง
เงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท เพือคืนหนีทีบริ ษัทฯ มีอยู่
กับบริ ษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด และ นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ (นายนิรัมดร์ ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ใน บริ ษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด) (“กลุ่ มมหาชั ย”) บางส่วนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการบางส่วน และ

•

การยกเลิกดอกเบียคงค้ าง (Haircut) สําหรับหนีทางการค้ าทีค้ างชํ าระจํ านวน 100,839,458 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือคิดเป็ น 3,479,891,264.89 บาท โดย(ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึง
วันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 โดยแบ่งเป็ นจํานวนดอกเบีย ณ
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 บางส่วนจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93
บาท (“ดอกเบียส่ วนแรก”) และจํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที 30
สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 188,471,357.96 บาท (“ดอกเบียส่ วนทีสอง”) และ

•

การแปลงหนีเงินต้ นสํ าหรับหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
4,275,683,281.33 บาท เป็ นทุ น โ ดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ านวนไม่ เ กิ น
21,801,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ ภายหลัง
การแปลงหนีเป็ นทุน1 โดยราคาแปลงหนีเป็ นทุนหุ้นละ 0.19613 บาท

หมายเหตุ - อัตราแลกเปลียนทีใช้ ในเอกสารฉบับนี เป็ นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลียทีธนาคาร
พาณิชย์ใช้ ซือขายกับลูกค้ าตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึงประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทังนี โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
1.2

วิธีดาํ เนินการโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
ให้ แก่ ACO I เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท
ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ น
มูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท

1

หากรวมถึงหุ้นสามัญเพิมทุนทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
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ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิมทุน ของบริ ษัท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน ที ราคาหุ้น ละ
0.19613 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 ของราคาตลาด2 ซึงเกิน
กว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การ
อนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที ออกใหม่ต่ อบุคคลในวงจํ ากัด (รวมทังที ได้ มีการแก้ ไ ขเพิมเติม)
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุนในคราวนี ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 76.09
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ)3
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการที
เกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกี ยวโยงกั น”) เนืองจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ
76.09 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษทั ฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัท
ฯ)4 และจะเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดและ
จะแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ หารในตําแหน่งสําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO)
ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
ดังกล่าวเป็ นการทํ ารายการกับบุคคลทีจะมีอํานาจควบคุมบริ ษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการที เกียวโยงกันของ
บริษทั ฯ
1.3

เหตุผล ผลดี และผลเสีย และประโยชน์ ทีบริ ษัทฯ จะได้ รับจากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี
เป็ นทุน
อนึง ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุ น เป็ น ผลสํ า เร็ จ จะทํ า ให้ บริ ษั ท ฯ สามารถปลดภาระหนี สิ น จํ า นวนทั งสิ น
242,534,385 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (หนี การค้ า สุทธิ ทีนํ า มาแปลงหนี เป็ น ทุน จํ านวน 123,899,729 ดอลลาร์ ส หรั ฐ

2

ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื อขายถั ว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ของหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง
ที 1/2560 คือระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771 บาท ตามข้ อมูลการซือขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3

หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรั บการปรั บสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ของ
บริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
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สิงทีส่ งมาด้ วย 2
ดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วนทีสองทีได้ รับการยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์ สหรัฐ และภาษีหกั
ณ ที จ่ ายค้ างจ่ายที เกียวข้ องจํานวน 17,795,198 ดอลลาร์ สหรัฐ) หรื อ คิด เป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทัง
จํ านวน และบริ ษัทฯ จะสามารถเข้ าถึงแหล่ ง เงิ นทุนจํ านวนมากได้ อย่า งรวดเร็ ว อี กทังยังช่วยให้ บ ริ ษัท ฯ มี
โครงสร้ างเงินทุนทีดีขนจากการลดภาระหนี
ึ
สินและการเพิมขึนของส่วนทุน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01
เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)
นอกจากนี ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริษัทฯ Link Capital I ซึงเป็ นนิติบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของ SSG CH, SSG III และ KG จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทฯ ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้
จํ านวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมี ระยะเวลากู้ยืมจํ านวน 5 ปี
(“การรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน”) โดยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะมีวงเงินเพือเบิกใช้ จํานวน 3
วงเงิน คือ
5

1.

วงเงิ นกู้ ส่ วน ที ห นึ ง จํ าน วน 9,000,000 ด อ ล ล าร์ ส ห รั ฐ หรื อคิ ด เป็ น 310,583,000 บ าท
(“วงเงินกู้ส่วนทีหนึง”) บริษทั ฯ จะสามารถเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงเพือการชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่
ACO I โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงทันทีภายหลังจากทีทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงอยู่
ภายใต้ เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ คือ การกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั ฯ ต้ อง
เป็ นทีพอใจของ Link Capital I
ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนทีสองและวงเงินกู้ส่วนทีสามจะเป็ นวงเงินกู้ในส่วนทีเหลื อจากวงเงินกู้ส่วนที
หนึงซึงบริ ษัทฯ จะสามารถเบิกใช้ ได้ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีและตามทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
เท่านัน

5

2.

วงเงิ น กู้ ส่ ว นที สอง จํ า นวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น 485,544,756.67 บาท
(“วงเงินกู้ส่วนทีสอง”)บริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีสอง เพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

3.

วงเงินกู้ส่วนทีสาม (ส่วนทีเหลือจากส่วนทีหนึงและส่วนทีสอง) (“วงเงินกู้ส่วนทีสาม”) บริษัทฯ จะต้ อง
นําไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กบั กลุ่มมหาชัย

หากการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ ซึงรวมถึงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ไม่
อาจเสร็ จสินได้ ภายในกํ าหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึง บริ ษัทฯ จะต้ องชําระเงิ นกู้ทงหมดที
ั
เบิกใช้ ภายในวัน
สุดท้ ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้สว่ นทีหนึง
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สิงทีส่ งมาด้ วย 2
โดยในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ Link Capital I จะได้ รับดอกเบียและ/หรื อประโยชน์ตอบแทน
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี
(1)

ดอกเบี ยจํ า นวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ นจํ า นวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
848,926,866.67 บาท ทังนี จํานวนดอกเบียอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้ นบางส่วนก่อนถึง
กําหนดชําระเงิน

(2)

ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนร้ อยละ 2 ของวงเงินที มีการเบิกใช้ (ตาม
สัญญากู้ยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินทีเบิกใช้ ) คิดเป็ นจํานวนรวม 820,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 28,297,562.22 บาท (ร้ อยละ 2 ของวงเงินกู้ 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)

(3)

หลักประกัน ได้ แก่ ทีดิน อาคาร และเครื องจักร ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม
มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ณ วัน ที 31 พฤษภาคม 2560 และการรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นฐานะผู้รั บ ผลประโยชน์ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีมลู ค่าความคุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงินจํานอง
หลักประกันเป็ นเงินประมาณไม่เกิน 2,500,000,000 บาท)

ทังนี บริ ษัทฯ สามารถชําระหนีคืนก่อนกําหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระหนีก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ตังแต่ปีทีสองเป็ นต้ นไป
บริษทั ฯ จึงมีความเชือมันว่าภายหลังการปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐหรื อคิดเป็ น
8,369,672,988.50 บาท ได้ ทังจํ านวน และการได้ รั บ การสนับ สนุนในแหล่ งเงิ น ทุนจาก Link Capital I ตาม
สัญญากู้ยืมเงินข้ างต้ น รวมถึงการปลดภาระหนีต่าง ๆ ตามทีกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอใน
การประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถ
เสริ มสร้ างรายได้ และผลกําไรได้ อย่างต่อเนืองในอนาคต อีกทังยังเป็ นการเพิมโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติม
จากสถาบันการเงินในอนาคต
นอกจากนี จากการทีบริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนทีมีความเชียวชาญ
ในการบริหารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริษัทในอดีตทีผ่านมา อีกทัง เมือ
กลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาทีชัดเจนทีจะ
สามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ทีเป็ นอยู่ในปัจจุบนั ได้ และเพือเป็ นการลดความเสียงในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริ หารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy
Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึงเป็ นผู้ให้ บริ การให้ คําปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการ
บริ หารจัดการแก่ผ้ ูประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมีทีมงานที มี ความเชี ยวชาญและ
ประสบการณ์ ใ นอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล นอกจากนี หนึงในที มงานของ Synergy กล่าวคื อ Sudhir
Maheshwari ยังเป็ นผู้ทีสามารถพลิกฟื นสถานการณ์ ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษัทในหลายประเทศทีมี
ธุ ร กิ จ ในลัก ษณะหรื อ ประเภทเดี ย วกัน กั บ บริ ษั ท ฯ และเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานในบริ ษั ท ในเครื อ
5
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ArcelorMittal ซึงประกอบธุร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมเหล็ ก ในระดับ สากล (โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเกี ยวกับ
ประสบการณ์ การทํางานของ Sudhir Maheshwari ในข้ อ 1.1 ของสารสนเทศเกี ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)) โดยทีมงานของ Synergy จะเข้ ามาช่วยเพิมประสิทธิภาพด้ าน
กระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึงจะส่งผลให้ บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถ
บริหารจัดการสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสัญญาทางการค้ าต่าง ๆ เพือเพิมความสามารถ
ในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีทีมงานของ Synergy จะเข้ ามาให้ คําปรึกษาแก่คณะผู้บริหารของบริ ษัทฯ
และอาจจะเข้ าดํารงตําแหน่งทีสําคัญในบริ ษัทฯ ด้ วย อนึง Synergy ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ทีจะทํา
ให้ Synergy มีสถานะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับกลุ่ม SSG
2.

ทีมาของหนี
หนีทีจะเข้ าร่ วมโครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริ ษัทฯ เป็ นหนีทีกลุ่ม SSG ได้ เข้ าซือจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของ
บริษทั ฯ ดังนี
1.

ACO I ได้ เข้ าซือหนีจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของบริ ษัทฯ จํานวน 7 ราย โดยเมือวันที 15 มีนาคม 2560
ACO I ได้ ส่งหนังสื อมายังบริ ษัทฯ เพือยืนยันยอดหนี ทีรั บโอนจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวม
จํานวนหนีทังหมด 226,331,648 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ น
จํานวน 127,885,456 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,413,227,620.09 บาท และเป็ นดอกเบียจํานวน
98,446,192 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนีการค้ า”)

2.

ภายหลัง จากการเข้ า ซื อหนี การค้ า ตามข้ อ 1. บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ทํ า สัญ ญากู้ยื ม เงิ น ฉบับ ลงวัน ที 12
พฤษภาคม 2560 (“สั ญญากู้ยืมเงิน”) ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริ ษัท ฯ จะใช้ วงเงิ น กู้จํ านวน 7,053,938 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 243,425,913.98 บาท เพือชําระหนีการค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I (แบ่งเป็ นเงินต้ น
จํ า นวน 3,985,727 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 137,544,338.76 บาท และเป็ น ดอกเบี ยจํ า นวน
3,068,212 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อคิดเป็ น 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี คืนบางส่ วน”) โดย
วงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริษทั ฯ จะนําไปชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ ของ
บริษทั ฯ รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เบิกใช้ เงินกู้ใด ๆ ตามสัญญากู้ยืมเงินเนืองจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สัญญา
กู้ยืมเงินดังกล่าวมีเงือนไขบังคับก่อนหลายประการตามข้ อ 6) ของสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยง
กันของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) เช่น บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
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3.

3.

ภายหลัง จากการชํ า ระหนี คื น บางส่ ว น บริ ษั ท ฯ จะยัง คงเหลื อ หนี ที ค้ า งชํ า ระกับ ACO I จํ า นวน
219,277,709 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น 7,567,103,188.26 บาท ((แบ่ ง เป็ นเงิ น ต้ นจํ า นวน
123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท และเป็ นดอกเบียส่วนแรกจํานวน
95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวนหนี ก่ อนการแปลงหนี
เป็ นทุน”)

4.

ACO I ได้ ตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียคงค้ างจํ านวน 95,377,980
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท6 ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบียคงเหลื อใน
จํานวนหนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุน ณ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

5.

หลังจากการชําระหนีคืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนีการค้ าตามข้ อ 4. บริ ษัทฯ คงเหลือจํานวน
หนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุนสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33
บาท (โดยจํานวนเงินดังกล่าวเป็ นเงินต้ นทังหมด) (“หนีการค้ าสุทธิ”)

6.

ภายใต้ บนั ทึกความเข้ าใจระหว่างบริ ษัทฯ และ KG เมือวันที 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทฯ ประสงค์ที
จะชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท โดย
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

สรุปรายการย่ อของงบการเงินของบริษัทฯ
ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สินสุด 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 และงบการเงินไตรมาสแรกสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ทีได้ รับการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
3.1

งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย : พันบาท)
รายการ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
6

31 มีนาคม
2560

17,549
42,447
18

31 ธันวาคม
2559

9,850
76,427
-

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

1,327
26,738
4,784

4,272
1,732

ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบียตามแผนการปรับ
โครงสร้ างหนีจะรวมถึง จํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 188,471,357.96 บาท
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รายการ
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนีจากการขายเศษเหล็ก
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินล่วงหน้ าค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หลักประกันเงินสดสําหรับการใช้ สาธารณูปโภค
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
หนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุ้นกู้ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการอืน
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

31 มีนาคม
2560
1,696,231
146,337
1,902,582

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
1,136,938
1,027,195
2,236,932
97,287
138,886
363,759
1,320,501
1,198,930
2,606,695

4,227,308
12,978,942
6,934
282,694
17,495,878
19,398,460

4,026,239
13,180,569
7,368
279,213
17,493,389
18,813,890

4,028,701
13,998,710
8,247
207,501
18,243,158
19,442,088

4,343,565
14,815,146
9,925
143,761
19,312,397
21,919,092

297,257
1,360,919
18,954

315,857
5,439,635
18,954

365,057
6,003,199
18,954

435,940
6,226,460
18,954

238,527

238,527

244,479

271,420

66,000
536,952
1,427,969
116,931
3,850
19,538
6,016,578
4,730,619
378,151
58,878
15,271,123

108,000
558,485
1,350,769
118,894
3,850
14,269
2,279,775
2,696,246
3,302,980
61,154
16,507,397

106,000
562,383
1,006,534
89,844
3,850
25,982
2,033,131
1,234,499
2,907,988
61,940
14,663,839

88,000
513,665
591,948
40,868
36,350
25,905
1,642,521
841,563
3,034,854
64,922
13,833,371
8
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รายการ
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํา) กว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
หุ้นทีถือโดยบริษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

245,112
1,334,448
852,368
199,030
52,571
2,683,529
17,954,652

245,113
1,328,448
418,973
51,210
2,043,743
18,551,140

249,767
503,714
1,350,448
598,534
19,160
648,121
48,975
3,418,719
18,082,558

245,680
577,708
1,398,448
36,000
663,314
312,702
175,408
36,737
3,445,997
17,279,369

48,775,744

48,775,744

54,573,626

54,573,626

34,250,905
14,050

34,250,905
14,050

34,250,905
14,050

34,250,905
14,050

(10,163,276)
206,307

(10,163,276) (10,163,276) (10,163,276)
206,307
206,307
206,307

763,977
(23,628,155)

763,977
763,977
763,977
(24,809,213) (23,712,432) (20,432,240)
262,750
1,359,531
4,639,723
262,750
1,359,531
4,639,723

1,443,808
1,443,808
19,398,460

18,813,890

19,442,088

21,919,092
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3.2

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย : พันบาท)
รายการ

รายได้
รายได้ จากการขาย
กลับรายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
กลับรายการประมาณการภาระหนีสินเกียวกับภาษี
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคําสังซือ
ของวัตถุดิบทียังไม่ได้ รับมอบ
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กลับรายการประมาณการผลแตกต่าง
จากการปรับโครงสร้ างหนีรอการรับรู้
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
- ต้ นทุนผลิตสินค้ าทีขาย
- ต้ นทุนการผลิตทีว่างเปล่า
- กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
รวมต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ประมาณการผลขาดทุนจากคําสังซือของวัตถุดิบ
ทียังไม่ได้ รับมอบ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายอืน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2558
2557
2,772,856
71,732
-

10,014,154
17,620
-

10,566,106
-

9,427,852
-

201,069

25,956
-

15,683
-

-

764,902
354,318
32,746
4,197,623

2,289
51,225
87,430
10,198,675

21,035
77,022
10,679,845

62,716
130,618
9,621,186

2,563,575
45,583
2,609,158
79,138
60,638
-

9,562,043
191,177
(60,483)
9,692,737
298,242
454,049
-

11,183,910
250,200
(102,750)
11,331,360
325,542
385,253
-

67,835
3,225
196,571
3,016,565

271,603
578,825
11,295,455

88,894
682,609
623,620
522,758
13,960,037

9,406,895

262,022
771,636
159,874
41,638
6,112
64,406
448,803
403,849
11,565,236
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31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2558
2557
1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)
1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

รายการ
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี
การแบ่ งปั นขาดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับปี

1,181,058
1,181,058

(1,096,781)
(1,096,781)

(3,280,192)
(3,280,192)

(1,944,050)
(1,944,050)

0.17

(0.16)

(0.48)

(0.28)

1,181,058

(1,096,781)

(3,280,192)

(1,944,050)

1,181,058

(1,096,781)

(3,280,192)

(1,944,050)

1,181,058
1,181,058

(1,096,781)
(1,096,781)

(3,280,192)
(3,280,192)

(1,944,050)
(1,944,050)

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน
ขาดทุนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
3.3

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
(หน่วย : พันบาท)

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน

31 มีนาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

1,181,058

(1,096,781)

(3,280,192)

(1,944,050)

220,261
(342,265)

884,943
88,540

887,993
862,385

901,215
59,535
11
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รายการ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากคําสังซือ
ของวัตถุดิบทียังไม่ได้ รับมอบ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าคงเหลือ
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
กลับรายการ ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้ าง
หนีรอการรับรู้
กําไรจากการทีเจ้ าหนียกหนีให้
กําไรจากรายการหักกลบลบหนี
(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ค่าตัดจําหน่ายเงินล่วงหน้ าค่าซือสินค้ า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟอ้ งร้ อง
ประมาณการหนีสินจากการคําประกันบริษัทย่อย
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
หลักประกันเงินสดสําหรับการใช้ สาธารณูปโภค
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้ าหนีการค้ า
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน

31 มีนาคม
2560
45,583

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
(60,483)
(102,750)

31 ธันวาคม
2557
159,874

67,835
(15,406)

(25,956)
(51,225)

(15,683)
(21,035)

41,638
(62,716)

(764,902)

-

-

-

(71,732)
(201,069)
3,225
196,571
(1)
1,362
320,520

(17,620)
1,461
47
256,991
13,103
578,825
(324)
2,235
573,757

88,894
314,864
250,107
46,688
522,758
(129)
12,238
(433,862)

6,112
14,017
194,829
226,528
13,428
403,849
(215)
9,447
23,492

33,979
(18)
(604,876)
(28,501)
(21,480)
388,058
5,269
(72,611)
(1,240)

(49,681)
4,784
(49,259)
48,741
(135,849)
(504,577)
(11,713)
20,117
(599)

(25,006)
(4,784)
1,312,487
226,451
(130,724)
(625,528)
77
(235,812)
(5,326)

(1,558)
(1,810,183)
(208,461)
(48,862)
1,045,624
(19,450)
377,084
(36,090)
12
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รายการ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
และลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกันชุดเดิม
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากการชําระบัญชีของบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิมทุนหุ้นสามัญ
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
ชําระหนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ
เงินสดรับ(ชําระคืน)เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการที
เกียวข้ องกัน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการอืน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที
เกียวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
ให้ กบั ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม

31 มีนาคม
2560
(90)
19,010

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
(259)
(50)
(104,537)
77,923

31 ธันวาคม
2557
(241)
(678,646)

1
(287)
-

324
(983)
(821)
708

129
(2,701)
(6,100)

215
(490)
-

(1)
(287)

953
182

(8,672)

(2,108)
74,800
72,417

(31,660)
(18,600)

(126,925)
(10,605)
(49,200)

0
(376,019)
(22,855)
(70,883)

(124,903)
(5,295)
-

-

290,557

414,586

306,337

77,200
(1,964)

29,051

12,975

(14,132)

(36,000)

(20,000)

(30,000)

400,000

-

-

-

36,000
(149)

(11,024)

112,878

(72,196)

597,859

7,699
9,850

8,522
1,327

(2,945)
4,272

(8,370)
12,643
13
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รายการ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
โอนประมาณการหนีสินเป็ นเจ้ าหนีการค้ า
โอนประมาณการหนีสินเป็ นดอกเบียค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
โอนประมาณการหนีสินเป็ นเจ้ าหนีการค้ าและดอกเบียค้ างจ่าย
โอนประมาณการหนีสินเป็ นเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีเป็ นประมาณการหนีสิน
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นดอกเบียค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นประมาณการหนีสิน
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการที
เกียวข้ องกัน
4.

31 มีนาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

17,549

31 ธันวาคม
2558
9,850
1,327

31 ธันวาคม
2557
4,272

2,230,988
4,442,185
-

101,036
386,549
649,846
49,846
-

29,582
539,584
101,036
293,924

590,209
-

-

53,678

-

-

ชือ ทีอยู่ และจํานวนหนีของเจ้ าหนีแต่ ละรายทีบริ ษัทประสงค์ จะออกหุ้นใหม่ เพือชําระหนีตามโครงการ แปลง
หนีเป็ นทุน

ชือ

Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited

ทีอยู่

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

จํานวนหนี
ทีประสงค์
จะออกหุ้นใหม่
(บาท)

123,899,729
ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น
4,275,683,281.33
บาท

ราคาหุ้นสามัญ
ทีออกใหม่
(บาทต่ อหุ้น)

จํานวนหุ้นสามัญที
บริษัทจะออกใหม่ เพือ
ชําระหนีแก่ เจ้ าหนี
(หุ้น)

5.00

ไม่เกิน
21,801,000,000
หุ้น

14
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5.

ชื อและจํานวนหนีของเจ้ า หนี รายอื นแต่ ละรายนอกจากเจ้ าหนี ตามตารางในข้ อที 4 ทีมี จํานวนหนี
สูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที 31 มีนาคม 2560 มีดังนี
ที
1
2
3

บริษทั จีเอส ซีเคียวริตี โฮลดิง จํากัด
M – Power TT Limited
บริษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด

4
5
6
7
8
9

บริษทั ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
หุ้นกู้
กรมสรรพากร
หนีฟื นฟูกิจการ
บริษทั เมทัล อินเตอร์ จํากัด
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ไทย จํากัด
(มหาชน)
นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

10
6.

ชือ

จํานวนหนี
ประเภทเจ้ าหนี
(ล้ านบาท)
2,721 เงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
975 เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
818 เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่าย
677 เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
656 หุ้นกู้ต่างประเทศ
554 เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
486 หนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ
394 เจ้ าหนีการค้ า
393 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
314 เงินกู้ยืมจากกิจการทีเกียวข้ องกัน

ชนิดและจํานวนหุ้นทีบริ ษัทจะออกใหม่ เพือชําระหนีแก่ เจ้ าหนีแต่ ละรายตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
ให้ แก่ ACO I เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท
ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ น
มูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท

7.

ราคาหุ้นทีออกใหม่ และเกณฑ์ การกําหนดราคาหุ้น
บริ ษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.19613 บาทต่อหุ้น จํานวนไม่เกิน
21,801,000,000 หุ้น ซึงคิดเป็ นอัตราการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ACO I เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํ านวน
123,899,729 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุ น ทังนี
หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และ ACO I โดยอ้ างอิงราคาปิ ด
เฉลียในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2560 (ซึงเท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น) ซึง
เป็ นช่วงเวลาทีบริ ษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้ เจรจาเงือนไขต่าง ๆ ใน MOU โดยบริ ษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้ เข้ าทํา
MOU ในวันที 26 พฤษภาคม 2560 โดยในการกําหนดราคาเสนอขายหรื อราคาแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าว บริษัทฯ
จะได้ รับประโยชน์ทีบริษัทฯ จะได้ รับจากการตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียส่วน
แรกจํ านวน 95,377,980 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 3,291,419,906.93 บาท ซึงคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี
ความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทีมีส่วนลดจากราคาตลาดนี มีความเหมาะสม และ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
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แปลงหนีเป็ นทุน จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิดผลขาดทุนในทางบัญชี จํานวน 6,125.21 ล้ านบาท เนืองจากการรับรู้
ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมของหุ้นกับราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างหนีตาม
มาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้ อง
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