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สารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
14 กรกฎาคม 2560
จากการทีกลุ่ม SSG ซึงนําโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) มีความสนใจทีจะเข้ าดําเนินการ
ปรับโครงสร้ างหนีของทังบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“GJS”) ส่งผล
ให้ เมื อวันที 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) กับ Kendrick Global Limited
(“KG”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) โดยภายใต้ MOU ดังกล่าว SSG III และบริ ษัท
ย่อยของ SSG III ประสงค์ ทีจะดําเนินการปรับโครงสร้ างหนี ของบริ ษัทฯ โดยใช้ นิติบุคคลที อยู่ภายใต้ การควบคุม ของ
SSG CH, SSG III และ KG ไ ด้ แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ( “ACO I”) และ Link Capital I
(Mauritius) Limited (“Link Capital I”) เป็ นผู้ดําเนินการ (รวมเรี ยกว่า “กลุ่ม SSG”)
ในการนี ภายใต้ MOU กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนีของบริษัทฯ ดังนี
1.
ACO I ได้ เข้ าซือหนีจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของบริ ษัทฯ จํานวน 7 ราย โดยเมือวันที 15 มีนาคม 2560
ACO I ได้ ส่งหนังสื อมายังบริ ษัท ฯ เพื อยื นยันยอดหนี ที รั บโอนจนถึ งวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมจํ านวนหนี ทังหมด
226,331,648 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจํานวน 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 ษัท ฯ ได้ เ ข้ า ทํ า สัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบับ ลงวัน ที 12
พฤษภาคม 2560 (“สั ญญากู้ ยืมเงิน”) ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11
บาท กับ Link Capital I โดยบริ ษัทฯ จะใช้ วงเงินกู้จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 243,425,913.98 บาท
เพือชําระหนีการค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I (แบ่งเป็ นเงินต้ นจํานวน 3,985,727 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็ น 137,544,338.76
บาท และเป็ นดอกเบี ยจํ า นวน 3,068,212 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 105,881,609.73 บาท) (“การชํ า ระหนี คื น
บางส่ วน”) โดยวงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริ ษัทฯ จะนําไปชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดของการชําระหนีให้ แ ก่
เจ้ าหนีรายอืน ๆ ใน ข้ อ 2.1.2)
หมายเหตุ - บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เบิกใช้ เงินกู้ใด ๆ ตามสัญญากู้ยืมเงินเนืองจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมี
เงือนไขบังคับก่อนหลายประการตามข้ อ 6) เช่น บริษทั ฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และทีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ สําหรับการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
3.
ภายหลังจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริษัทฯ จะยังคงเหลือหนีทีค้ างชําระกับ ACO I จํานวน 219,277,709
ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อคิ ดเป็ น 7,567,103,188.26 บาท (แบ่ งเป็ นเงินต้ นจํ านวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ดเป็ น
4,275,683,281.33 บาท และเป็ นดอกเบียจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวน
หนีก่ อนการแปลงหนีเป็ นทุน”)
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4.
ACO I ได้ ตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียคงค้ างจํ านวน 95,377,980
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท1 ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบียคงเหลือในจํานวนหนี ก่อนการ
แปลงหนีเป็ นทุน ณ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุน
5.
หลังจากการชําระหนีคืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนีการค้ าตามข้ อ 4. บริ ษัทฯ คงเหลือจํานวนหนี
ก่อนการแปลงหนี เป็ นทุนสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท (โดยจํานวนเงิน
ดังกล่าวเป็ นเงินต้ นทังหมด) (“หนีการค้ าสุทธิ”)
6.
ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริ ษัทฯ ประสงค์ทีจะชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
หมายเหตุ - อัตราแลกเปลียนทีใช้ ในเอกสารฉบับนี เป็ นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลียทีธนาคารพาณิชย์ใช้
ซือขายกับลูกค้ าตังแต่วันที 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทังนี
โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ในการนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 6/2560 ประชุมเมือวันที 14 กรกฎาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท ให้ แก่ ACO I
เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ น
ทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00
บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน”) โดยราคาแปลงหนี
เป็ นทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาดร้ อยละ 58.89 ซึงทําให้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในครังนีเป็ น
การเสนอขายหุ้นในราคาทีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทังทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการที
เกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการที
เกียวโยงกัน”) เนืองจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการ
จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)2 และจะเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของ
1

2

ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบียตามแผนการปรั บ
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
หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้น
ทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ
ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื อ
อยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
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จํ านวนกรรมการทังหมดและจะแต่ งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ หารในตํ าแหน่ งสํ าคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตํ าแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลง
หนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีจะมีอํานาจควบคุมบริ ษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลื อทางการเงินจาก Link
Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมี
ระยะเวลากู้ยืม จํานวน 5 ปี 3 (“การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน”) โดยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะมีวงเงินเพือ
เบิกใช้ จํานวน 3 วงเงิน คือ
1.
วงเงินกู้ส่วนทีหนึง จํานวน 9,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 310,583,000 บาท (“วงเงินกู้ส่วนที
หนึง”) บริษทั ฯ จะสามารถเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงเพือการชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่ ACO I ตามรายละเอียดทีปรากฏในข้ อ
2. ข้ างต้ น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงทันทีภายหลังจากทีทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมตั ิการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงอยู่ภายใต้ เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ คือ การ
กู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ และผล
การตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ต้ องเป็ นทีพอใจของ Link Capital I
ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนทีสองและวงเงินกู้ส่วนทีสามจะเป็ นวงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากวงเงินกู้ส่วนทีหนึงซึงบริษัทฯ
จะสามารถเบิกใช้ ได้ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีและตามทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินเท่านัน
2.
วงเงินกู้ส่วนทีสอง จํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท (“วงเงินกู้
ส่ วนทีสอง”) บริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีสอง เพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุน
หมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.
วงเงินกู้ส่วนทีสาม (ส่วนทีเหลือจากส่วนทีหนึงและส่วนทีสอง) (“วงเงินกู้ส่วนทีสาม”) บริ ษัทฯ จะต้ อง
นําไปชําระหนีต่างๆ ทีมีอยู่กับ บริ ษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํ ากัด และ นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ (“กลุ่ มมหาชัย”)
(นายนิรัมดร์ ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด)
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 สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
848,926,866.67 บาท ทังนี จํานวนดอกเบียอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้ นบางส่วนก่อนถึงกําหนดชําระเงิน
(2)
ค่าธรรมเนี ยมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํ านวนร้ อยละ 2 ของวงเงินที มีการเบิกใช้ (ตาม
สัญญากู้ยืม เงินจะหัก 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

หากการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ ซึงรวมถึงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ไม่
อาจเสร็ จสินได้ ภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วันทีเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึง บริ ษัทฯ จะต้ องชํา ระเงิ นกู้ทังหมดที เบิกใช้ ภายในวัน
สุดท้ ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้สว่ นทีหนึง
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(3)
หลักประกัน ได้ แก่ ทีดิน อาคารและเครื องจักร ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีมูลค่าความ
คุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงินจํานองหลักประกันเป็ นเงินประมาณไม่เกิน 2,500,000,000 บาท)
โดยรายการทังสองรายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้ อยละ 446 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (Net
Tangible Assets หรื อ NTA) ตามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที 31 มี น าคม 2560 ซึงเกิ น กว่ า 20 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ บริษทั ฯ จึงมีหน้ าทีดังต่อไปนี
(ก)
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
(ข)
ขออนุมัติการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ จากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
(ค)
แต่งตังทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ และ
จัด ส่ ง ความเห็ น ดัง กล่าวต่อ สํา นักงานคณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือทําหน้ าทีดังกล่าว
ดังนัน บริษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามทีกําหนดในประกาศรายการ
ทีเกียวโยงกัน ดังต่อไปนี
1)

วัน/ เดือน/ ปี ทีมีการตกลงทํารายการ และคู่กรณีทีเกียวข้ อง

1.1)

วัน/ เดือน/ ปี ทีมีการตกลงทํารายการ

บริษทั ฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ภายหลังจากทีได้ รับ
การอนุมัติจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ซึงจะประชุมในวันที 30 สิงหาคม 2560 และเงือนไขต่าง ๆ ทีสําคัญ
ตามทีได้ ระบุในข้ อ 6) สําเร็จครบถ้ วนแล้ ว นอกจากนี ในส่วนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึง
มีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท บริษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ก็ต่อเมือ
ได้ มีการปฏิบตั ิตามเงือนไขต่าง ๆ ในสัญญากู้ยืมเงินจนครบถ้ วน
1.2)

คู่กรณีทเกี
ี ยวข้ อง

1.2.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น

:

บริษทั ฯ

ผู้รับจัดสรรหุ้น

:

ACO I
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:

ปั จจุบนั ACO I ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ และบริษัทฯ ไม่มีผ้ บู ริหาร
ผู้มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ ร่ ว มกัน กับ ACO I แต่
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ฯ
ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุ น ACO I จะมี ส ถานะเป็ น ผู้ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 76.09
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการ
จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)4 และจะเสนอชือบุคคล
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํ านวนเกินกว่ากึงหนึงของจํ า นวน
กรรมการทังหมดและจะแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ หารในตําแหน่ง
สํ า คัญ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึง ตํ า แหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร
(CEO) ของบริษัทฯ ด้ วย

ผู้ก้ ู

:

บริษทั ฯ

ผู้ให้ก้ ู

:

Link Capital I

ความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน

:

ณ วันทีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจนถึงปั จจุบนั Link Capital I ไม่
มีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีผ้ ูบริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ Link Capital I

ความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน

1.2.2) การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน

อย่างไรก็ดี ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน Link Capital I จะมีสถานะ
เป็ นนิติบุคคลทีมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริ ษัทฯ คือ KG
และกลุ่ม SSG (โปรดดูแผนภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG
ด้ านล่าง)

4

โปรดดูเชิงอรรถที 2

5

สิงทีส่ งมาด้ วย 4
แผนภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG

หมายเหตุ

1

มี Ching Him Wong (ถื อหุ้นร้ อยละ 62.75 ของสิทธิออกเสียงทังหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถื อหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียงทังหมด) ร่ วมกันถื อหุ้นทังหมด
ร้ อยละ 100 ใน SSG CH ทังนี SSG CH เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน SSG Capital Partners III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”) ซึง
มี ฐ านะเป็ นหุ้ นส่ ว นผู้ จั ด การ (General Partner) ของ SSG Capital Partners III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มี
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) และกรรมการอิสระซึงมีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของ SSG III

2

SSG III มีสถานะเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด (Limited Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมนและดําเนินธุรกิจเป็ นกองทุนสําหรั บการ
ลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึงมีสถานะเป็ นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้ อยละ 98.36) และ
จาก SSG GP (ร้ อยละ 1.64) ทังนี SSG GP มี ส ถานะเป็ น หุ้ นส่ ว นผู้ จ ัด การ (General Partner) ซึ งมี อํ า นาจควบคุม การ
ดํ า เนิ น งานของ SSG III โดยหุ้ น ส่ว นจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด มี ส ถานะเป็ น เพี ย งผู้ล งทุ น ของกองทุ น (Financial Investors) ใน
SSG III ซึงไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานของ SSG III และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทฯ ทีจะทําให้ ห้ นุ ส่วนจํากัดความรับ
ผิดมีสถานะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ทังนี ณ วันทีของสารสนเทศฉบับนี หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดประกอบไปด้ วย
ผู้ลงทุนประเภทต่ าง ๆ ได้ แก่ กองทุนบําเหน็ จบํ านาญ (Pension Funds) กองทุนความมังคังแห่งชาติ (Sovereign Wealth
Funds) บริ ษัทผู้รับบริ หารการลงทุนและทรัสต์ให้ กับครอบครั ว (Family Offices) บริ ษัทประกันภัย (Insurance Companies)
กองทุนซึงจัดตังโดยองค์กรซึงไม่แสวงหากําไร (Endowment Funds) และเงินลงทุนของกองทุนต่าง ๆ (Fund of Funds) อนึง
รายละเอียดของหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนืองจากเป็ นข้ อมูลทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาไม่เปิ ดเผย
ความลับ (Confidentiality Agreement)

3

Link Capital I และ ACO I มีสถานะเป็ นบริ ษัทจํากัดในรู ปแบบของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพือใช้ ในการลงทุนของกลุม่
SSG ทังนี กลุม่ SSG กําหนดให้ Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนีมีประกัน และ ACO I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนีไม่มีประกัน
เพือความสะดวกในการบริ หารจัดการและการจําแนกประเภทการลงทุน นอกจากนี การลงทุนของกลุม่ SSG ไม่มีการลงทุนใน
ลักษณะทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และ GJS
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(1)

KG
ชือบริ ษัท

Kendrick Global Limited

สํานักงานใหญ่

P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

จดทะเบี ย นจั ดตั งภายใต้ หมู่เกาะบริติชเวอร์ จิน
กฎหมาย
วันทีจดทะเบียนจัดตัง
28 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน

100 ดอลลาร์ สหรัฐ

มูลค่ าทีตราไว้

หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้ างการถือหุ้น

SSG III ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 1005

กรรมการ

(2)

1. Vishwanand Nursimloo
2. Frank Bernard Balderamos
3. Jeffrey Ishmael Andre Goddard

ACO I
ชือบริ ษัท

Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited

สํานักงานใหญ่

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

จดทะเบี ย นจั ดตั งภายใต้ สาธารณรัฐมอริเชียส
กฎหมาย
วันทีจดทะเบียนจัดตัง
22 เมษายน 2559
ทุนจดทะเบียน

3,527,969 ดอลลาร์ สหรัฐ

มูลค่ าทีตราไว้

หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้ างการถือหุ้น

Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 1006

กรรมการ

1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath
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(3)

Link Capital I
ชือบริ ษัท

Link Capital I (Mauritius) Limited

สํานักงานใหญ่

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

จดทะเบี ย นจั ดตั งภายใต้ สาธารณรัฐมอริเชียส
กฎหมาย
วันทีจดทะเบียนจัดตัง
29 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน

1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ

มูลค่ าทีตราไว้

หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

โครงสร้ างการถือหุ้น

Kendrick Global Limited ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 1007

กรรมการ

1. Roshan Nathoo
2. Vishwanand Nursimloo
3. Ranjan Lath

2)

ลักษณะโดยทัวไปของรายการและขนาดของรายการ

2.1)

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

2.1.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
บริษทั ฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ 5 บาท ให้ แก่ ACO I เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33
บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ น
มูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท โดยราคาแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาดร้ อยละ 58.89
ซึงทําให้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในครังนีเป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาทีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกิน
กว่าร้ อยละ 10 ตามทีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ทังนี ราคาตลาด อ้ างอิงจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นของ
บริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เสนอวาระต่อทีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560 เพือขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าว กล่าวคือ ระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771 บาท ต่อ
หุ้น (ข้ อมูลจาก SETSMART ในเว็บไซต์ www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการ
ทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 127
ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรื อ NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560
เนืองจากหลังจากการได้ มาซึงหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 76.09 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)8 และจะเสนอชือ
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บุคคลเข้ าดํารงตํ าแหน่งกรรมการในจํ านวนเกินกว่ากึงหนึงของจํ านวนกรรมการทังหมดและจะแต่งตังบุคคลเข้ า เป็ น
ผู้บริหารในตําแหน่งสําคัญของบริษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทํารายการกับบุคคลที จะมี
อํานาจควบคุมบริษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
นอกจากนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะส่งผลให้
ACO I มีหน้ าทีทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ (ซึงประกอบด้ วยหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
GSTEL-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3) ตามทีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) โดยในการกําหนดราคาในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดดั
ั
งกล่าว
กลุ่ม SSG จะดําเนินการตามทีกําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป
2.1.2) การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตาม
สัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลากู้ยืม
จํานวน 5 ปี 9 และภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะมีวงเงินเพือเบิกใช้ จํานวน 3 วงเงิน คือ
1.
วงเงิ น กู้ส่ วนที หนึง จํ านวน 9,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ดเป็ น 310,583,000 บาท บริ ษั ท ฯ จะ
สามารถเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงเพือการชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่ ACO I ตามรายละเอียดทีปรากฏในข้ อ 2. ข้ างต้ น โดย
ในการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงจะอยู่ภายใต้ เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ คือ การกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ต้ อง
เป็ นทีพอใจของ Link Capital I
ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนทีสองและวงเงินกู้ส่วนทีสามจะเป็ นวงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากวงเงินกู้ส่วนทีหนึงซึงบริษัทฯ
จะสามารถเบิกใช้ ได้ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีและตามทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินเท่านัน
2.
วงเงินกู้ส่วนทีสอง จํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท บริษัทฯ จะมี
สิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีสองเพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ที
เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.
วงเงินกู้ส่วนทีสาม (ส่วนทีเหลือจากส่วนทีหนึงและส่วนทีสอง) บริ ษัทฯ จะต้ องนําไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมี
อยู่กบั กลุ่มมหาชัย
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 นบางส่วนก่อนถึงกําหนดชําระเงิน
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(2)
ค่าธรรมเนี ยมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํ านวนร้ อยละ 2 ของวงเงินที มีการเบิกใช้ (ตาม
สัญญากู้ยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินทีเบิกใช้ ) คิดเป็ นจํานวน รวม 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 อาคารและเครื องจักร ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีมูลค่าความ
คุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงินจํานองหลักประกันเป็ นเงินประมาณไม่เกิน 2,500,000,000 บาท)
ทังนี บริ ษัทฯ สามารถชําระหนีคืนก่อนกําหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการชํ าระหนีก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ตังแต่ปีทีสองเป็ นต้ นไป
นอกจากนี จากการทีบริ ษัทฯ จะต้ องนําวงเงินกู้ส่วนทีสามไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กับกลุ่มมหาชัย บริ ษัทฯ ขอ
ชีแจงถึงรายละเอียดของหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กับกลุ่มมหาชัย ดังนี (“การรั บความช่ วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย”)
1.
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557 จํ านวน 400,000,000 บาท เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี กับนายนิรัมดร์ ฯ ในฐานะผู้ให้ ก้ ู โดยในการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 1/2557 และได้ แจ้ งการเข้ าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที 17 กุมภาพันธ์
2557 ทังนี รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน เนืองจากเป็ นรายการทีเข้ าทํากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียน ณ วันที 3 เมษายน 2557 กลุ่มมหาชัยถือหุ้นสามัญในบริ ษัทฯ จํานวน 4,183,867,600 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
12.22 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) (ณ มูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)
2.
บริ ษัท ฯ ได้ เข้ า ทํ า สัญญากู้ ยืม เงิ น ฉบับลงวัน ที 29 กุม ภาพันธ์ 2559 จํ านวน 30,000,000 บาทกั บ
นายนิรัมดร์ ฯ ในฐานะผู้ให้ ก้ ู โดยในการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ครังที 1/2559 ทังนี รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน เนืองจากเป็ นรายการทีเข้ าทํากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ณ วันเข้ าทํารายการ กลุ่มมหาชัยถือหุ้นสามัญในบริ ษัทฯ จํานวน 801,981,949 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.71 ของหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด) (ณ มูลค่าหุ้นทีตราไว้ หุ้นละ 5 บาท)
ในการนี บริ ษัทฯ ได้ สรุปดอกเบียและผลประโยชน์ทีกลุ่มมหาชัยได้ รับจากการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทั ฯ ตามสัญญากู้ยืมเงินข้ างต้ น ดังนี
(ก)

สัญญากู้ยืม เงิ น ฉบับ ลงวัน ที 17 กุม ภาพันธ์ 2557 ระหว่ าง บริ ษัท ฯ ในฐานะผู้ก้ ู และนายนิรั ม ดร์ ฯ
ในฐานะผู้ให้ ก้ ู (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
1. ดอกเบียร้ อยละ 12 ต่อปี รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 147,582,246.62 บาท
2. อากรแสตมป์ ทีเกิดจากการเข้ าทําสัญญากู้ฯ ซึงผู้ก้ ตู กลงชําระแทนผู้ให้ ก้ ู รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน
10,000 บาท
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย ซึงผู้ก้ ตู กลงชําระแทนผู้ให้ ก้ กู ึงหนึง รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 13,021,962.64 บาท
4. หลักประกัน:
4.1 การจํานําหุ้นสามัญของ GJS จํานวนรวม 12,000,000,000 หุ้น ราคาปิ ดก่อนวันทําสัญญาหุ้น
ละ 0.04 บาท รวมเป็ นมูล ค่าทังสิ น 480,000,000 บาท (ณ มูล ค่าหุ้นที ตราไว้ หุ้นละ 0.69
บาท)
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4.2 การจํ านองเครื องจัก ร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิ น ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 544,370,000 บาท
4.3 การจํ า นองห้ องชุ ด ในอาคารชุ ด ดิ แฮบิ แ ทท ที ตั งอยู่ ที 91/67 ชันที 27 อาคารเลขที 1
อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ มูลค่า 28,000,000 บาท
4.4 การจํานองทีดินไม่มีสิงปลูกสร้ าง จํานวน 2 แปลง คือ ทีดินโฉนดเลขที 20170 เนือที 30 ไร่
และทีดินโฉนดเลขที 44540 เนือที 6 ไร่ มูลค่า 23,000,000 บาท
4.5 การจํานองที ดินไม่มีสิงปลูกสร้ าง จํ านวน 1 แปลง คื อ ทีดินโฉนดเลขที 241981 เนื อที 60
ตารางวา มูลค่า 37,000,000 บาท
(ข)

สัญญาให้ การสนับสนุนทางการเงิน ฉบับลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้รับการ
สนับสนุน และ บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด ในฐานะผู้ให้ การสนับสนุน (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม)
1. ค่าบริการการใช้ วงเงิน Bank Guarantee ในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ของวงเงิน Bank Guarantee ซึง
ผู้รับการสนับสนุนใช้ ประโยชน์ รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 73,500,000 บาท
2. ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย ซึงผู้รับการสนับสนุนตกลงรับผิดชอบชําระแทนผู้ให้ การสนับสนุนเต็มจํานวน
สําหรับการใช้ วงเงิน Bank Guarantee รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 742,424.24 บาท
3. หลักประกัน:
3.1 การจํานําหุ้นสามัญของ GJS จํานวน 8,000,000,000 หุ้น ทีถือโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญของ
GJS ทีถือโดยบริษัท จีเอส ซีเคียวริ ตี โฮลดิง จํากัด จํานวน 2,000,000,000 หุ้น ราคาปิ ดก่อน
วันทําสัญญาหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 400,000,000 บาท (ณ มูลค่าหุ้นทีตราไว้
หุ้นละ 0.69 บาท)
3.2 การจํ านองเครื องจัก ร Heavy Gauge Shearing Line ราคาประเมิ น ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 544,370,000 บาท

(ค)

สัญญาแต่งตังตัวแทนจําหน่ายสินค้ าฉบับลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ผลิต
และบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด ในฐานะตัวแทนจําหน่าย
1. ค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้ อยละ 1.5 ของยอดขายทังหมดในแต่ละเดือน เป็ นเวลา 5 ปี ทังนี
ค่าธรรมเนียมทีชําระในอดีตตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็ น
จํานวน ทังสิน 450,120,000 บาท และประมาณการค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้ อยละ 1.5 ของ
ยอดขายทังหมดในแต่ละเดือนจนถึงวันสินสุดสัญญา (เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2562) รวมเป็ นจํานวน 316,980,000 บาท
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(ง)

สัญญากู้ยืม เงิ น ฉบับ ลงวัน ที 29 กุม ภาพันธ์ 2559 ระหว่ าง บริ ษัท ฯ ในฐานะผู้ก้ ู และนายนิรั ม ดร์ ฯ
ในฐานะผู้ให้ ก้ ู
1. ดอกเบียร้ อยละ 12 ต่อปี รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 9,000,000 บาท
2. อากรแสตมป์ ทีเกิดจากการเข้ าทําสัญญากู้ฯ ซึงผู้ก้ ตู กลงชําระแทนผู้ให้ ก้ ู รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน
10,000 บาท
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย ซึงผู้ก้ ตู กลงชําระแทนผู้ให้ ก้ ู รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 1,588,235 บาท
4. หลักประกัน:
4.1 การจํานําทรัพย์สินของบุคคลภายนอก มูลค่า 140,000,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
พบว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยเมือปี 2557 เป็ นผลดีต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากกว่าการหยุดการ
ผลิตต่อไป เนืองจาก ภายหลังจากทีบริษัทฯ ต้ องหยุดการผลิตมาแล้ วเกือบ 2 ปี ในช่วงปี 2555 และ 2556 เนืองจากบริ ษัทฯ
ขาดเงินหมุนเวียนในการดําเนินการผลิตจากปั ญหาหนีสะสมทีดําเนินมาอย่างยาวนาน จนกระทังในปี 2557 กลุ่มมหาชัย ซึง
ณ ขณะนันเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทฯ ได้ เสนอให้ ความช่วยเหลือทางเงินแก่บริ ษัทฯ โดยความช่วยเหลือทางการเงินและ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในปี 2557 ได้ แก่
•
•

•

เงินให้ ก้ ูยืมโดยมีสินทรัพย์คําประกันจํานวน 400,000,000 บาทเป็ นเวลา 5 ปี อัตราดอกเบียร้ อยละ 12
ต่อปี และต้ องชําระค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายให้ ผ้ ใู ห้ ก้ กู ึงหนึง
การให้ ใช้ วงเงินสินเชือและวงเงินคําประกันจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) และ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ของกลุ่มมหาชัยรวมวงเงิน 4,000,000,000 บาทโดยมี
สินทรัพย์คําประกัน ทังนี นอกจากการชําระค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการใช้ วงเงินให้ แก่ธนาคารผู้ให้ สินเชือ
โดยตรงแล้ ว บริษัท ฯ มีภาระต้ องรับผิดชอบค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายเต็มจํานวนแทนกลุ่มมหาชัย
การแต่งตังกลุ่มมหาชัยเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าโดยมีค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้ อยละ 1.5 ของ
ยอดขาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาค่ าใช้ จ่ายที เกี ยวข้ องข้ างต้ นแล้ ว เห็ นว่า อัตราดอกเบี ยเงิ นกู้ร้ อยละ 12
ประกอบกับการรับผิดชอบภาระภาษีค่าใช้ จ่ายกึงหนึง แม้ จะเป็ นอัตราทีสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินกู้ MLR แต่เนืองจากบริ ษัทฯ
มีหนีสินจํานวนมากจึงมีความเสียงด้ านเครดิตสูง ทําให้ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ บริษัทฯ อยู่ในสภาวะเสียง
ทีเจ้ าหนีการค้ าทังหลายจะฟ้องร้ องดําเนินคดี ดังนัน อัตราดอกเบียเงินกู้ร้อยละ 12 จึงเป็ นอัตราทียอมรับได้ เมือพิจารณาจาก
สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ
สํ าหรั บค่าธรรมเนียมตัวแทนในอัตราร้ อยละ 1.5 ของยอดขายนัน เป็ นอัตราที ไม่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนี ยมใน
อุตสาหกรรมเหล็กทีอยู่ทีประมาณร้ อยละ 2.00 – 3.00 นอกจากนี การแต่งตังกลุ่มมหาชัยเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าทําให้
บริษทั ฯ ไม่ต้องเป็ นกังวลกับการขายเพราะทราบแน่นอนว่าผลิตออกมาแล้ วจะสามารถขายได้
เมือพิจารณาข้ อดีของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย ณ ช่วงเวลา และสถานการณ์ของบริ ษัทฯ
ทีประสบกับภาวะขาดทุนอย่างมากและไม่สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ได้ เปรี ยบเทียบกับ
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การรับความช่วยเหลือทางการเงินจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และ
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ผู้ถือหุ้น คุ้มค่ากับค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึน โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถมีเงินทุนหมุนเวียน
เพือใช้ ในการเริมการผลิตอีกครังได้ ซึงมีผลดีหลายประการ ได้ แก่
•
•

•
•

•

•

บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ ในการผลิตและวงเงินสินเชือธนาคารเป็ นวงเงินทีเพียงพอสําหรับใช้ ในการ
ผลิตอย่างต่อเนือง
การกลับมาผลิตอีกครั ง แม้ จะสามารถผลิตเพี ยงช่วงเวลา off-peak ก็เป็ นการรั กษาสภาพเครื องจักร
ต่อเนือง เพราะหากเครื องจักรไม่ถูกใช้ งานเป็ นเวลานานกว่านี อาจเกิดการเสือมสภาพอย่างรวดเร็ วจน
อาจต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากขึนในการซ่อมแซมให้ กลับมาผลิตได้ อีกครัง
พนักงานบริ ษัทฯ โดยเฉพาะพนักงานในโรงงานไม่ต้องถูกเลิกจ้ างงาน ทังนี ในปี 2557 จํานวนพนักงาน
ทังหมดของบริษัทฯ มีจํานวน 432 คน เป็ นพนักงานในโรงงานจํานวน 378 คน
การกลับมาผลิตได้ อีกครังยังเป็ นการรักษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนของประเทศไทยที มี
เพียง 3 แห่ง สามารถช่วยประเทศไทยลดการนําเข้ าเหล็กแผ่นรี ดร้ อนจากต่างประเทศทีปั จจุบนั ยังต้ อง
นําเข้ าเหล็กแผ่นรีดร้ อนประมาณร้ อยละ 60.9640 ของความต้ องการใช้ ในประเทศ
บริษทั ฯ ยังคงมีโอกาสและเวลาเพิมเติมในการหาผู้ร่วมลงทุนเพือปรับโครงสร้ างหนีและยกระดับการผลิต
ในอนาคต ซึงขณะนีบริษัทฯ ได้ ผ้ รู ่วมลงทุนกลุ่มใหม่คือกลุ่ม SSG ทีได้ มีข้อตกลงในการปรับโครงสร้ างหนี
แบบเบ็ดเสร็จและสามารถหาผู้เชียวชาญคือ Synergy มาช่วยในการยกระดับการผลิตของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มี โ อกาสดํ ารงสถานะเป็ น บริ ษัทจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ ได้ ทํ าให้ ห้ ุนสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ต่อเนือง

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังมี ความเห็นเพิมเติมว่า หาก ณ ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ ไม่รั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย บริษทั ฯ ก็จะไม่มีแหล่งเงินทุนในการดําเนินการผลิตและไม่สามารถรักษาสถานการณ์
ของบริษัทฯ ให้ อยู่รอดมาได้ ถึงปัจจุบนั
อย่างไรก็ดี จากการทีรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยจัดเป็ นประเภทรายการเกียวกับการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 11.68 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรื อ
NTA) ของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซึงเกินกว่า 20 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.00 ของ
NTA ของบริ ษัทฯ ตามประกาศรายการที เกียวโยงกัน บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ทีจะนํ ารายการดังกล่าวขออนุมัติจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทําความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาตัดสินใจ แต่เนืองจากหาก
บริ ษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวไปพร้ อมกับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการแปลงหนีเป็ นทุน
และการดํ าเนิ นการอื น ๆ ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ของกลุ่ม SSG ในการนี บริ ษัทฯ จึงขอนํ ารายการรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
อนึง บริ ษัทฯ ประสงค์ทีจะเปิ ดเผยรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัยข้ างต้ นเนืองจาก
รายการดังกล่าวมีความเกียวเนืองและเป็ นส่วนหนึงของแผนการในการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ แม้ รายการดังกล่าว
เป็ นรายการทีเกิดขึนแล้ วในอดีตก็ตาม
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อย่างไรก็ดี ภายใต้ สัญญากู้ยืมเงินทีบริษัทฯ ได้ เข้ าทํากับ Link Capital I บริ ษัทฯ จะเบิกใช้ เงินกู้ได้ เมือเงือนไข
ต่าง ๆ ภายใต้ ข้อ 6) ของสารสนเทศฉบับนี แล้ วเสร็ จ โดยภาระหนี ต่าง ๆ ที บริ ษัทฯ มี อยู่กับกลุ่มมหาชัยตามที ได้ กล่าว
ข้ างต้ นจะสินสุดลงภายหลังจากทีบริษัทฯ ได้ มีการนําวงเงินกู้ส่วนทีสามไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กับกลุ่มมหาชัยแล้ ว ทังนี
เป็ นไปตามเงือนไขในการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีสามภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน (โปรดพิจารณาเงือนไขทีสําคัญในการเบิกใช้
วงเงินกู้ในข้ อ 6) ของสารสนเทศฉบับนี)
2.2)

การคํานวณขนาดของรายการทีเกียวโยงกัน

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนและการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินจาก Link Capital I จัดเป็ นประเภทรายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การและรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ซึงมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้ อยละ 446 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรื อ NTA) ของ
บริษทั ฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ซึงเกินกว่า 20 ล้ านบาทหรื อ ร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที
เกียวโยงกัน ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน้ าทีเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ขออนุมัติการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ จากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสี ยงในส่วนของผู้ถือหุ้นที มี ส่วนได้ เสี ย และแต่งตังที ปรึ กษาทางการเงินอิส ระเพื อแสดงความเห็นเกี ยวกับ
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ
ทังนี สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ปรากฏดังนี
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม
หัก : สินทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
หัก : หนีสินรวม

จํานวน (ล้ านบาท)
33,079.13
14.33
20,248.18

หัก : ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

9,438.55

สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)

3,378.28

3)

มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน การชําระมูลค่ า และเกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน

3.1)

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

บริ ษัทฯ ประสงค์ทีจะชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยมูลค่ารวมของสิงตอบแทนทังหมดสําหรับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น ในราคา
แปลงหนีเป็ นทุนหุ้นละ 0.19613 บาท จะมีมูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท ทังนี ราคาแปลงหนีเป็ นทุน
ดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาดร้ อยละ 58.89 และเป็ นการกําหนดราคาทีเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่าง
บริ ษัทฯ และ ACO I โดยอ้ างอิงราคาปิ ดเฉลียในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2560 (ซึง
เท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น) ซึงเป็ นช่วงเวลาทีบริ ษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้ เจรจาเงือนไขต่าง ๆ ใน MOU โดยบริ ษัทฯ และ
กลุ่ม SSG ได้ เข้ าทํ า MOU ในวันที 26 พฤษภาคม 2560 โดยในการกํ าหนดราคาเสนอขายหรื อราคาแปลงหนี เป็ น ทุ น
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ดังกล่าวได้ มีการปรับลดราคาเสนอขายลง อันเป็ นผลมาจากการตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนให้ แก่บริ ษัทฯ โดย
การยกเลิกดอกเบียส่วนแรกจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท
3.2)

การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน

นอกจากนี ในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทฯ Link Capital I จะได้ รับดอกเบียและ/หรื อประโยชน์
ตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี
(1)
ดอกเบี ยจํ า นวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ นจํ า นวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
848,926,866.67 บาท ทังนี จํานวนดอกเบียอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้ นบางส่วนก่อนถึงกําหนดชําระเงิน
(2)
ค่าธรรมเนี ยมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํ านวนร้ อยละ 2 ของวงเงินที มีการเบิกใช้ (ตาม
สัญญากู้ยืม เงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินทีเบิกใช้ ) คิดเป็ นจํานวนรวม 820,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
28,297,562.22 บาท (ร้ อยละ 2 ของจํานวนเงิน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
(3)
หลักประกัน ได้ แก่ ทีดิน อาคารและเครื องจักร ซึงมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตามมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีมูลค่าความ
คุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงินจํานองหลักประกันเป็ นเงินประมาณไม่เกิน 2,500,000,000 บาท)
4)

รายชือบุคคลทีมีความเกียวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์

4.1)

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

ปั จจุบนั ACO I ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ และ
บริษทั ฯ ไม่มีผ้ บู ริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ ACO I
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนข้ างต้ น ACO I จะ
ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจด
ทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)10 และจะเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของ
จํ านวนกรรมการทังหมดและจะแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ หารในตํ าแหน่งสําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO) ของบริษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลง
หนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทํ ารายการกับบุคคลทีจะมี อํานาจควบคุมบริ ษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ
โดยรายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ทีคาดว่าจะเป็ นภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษทั ฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน จะเป็ นดังนี
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ที
1. ACO I

ข้ อมูลบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที 11 กรกฎาคม 2560
จํานวน
ร้ อยละ
0
0.00

รายชือ

ภายหลังการเพิมทุน11
จํานวน
21,800,233,257(1)

ร้ อยละ
76.09

2. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

503,059,120

7.34

503,059,120

1.76

3. คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิตระกูล

395,895,200

5.78

395,895,200

1.38

4. บริษทั ซูพีเรี ยร์ โอเวอร์ซีส์
(ประเทศไทย) จํากัด

305,776,000

4.46

305,776,000

1.07

5. นายกฤษนันทร์ เกวลี

302,418,800

4.41

302,418,800

1.06

6. นายณัฐพล จุฬางกูร

273,551,500

3.99

273,551,500

0.95

7. Whiterock Global Fund, SPC.

178,440,083

2.60

178,440,083

0.62

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

160,567,780

2.34

160,567,780

0.56

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

146,467,412

2.14

146,467,412

0.51

10. Citibank Nominees Singapore
PTE LTD - UBS Switzerland AG

122,323,761

1.79

122,323,761

0.43

11. นายวิวฒ
ั น์ โกวิทย์โสภณ

93,411,600

1.36

93,411,600

0.33

4,368,269,708

63.77

4,368,269,708

15.24

6,850,180,964

100.00

28,650,414,221

100.00

12. ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม
หมายเหตุ

4.2)

(1)

จํานวนหุ้นจากการแปลงหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท เป็ น
ทุนในราคาหุ้นละ 0.19613 บาท ซึงจะทําให้ ACO I ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 76.09

การรับความช่ วยเหลือทางการเงิน

นอกจากนี ในส่วนของ Link Capital I นัน ณ วันทีลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน (กล่าวคือ วันที 12 พฤษภาคม 2560)
จนถึงปั จจุบนั Link Capital I ไม่มีความสัมพันธ์กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
และบริษัทฯ ไม่มีผ้ บู ริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ Link Capital I
อย่างไรก็ดี ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน Link
Capital I จะมีสถานะเป็นนิติบคุ คลทีมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษทั ฯ คือ KG และกลุ่ม SSG

11

เฉพาะการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุน
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5)

ลักษณะขอบเขตของส่ วนได้ เสีย

5.1)

กรรมการทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ทีมีส่วนได้ เสียเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง
มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการทังสองรายการดังกล่าว
5.2)

ผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ

เนืองจากกลุ่มมหาชัยเป็ นผู้ถือหุ้นทีจะได้ รับประโยชน์จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนและการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ดังนัน กลุ่มมหาชัยซึงถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ จํานวน 650,122,279 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.49 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ จึงเข้ าข่ายเป็ นผู้
ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ12
ทังนี ผู้ถือหุ้นทีอยู่ในกลุ่มมหาชัย ประกอบด้ วย
ชือผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

503,059,120

7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
6)

เงือนไขการเข้ าทํารายการ

นอกจากการทีบริ ษัทฯ จะต้ องดําเนินการต่าง ๆ ตามเงือนไขทีกําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกันตามที
กําหนดข้ างต้ นแล้ ว การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I ยังต้ องดําเนินการต่าง ๆ ตาม
เงือนไขทีกําหนดในเรื องการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ภายใต้ ประกาศ ทจ. 72/2558 บริษทั ฯ จึงมีหน้ าที
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดํ าเนินการต่า ง ๆ รวมถึงการดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1)
ได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสี ยง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย สําหรับการเข้ าทํา
รายการทีเกียวโยงกัน
(2)
ได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสี ยง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัดในราคาทีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน
รวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอ
ขายหุ้นในราคาดังกล่าว

12

ข้ อมูลบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 11 กรกฎาคม 2560
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(3)
ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ ACO I
(4)
ได้ ยื นคํ า ขออนุ ญ าตต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ให้ รั บ หุ้ น สามัญ เพิ มทุ น เป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5)

ได้ รับหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการจากกรรมการของบริษัทฯ ในปั จจุบนั จํานวน 6 ราย

(6)
ดําเนินการให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่จํานวน 6 ราย (ซึงรวมถึง
กรรมการทีได้ รับการเสนอชือโดย ACO I) และเปลียนแปลงแก้ ไขอํานาจลงนามของกรรมการ
(7)
ได้ รับความยินยอมหรื อการผ่อนผันจากเจ้ าหนีของบริษัทฯ สําหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุนตามข้ อ 2.1.1) ในกรณี ทีการดําเนินการดังกล่าวทํ าให้ หรื ออาจทํ าให้
บริษทั ฯ ตกเป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
(8)
ดํ า เนิ น การชํ า ระหนี คื น บางส่ ว นให้ แก่ ACO I จํ า นวน 7,053,938 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
243,425,913.98 บาท ตามข้ อ 2. ข้ างต้ น
(9)
ขายหุ้นของ GJS ทีบริษัทฯ ถืออยู่เพือให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน GJS ในสัดส่วนทีไม่สงู กว่าร้ อยละ 25 แต่ไม่
ตํากว่าร้ อยละ 24.755 ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงของ GJS
นอกจากนี สําหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทั ฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนหนึง วงเงินกู้ส่วนทีสอง
และวงเงินกู้ส่วนทีสามเพือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้ างต้ นก็ต่อเมือบริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่าง ๆ ในสัญญากู้ยืมเงินจน
ครบถ้ วน ซึงรวมถึงเงือนไขดังต่อไปนี
(ก)

การโอนหนีที ACO I ได้ เข้ าซือจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของบริษัทฯ ตามข้ อ 1. แล้ วเสร็จ

(ข)

การปรับโครงสร้ างหนีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีมีการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึง

(ค)
Link Capital I ได้ ดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) จนเสร็จสิน เพือยืนยันจํานวนค่าใช้ จ่าย
ในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนทังหมดทีจําเป็ นสําหรับการเพิมอัตราการผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ ให้ ได้ จํานวน 100,000
ตันต่อเดือน และพบว่าผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าวเป็ นทีน่าพอใจ
(ง)
Link Capital I พบว่าบริ ษัทฯ ไม่มีแหล่งเงินทุนทางเลื อกอืนใดเพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนทังหมดทีจําเป็ นสําหรับการเพิมอัตราการผลิตสินค้ าของบริษัทฯ ให้ ได้ จํานวน 100,000 ตันต่อเดือน
(จ)
บริษทั ฯ ได้ แสดงหลักฐานแก่ Link Capital I สําหรับค่าใช้ จ่ายในการลงทุน และการดําเนินธุรกิจทีจะนํา
วงเงินกู้ส่วนทีสองไปใช้ และ Link Capital I พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็ นทีน่าพอใจ
(ฉ)
บริ ษัทฯ ได้ แสดงเงือนไขการชําระหนีคืนเจ้ าหนีแก่ Link Capital I สําหรับการชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีจะนําวงเงินกู้ส่วนทีสองไปใช้ และ Link Capital I พบว่าเงือนไขดังกล่าวเป็ นทีน่าพอใจ
(ช)
กลุ่มมหาชัย

บริษทั ฯ ต้ องแสดงให้ Link Capital I เป็ นทีพอใจว่าจะนําวงเงินกู้ส่วนทีสามไปชําระหนีทีมีอยู่ทงหมดกั
ั
บ

(ซ)
บริษทั ฯ ต้ องแสดงให้ Link Capital I เป็ นทีพอใจว่าได้ ดําเนินการเลิกสัญญาต่าง ๆ ทีก่อให้ เกิดภาระหนี
ใด ๆ รวมถึงสัญญาแต่งตังตัวแทนจําหน่ายสินค้ าทีเกียวข้ องกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มมหาชัย
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(ฌ)
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ สําหรับ
การเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน
อนึง สัญญากู้ยืมเงินมีเงือนไขทีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับเงินปั นผล เนืองจากสัญญากู้ยืม
เงินกําหนดเงือนไขว่าบริษัทฯ จะต้ องได้ รับหนังสือยินยอมล่วงหน้ าจาก Link Capital I ก่อนการจ่ายเงินปันผลใด ๆ
7)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับการเข้ าทํารายการ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ (หนีการค้ า
สุทธิทีนํามาแปลงหนี เป็ นทุนจํ านวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วนทีสองทีได้ รับการ
ยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์ สหรัฐ และภาษี หัก ณ ทีจ่ายค้ างจ่ายทีเกียวข้ องจํานวน 17,795,198 ดอลลาร์
สหรัฐ13) หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาท ทังจํานวนในคราวเดียว และจะทําให้ บริ ษัทฯ มี ACO I ซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม
SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงเป็ นผู้ลงทุนทีมีศกั ยภาพและมีความพร้ อมในด้ านเงินทุนและมีความเชียวชาญในการดําเนิน
ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีความพร้ อมในการให้ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพือนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่อเนืองในอนาคต รวมถึงทําให้ บริษทั ฯ สามารถปลดภาระหนีและภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มีอยู่กบั กลุ่มมหาชัย
ได้ อีกด้ วย
กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาทีชัดเจนทีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ ของบริ ษัทฯ ทีเป็ นอยู่ใ น
ปั จจุบ ันได้ และเพือเป็ นการลดความเสี ยงในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื อเป็ นการสร้ างความมันใจว่ า การ
บริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริษทั ฯ และเงือนไข
ตามสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น บริ ษั ท ฯ จะต้ องว่ า จ้ าง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) เป็ น
ผู้ให้ บริ การให้ คําปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมี
ทีมงานทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล นอกจากนี หนึงในทีมงานของ Synergy
กล่าวคือ Sudhir Maheshwari ยังเป็ นผู้ทีสามารถพลิกฟื นสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษทั ในหลายประเทศ
ทีมีธุรกิจในลักษณะหรื อประเภทเดียวกันกับบริ ษัทฯ และเคยมีประสบการณ์การทํางานในบริ ษัทในเครื อ ArcelorMittal ซึง
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล (โปรดพิจารณารายละเอียดเกียวกับประสบการณ์ การทํางานของ
Sudhir Maheshwari ในข้ อ 1.1 ของสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)) อนึง
Synergy ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ ใ ด ๆ กับ กลุ่ม SSG ที จะทํ า ให้ Synergy มี ส ถานะเป็ น บุคคลที เกี ยวโยงกัน กับกลุ่ม SSG
นอกจากนี เพือให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนในการดําเนินกิจการได้ อย่างต่อเนือง และปลดภาระหนีอืน ๆ ทีบริ ษัทฯ มีอยู่ และเพือ
ความคล่องตัวในการดําเนินกิจการในอนาคตภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีข้ างต้ น บริษทั ฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทาง
การเงิ น จาก Link Capital I ตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ซึ งมี ว งเงิ น กู้ จํ า นวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
1,414,878,111.11 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อการชําระหนี คืนบางส่วนให้ แก่ ACO I ตามรายละเอี ยดที ปรากฏในข้ อ
2.1.2 ข้ างต้ น เพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพือนําไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กบั กลุ่มมหาชัย
13

ตามข้ อตกลงทีมีกับเจ้ าหนีการค้ าต่างประเทศนัน หากบริ ษัทฯ ผิด นัดชําระหนีจะต้ องจ่ายดอกเบียผิดนัดในอัตราประมาณร้ อยละ 7.5
พร้ อมกับต้ องรับภาระค่าภาษี หกั ณ ทีจ่ายของดอกเบียผิดนัดนันในอัตราร้ อยละ แทนเจ้ าหนีการค้ าด้ วย
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นอกจากนี ในส่วนของการเข้ าทํ ารายการรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา
เงือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึงรวมถึง อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และหลักประกันตามสัญญา โดย
เปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบียหรื อเงือนไขต่าง ๆ ของ Private Equity Funds ทีบริษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรียบเทียบ
กับเงือนไขในสัญญาทางการเงินอืน ๆ ในอดีตของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในส่วนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่ม
มหาชัยแล้ ว พบว่าเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผลและเป็ นเงือนไขทีไม่ด้อยไปกว่าเงือนไขในสัญญาทาง
การเงินอืน ๆ ในอดีตของบริษัทฯ ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ อนุมตั ิการเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินดังกล่าว นอกจากนี การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีเงือนไขเกียวกับอัตราดอกเบียและ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และหลักประกันตามสัญญาทีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ซึงเมือ
พิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินทีบริ ษัทฯ ประสบอยู่ ณ ปัจจุบนั (ณ วันที 31 มีนาคม 2560) จะพบว่าการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินน่าจะเป็ นไปได้ ยากและไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษทั ฯ
8)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการของบริ ษัทฯ ทีแตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 7) ข้ างต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 7) ข้ างต้ น

9)

ข้ อมูลบริษัทฯ และการดําเนินธุรกิจโดยสรุ ป

บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (hotrolled coil) เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก ซึง
รวมถึงบริการตัดแผ่นหรือตัดซอยเหล็กแผ่นรี ดร้ อนตามคําสังของลูกค้ า ด้ วย และเหล็กแท่งแบน (slab) เป็ นผลิตภัณฑ์เสริม
โดยผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัทฯ จะถูกนํ าไปใช้ โดยตรง ในงานก่อสร้ าง การชลประทานและวิศวกรรมโยธา และใช้ เป็ น
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนืองต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นและเหล็กแผ่นชุบสังกะสีทีใช้ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ ต่อเนืองอีกมาก อุตสาหกรรมแปรรู ปเหล็กแผ่นสําหรับงานก่อสร้ าง ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้ าง
รู ปพรรณ อุตสาหกรรมต่อเนืองอืนๆ เช่น การผลิตชินส่วนรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุกและยานพาหนะอืน ผลิตถัง และ
ภาชนะบรรจุนํามันหรื อก๊ าซหุงต้ ม อุปกรณ์หรือชินงานสําหรับอุตสาหกรรมทัวไป เป็ นต้ น
โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนของบริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยรวมกระบวนการหลอม
การหล่ อ และการรี ด ไว้ ใ นโรงงานเดี ย วกัน อย่ า งสมบูร ณ์ แ ละมี ประสิ ท ธิ ภ าพสูง หรื อ ที เรี ยกว่ า Compact Mini Mill ซึง
ประกอบด้ วย เทคโนโลยี การหลอมเหล็กด้ วยเตาอาร์ คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) เทคโนโลยี การหล่อเหล็กแท่งแบน
แบบต่อเนือง (Continuous Casting Machine) และเทคโนโลยีการรี ดเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Hot Strip Mill) อย่างต่อเนืองทุก
กระบวนการดังกล่าว
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยสังเขปเริมจากนําเศษเหล็ก (ferrous scrap) และเหล็กถลุง (pig Iron) มาหลอม
รวมกันในเตาอาร์ คไฟฟ้าจนได้ เป็ นนําเหล็กทีอุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาเซลเซียสแล้ วนําไปปรับปรุ งคุณภาพนําเหล็ก
ด้ วยการเติมสารปรุงแต่งต่างๆ เพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานหรื อตามข้ อกําหนดของลูกค้ า จากนันจึงนํานําเหล็กทีได้ เข้ า
สู่กระบวนการหล่อแบบต่อเนืองเป็ นเหล็กแท่งแบน (slab) ขนาดกลาง ความหนา 80-100 มม. และนําเหล็กแท่งแบนทีได้ มา
ผ่านกระบวนการรี ดร้ อนเพือรี ดลดขนาดให้ ได้ เป็ นเหล็กแผ่นรี ดร้ อนขนาดความหนาในช่วง 1.0-13.0 มม. ตามคําสังของ
ลูกค้ า ซึงโรงงานของบริษัทฯ เป็ นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย และมีเพียงไม่กีโรงงานในโลกทีสามารถผลิตเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนทีระดับความหนาตําสุด 1.0 มม. ทังนีกระบวนการผลิตข้ างต้ นจะเป็ นกระบวนการผลิตแบบต่อเนือง โดยใช้ เวลาการ
ผลิตทังกระบวนการเพียง 3.5 ชัวโมง
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โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนของบริ ษัทฯ ได้ รับการออกแบบให้ สามารถรองรับการผลิตได้ สงู สุดถึง 3.4
ล้ านตัน ซึงปัจจุบนั มีกําลังการผลิตอยู่ที 1.8 ล้ านตันต่อปี และมีกําลังการผลิตทีมีผลตามส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้ องการของตลาดทีหลากหลาย (various product mix) เท่ากับ 1.5 ล้ านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรี ดร้ อนทีผลิตได้ มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมของไทย (มอก.) และนอกจากนีสามารถผลิตสินค้ าได้ มาตรฐานสากล
อย่าง มาตรฐานของญีปุ่ น (JIS) สหรัฐอเมริ กา (ASTM และ SAE) ยุโรป (EN, DIN และ BS) ฯลฯ ตามความต้ องการของ
ตลาดทังในประเทศและต่างประเทศได้ อีกด้ วย
10)

รายชือผู้บริ หารและรายชือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันทีปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
รายชือกรรมการ ณ วันที 14 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่ าน ดังนี
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชือ
นายยรรยง คุโรวาท
นายริวโซ โอกิโน
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิตระกูล
น.ส. สุนทรี ยา วงศ์ศิริกุล
นายสมชัย ลีสวัสดิตระกูล
นางจุไรรัตน์ ปั นยารชุน
นายโกมล วงศ์อภัย
น.ส. เมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
นายไพจิตร โรจนวานิช
นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
นายธีระพล ปุสสเด็จ
นายศรินทร์ จินตนเสรี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร, กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

รายชือผู้บริ หาร ณ วันที 14 กรกฎาคม 2560 จํานวน 5 ท่ าน ดังนี
ที
1.
2.
3.
4.
5.

รายชือ
นายริวโซ โอกิโน
นายสิทธิศกั ดิ ลีสวัสดิตระกูล
Mr. Tushar Kanti Sahu
นางสาวสุนทรี ยา วงศ์ศิริกลุ
นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายผลิต
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการค้ า
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายจัดการ

โปรดดูรายชือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที 11 กรกฎาคม 2560 ในข้ อ 4.1) (ทังนี โปรดดูรายชือผู้ถือหุ้น
10 รายแรก ณ วันที 1 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่ าสุดของบริ ษัทฯ ตาม
เอกสารเพิมเติมของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที 1/2560)
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11)

รายการระหว่ างกันในปี ทีผ่ านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด (ถ้ ามี)

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สําหรั บงวดสามเดือนสินสุดวันที มีนาคม
(ล้านบาท)
บริษัทย่ อย
ขายวัตถุดิบ
1
ซือวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูป
1
ต้ นทุนทางการเงิน
19
33
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ขายสินค้ าสําเร็จรูป
82
39
76
22
ซือวัตถุดิบ
2,447
1,355
1,903
1,225
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
3
4
2
3
ค่าธรรมเนียมตัวแทนการขาย
31
31
31
31
ต้ นทุนทางการเงิน
27
23
27
23
ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
เงินเดือนและโบนัส
13
13
4
4
ค่าเบียประชุมและผลประโยชน์อนื ๆ
2
2
1
1
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
15
15
5
5
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน ณ วันที

มีนาคม

และวันที

ธันวาคม

มีดงั นี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
ลูกหนีการค้ า
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริษทั แอ็ดวานซ์ เมทัล แฟรบริเคชันส์ จํากัด
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

54
54
(54)
-

54
54
(54)
-

54
54
(54)
-

54
54
(54)
-
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
ลูกหนี กิจการทีเกียวข้ องกัน ลูกหนีจากการขายวัตถุดบิ และอืน ๆ
บริษัทย่ อย
จี เจ สตีล
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เมทัล แฟรบริเคชันส์ จํากัด
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

-

-

1
(1)
-

1
(1)
-

1
(1)
-

1
(1)
-

ลูกหนีค่ าทีปรึกษาการดําเนินงาน
บริษัทย่ อย
โอเอซี
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

1,199
(1,199)
-

1,245
(1,245)
-

ลูกหนีภาระหนีสินจากการคําประกัน
บริษัทย่ อย
โอเอซี
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม

-

-

1,313
(1,313)
-

1,313
(1,313)
-

(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
สําหรั บ
งวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 มี นาคม

-

-

(46)

(29)

35

37

-

-

เงินล่ วงหน้ าแก่ ผ้ ูขายสินค้ า
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
ลูกหนีจากการขายเศษเหล็ก
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เมทัล แฟรบริเคชันส์ จํากัด
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

338
(338)
-

338
(338)
-

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
เงินล่ วงหน้ าค่ าซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
หัก ค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์
สุทธิ
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
เงินให้ ก้ ูยืมแก่ และดอกเบียค้ างรั บจากกิจการที
เกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
โอเอซี
เอสพีเอช
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

8
(8)
-

8
(8)
-

2,547
7
2,554
(2,554)
-

2,547
7
2,554
(2,554)
-
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
(ตรวจสอบแล้ ว)
แต่สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
ดอกเบียค้ างรั บจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
โอเอซี
เอสพีเอช
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

209
1
210
(210)
-

209
1
210
(210)
-

-

-

(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญสําหรั บ
งวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 มี นาคม

รายการเคลือนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

เงินให้ ก้ ูยืมแก่ บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ ว)

2,554
2,554

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
เงินมัดจํา-กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั สุขุมวิท อินเตอร์ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอส พี เพลส จํากัด
รวม

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2
1
3
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
เจ้ าหนีการค้ า
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริษทั แอ็ดวานซ์เมทัล แฟรบริเคชันส์ จํากัด
บริษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด
บริษทั เมทัล อินเตอร์ จํากัด
บริษทั พนิช สวัสดิ จํากัด
รวม
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
บุคคลอืนทีเกียวข้ องกัน
นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ
เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั เอเชีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แอ็ดวานซ์ เมทัล แฟรบริเคชัน จํากัด
รวม

19
843
394
1,256

66

1
1
2

19
488
358
8
873

108

1
1
2

19
798
394
1,211

19
440
358
817

66

108

1
1
2

1
1
2
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เจ้ าหนีอืนและค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด
บริ ษทั เอส เอส พี เพลส จํากัด
บริ ษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)

6
17
19
42

6
16
11
33

2
17
19
38

2
16
11
29

เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
จีเอส ซีเคียวริตี

-

-

19

19

ดอกเบียค้ างจ่ าย
บริษัทย่ อย
จีเอส ซีเคียวริตี

-

-

230

212

บุคคลและกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
นางแน่งน้ อย ไตรวุฒิ
บริ ษทั มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด
รวม

7
1
8

7
1
8

7
1
238

7
1
220

เจ้ าหนีเครื องจักรและงานก่ อสร้ าง
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด

1

1

1

1
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เงินกู้ยืมระยะสัน
บริษัทย่ อย
จี เจ สตีล
จีเอส ซีเคียวริตี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)

บุคคลอืนทีเกียวข้ องกัน
นางแน่งน้ อย ไตรวุฒิ
รวม

-

-

13
1,385
1,398

1,321
1,321

30
30

30
30

30
1,428

30
1,351

รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้ องกันสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม
2560 มีดงั นี
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

30
30

1,351
77
1,428

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
เมือวันที 28 มีนาคม 2555 บริษัทฯ เข้ าทําข้ อตกลงกู้ยืมเงินจากนางแน่งน้ อย ไตรวุฒิ เป็ นจํานวน 30 ล้ านบาท ซึง
คิดอัตราดอกเบียร้ อยละ 12 ต่อปี ภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ วางหลักประกันเป็ นหุ้น GJS ทีถือโดยบริษัทฯ เป็ น
จํานวน 500 ล้ านหุ้น (เท่ากับ 50 ล้ านหุ้น หลังจากการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น) ให้ กบั ผู้ให้ ก้ ู
กิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมจาก จีเอส ซีเคียวริ ตี ณ วันที 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,385 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2559 จํ านวน
1,321 ล้านบาท) เป็ นตัวสัญญาใช้ เงินประเภทเมือทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 3.25 ต่อปี
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บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาเงินกู้ยืมจาก GJS ในวงเงิน 94 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 12.50 ต่อปี และมีกําหนด
ชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบียภายในระยะเวลา 6 เดือน
เงินกู้ยืมจาก GJS ณ วันที 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 13 ล้ านบาท เป็ นตัวสัญญาใช้ เงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
จีเอส ซีเคียวริตี (ดูหมายเหตุข้อ 3(ก)และ3(จ)
1,086
1,086
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ (ดูหมายเหตุข้อ 3(ง)
248
242
248
242
รวม
248
242
1,334
1,328
รายการเคลื อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการอื นที เกียวข้ องกัน สํ าหรั บงวดสามเดือนสินสุดวันที 31
มีนาคม 2560 มีดงั นี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
เพิมขึน
ลดลง
รวม
โอนไปเป็ นส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

350
(36)
314
(66)
248

1,436
(36)
1,400
(66)
1,334
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เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายที 1

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
(ยังไม่ได้
(ตรวจสอบแล้ ว)
ตรวจสอบ แต่
สอบทานแล้ ว)
(ล้านบาท)
4
4
4

รายการเคลือนไหวของเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 มีดงั นี

เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)
เพิมขึน
ลดลง
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ แต่ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

4
4

4
4

สัญญาสําคัญอืน ๆ เกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
(ก)
เมือวันที 15 มกราคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินกับ จีเอส ซีเคียวริ ตี เป็ นจํานวนเงิน 683 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 3 ต่อปี จ่ายชําระคืนงวดแรก วันที 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายชําระทุกวันทําการสุดท้ ายของปี
จนกระทังได้ ชําระยอดเงินต้ นครบถ้ วน โดยเงินต้ นมีกําหนดจ่ายชําระภายในวันที 30 ธันวาคม 2560
เมือวันที 26 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาชําระหนีออกไปเป็ นภายในวันที 30
ธันวาคม 2562
เมื อวันที 21 กุม ภาพันธ์ 2556 GJS ได้ ไ ถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนกับ จี เอส ซีเคี ยวริ ตี รวมถึงดอกเบียค้ างจ่ ายเป็ น
จํานวน 403 ล้ านบาท และในเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินจํานวน 403 ล้ านบาทจาก จีเอส ซีเคียวริตี และบริษัทฯ ได้ ทํา
สัญญาให้ โอเอซี กู้ยืมเงินจํานวน 403 ล้ านบาท เพือให้ โอเอซี นําเงินไปจ่ายชําระหนีทีมีกบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินโดยเงินกู้
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 8 ต่อปี จ่ายชําระคืนงวดแรกวันที 30 ธันวาคม 2556 และจ่ายชําระทุกวันทําการสุดท้ าย
ของปี จนกระทังได้ ชําระยอดเงินต้ นครบถ้ วน โดยเงินต้ นมีตารางการจ่ายชําระภายในวันที 30 ธันวาคม 2560
เมือวันที 30 พฤษภาคม 2559 บริษทั ฯ ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขอัตราดอกเบียเงินกู้ จากอัตราดอกเบียร้ อยละ 8
ต่อปี เป็นอัตราดอกเบียร้ อยละ 3.25 ต่อปี นับตังแต่วนั ที 1 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นไป
เมือวันที 26 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงขยายระยะเวลาชําระหนีออกไปเป็ นภายในวันที 30
ธันวาคม 2562
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(ข)
ในปี 2556 GJS ได้ ทําบันทึกความเข้ าใจกับโอเอซีเพือยอมรับหนีสินทีเกิดขึนภายใต้ สญ
ั ญาประนีประนอมหนีสิน
กับบริ ษัท มาสเตอร์ สตีล จํากัด จํ านวน 17.91 ล้ านบาทโดยมีการแลกเปลียนกับหุ้นของบริ ษัทฯ ทีถือโดยโอเอซีจํานวน
35.82 ล้ านหุ้น ในราคาทีตกลงกันไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นให้ กบั บริษัท มาสเตอร์ สตีล จํากัด
นอกจากนี GJS ได้ มีการประนีประนอมยอมความตามข้ อพิพาทแรงงานกับอดีตพนักงาน ณ ศาลแรงงานกลาง
ภายใต้ สญ
ั ญาประนีประนอมยอมความ GJS ได้ ตกลงทีจะโอนหุ้นของบริษัทฯ ซึงถือโดยโอเอซีให้ กบั พนักงานในจํานวน 33
ล้ านหุ้น ในราคาทีตกลงกันไว้ 0.45 บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน 14.85 ล้ านบาท และโอเอซีตกลงทีจะรับประกันราคาหุ้นละ
0.45 บาท กําหนด 90 วันนับจากวันโอนหุ้น (“guarantee period”)
ดังนัน GJS ได้ ทําบันทึกความเข้ าใจกับโอเอซี เพื อยอมรั บหนี สินทีเกิดขึนภายใต้ สัญญาประนีประนอมหนีสิน
จํานวน 32.76 ล้ านบาท โดยหนีสินดังกล่าวครบกําหนดชําระแล้ วในวันที 30 มิถุนายน 2557 ต่อมาเมือวันที 5 มิถุนายน
2558 GJS ได้ จ่ายชําระหนีสินดังกล่าวให้ กบั โอเอซี แล้ ว จํานวน 29.54 ล้ านบาท คงเหลือภาระหนีจํานวน 3.22 ล้ านบาท
(ค)
เมือวันที 13 มกราคม 2557 โอเอซีได้ นําหุ้นของบริษัทฯ ทีถือโดยโอเอซี จํานวน 102.3 ล้ านหุ้น ไปฝากไว้ กบั กรม
บังคับคดีเนืองจากโอเอซี เป็นผู้คําประกัน ภายใต้ สญ
ั ญาประนีประนอมยอมความ โอเอซี ยินยอมโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้ กบั
พนักงานเพิมเติมจํานวน 102.3 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท (ราคาตลาด ณ วันสินสุดการรับประกันราคาหุ้น)
นอกจากนีในวันเดียวกัน GJS ได้ ทําบันทึกความเข้ าใจกับ โอเอซี เพือยอมรับหนีสินเพิมเติม จํานวน 10.23 ล้ าน
บาท โดยหนีสินดังกล่าวจะครบกํ าหนดชําระในวันที 30 มิถุนายน 2557 ขณะนีอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาครบ
กําหนดชําระออกไป
(ง)
เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญา“การให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน”กับกิจการทีเกียวข้ องกันแห่งหนึงเป็ นจํานวนรวม 4,610 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินกู้ระยะยาวจาก
บุคคลทีเกียวข้ องกันท่านหนึง จํานวน 400 ล้ านบาท อายุ 5 ปี ซึงมีภาระดอกเบียในอัตราร้ อยละ 12 ต่อปี จ่ายชําระเงินกู้
เป็ นงวด ๆ รวม 48 งวด และได้ รับวงเงินสินเชือจากกิจการทีเกียวข้ องกันสําหรับการออกหนังสือคําประกันของธนาคาร
จํานวน 210 ล้ านบาท และเป็ นวงเงินสินเชือหมุนเวียนสําหรับซือวัตถุดิบและอะไหล่สําหรับการผลิตจํานวน 4,000 ล้ าน
บาท ภายใต้ การได้ รับการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ แต่งตังกิจการทีเกียวข้ องกันนีเป็ นตัวแทนการขายเหล็ก
แผ่นรีดร้ อนทีผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทฯต้ องชําระค่าธรรมเนียมตัวแทนการขายคิดเป็ นร้ อยละของยอดขายเป็ นระยะเวลา
5 ปี นอกจากนีกิจการทีเกียวข้ องกันนีและกลุ่มลูกค้ าอืนจํานวนหนึงได้ ตกลงซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อนทีบริษัทฯ สามารถผลิตได้
ทังหมดเป็ นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้ สัญญาการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จํานําหุ้น GJS จํานวน
12,000 ล้ านหุ้น และจดจํานองเครื องจักร Heavy Gauge Shearing Line เป็ นหลักประกัน ซึง เมือวันที 2 พฤษภาคม 2557
บริษทั ฯ ได้ จดทะเบียนการจํานองเครื องจักร กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ ว
ในวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้ เบิกใช้ เงินกู้ยืมจํานวน 400 ล้ านบาทแล้ ว
เมือวันที 27 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติมสัญญากู้ยืมเงิน จากเดิมเป็ นเริ มผ่อนชําระ
เป็ นรายเดือนจํานวน 38 งวด งวดละ 8 ล้ านบาท โดยเริมผ่อนชําระงวดแรกในเดือน กันยายน 2560
เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญากู้ยืมแบบมีหลักประกันระยะสันเพิมเติมจํานวน 30 ล้ านบาท
จากบุคคลทีเกียวข้ องกันข้ างต้ น ซึงมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 12 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเป็ นรายเดือน เดือนละ 1 ล้ านบาท
โดยเริมผ่อนชําระงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
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(จ)
เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 จี เอส ซีเคียวริ ตีได้ เข้ าทําสัญญาจํานําหุ้น GJS จํานวน 2,000 ล้ านหุ้นทีถือโดย
จี เอส ซีเคียวริตี กับลูกค้ าทีให้ การสนับสนุนของบริ ษัทฯ (ผู้รับจํานํา) เพือเป็ นประกันการชําระหนีบรรดาหนีเงินทีบริ ษัทฯ มี
อยู่กบั ผู้รับจํานํา
(ฉ)
เมือวันที 7 พฤษภาคม 2557 โอเอซี ได้ เข้ าทําสัญญาโอนทรัพย์ชําระหนีกับผู้ถือหุ้นรายที 2 ของบริษัทฯ โดยตกลง
ชํ าระหนี บางส่ว นด้ ว ยการตีโ อนกรรมสิท ธิคิด เป็ น มูล ค่า 303 ล้ า นบาท ซึงประกอบด้ วย หุ้น ของ GJS 4,125 ล้ านหุ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญครังที 2 ของ GJS 274 ล้ านหน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ ครังที 4 ของ
GJS 413 ล้ านหน่วย และหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ 209 ล้ านหุ้น นอกจากนี ในวันเดี ยวกัน บริ ษัทฯ ยังได้ ทําบันทึกขยาย
ระยะเวลาการชําระหนีกับผู้ถือหุ้นรายที 2 โดยหาก โอเอซี ปฏิบตั ิการชําระหนีตามสัญญาโอนทรัพย์สินชําระหนี ผู้ถือหุ้น
รายที 2 ตกลงจะไม่เรี ยกร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ชําระหนีก่อนวันที 30 มิถุนายน 2559 ทังนี โอเอซี ได้ ทําการโอนทรัพย์ชําระหนี
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายที 2 ของบริษัทฯ เมือวันที 18 มิถนุ ายน 2557 ดังนันบริษัทฯ จึงจัดประเภทหนีสินทีคงเหลือ
ดังกล่าวเป็ นหนีสินไม่หมุนเวียน ตังแต่ไตรมาส 2 ปี 2557
ต่อมาเจ้ าหนีเงินกู้ยืมของ โอเอซี ได้ ยืนฟ้องต่อศาล เพือให้ โอเอซีและบริ ษัทฯ ในฐานะผู้คําประกันจ่ายชําระหนี
เงินกู้ยืมของ โอเอซี ทีค้ างชําระ รวมทัง โอเอซี มีภาระหนีสินอืน ๆ ต่อบุคคลที 3 เมือพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของ โอเอ
ซี ในปั จจุบนั โอเอซี ไม่สามารถทีจะจ่ายชําระหนีสินดังกล่าวได้ และบริ ษัทฯ ในฐานะผู้คําประกันต่อเงินกู้ยืมของ โอเอซี
รวมทังเป็ นบริษทั ใหญ่ จึงมีภาระทีต้ องเข้ าร่วมรับผิดชอบภาระหนีสินของ โอเอซี ดังกล่าว
ต่อมาเมือวันที 29 พฤษภาคม 2558 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ได้ มีคําพิพากษา ให้ บริ ษัทฯ ชําระเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท ฯ ดัง กล่า วจํ า นวน 592 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี ของเงิน ต้ น 392 ล้ านบาท นับ ตังแต่ วัน ที 8
พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึงบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเพือประโยชน์ในการปรับโครงสร้ างหนีและการบริหารจัดการ
ภาระหนี ดังนันในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ จึงทําบันทึกข้ อตกลงกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทีจะชําระหนีข้ างต้ นให้ แล้ วเสร็จ
ทังจํานวนภายในระยะเวลา 9 เดือน นับจากวันที 10 สิงหาคม 2558 และผู้ถือหุ้นได้ ปลดหนีทีเกียวข้ องกับมูลหนีนีทังหมด
ให้ แก่ โอเอซี ดังนัน บริษัทฯ จึงโอนประมาณการหนีสินจากการคําประกันบริ ษทั ย่อย จํานวน 522 ล้ านบาทไปเป็ นส่วนหนึง
ของหนีสินภายใต้ บญ
ั ชีเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และดอกเบียค้ างจ่าย
เมือวันที 4 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ทําบันทึกขยายระยะเวลาการชําระหนีกับผู้ถือหุ้นรายที 2 ออกไปเป็ น
ก่อนวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560
และต่อมาเมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ ทําบันทึกขยายระยะเวลาการชําระหนี กับผู้ถือหุ้นรายที 2
ออกไป เป็ นก่อนวันที 31 สิงหาคม 2561
12)

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา และปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด พร้ อมคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี ทีผ่ านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด

ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ปี 2557 - ปี 2559
และงบการเงินไตรมาสแรกสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ทีได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
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12.1)

งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
รายการ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
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

Q1-2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
2558
2557

17,549
42,447
18
1,696,231
146,337
1,902,582

9,850
76,427
1,136,938
97,287
1,320,501

1,327
26,738
4,784
1,027,195
138,886
1,198,930

4,272
1,732
2,236,932
363,759
2,606,695

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

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

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

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

19,398,460

18,813,890

19,442,088

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

108,000
558,485
1,350,769
118,894
3,850

106,000
562,383
1,006,534
89,844
3,850

88,000
513,665
591,948
40,868
36,350
33
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รายการ

Q1-2560
19,538
6,016,578
4,730,619
378,151
58,878
15,271,123

2559
14,269
2,279,775
2,696,246
3,302,980
61,154
16,507,397

2558
25,982
2,033,131
1,234,499
2,907,988
61,940
14,663,839

2557
25,905
1,642,521
841,563
3,034,854
64,922
13,833,371

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

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

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

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

รวมหนีสิน

17,954,652

18,551,140

18,082,558

17,279,369

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

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

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํา) กว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
หุ้นทีถือโดยบริษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

763,977
763,977
763,977
763,977
(23,628,155) (24,809,213) (23,712,432) (20,432,240)
1,443,808
262,750
1,359,531
4,639,723
34
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รายการ
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

Q1-2560

2559

1,443,808

262,750

1,359,531

4,639,723

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

19,398,460

18,813,890

19,442,088

21,919,092

12.2)

2558

2557

งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
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

Q1-2560

(หน่วย: พันบาท)
2558
2557

2559

2,772,856 10,014,154 10,566,106
71,732
17,620
201,069

25,956
-

9,427,852
-

15,683
-

-

764,902
354,318
2,289
51,225
21,035
32,746
87,430
77,022
4,197,623 10,198,675 10,679,845

62,716
130,618
9,621,186

9,406,895
2,563,575
45,583
2,609,158
79,138
60,638
67,835
-

9,562,043 11,183,910
191,177
250,200
(60,483) (102,750)
9,692,737 11,331,360
298,242
325,542
454,049
385,253
-

88,894
682,609

262,022
771,636
159,874
41,638
6,112
64,406
35
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รายการ
ค่าใช้ จ่ายอืน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

Q1-2560
2559
2558
2557
3,225
271,603
623,620
448,803
196,571
578,825
522,758
403,849
3,016,565 11,295,455 13,960,037 11,565,236

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี

1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)
1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

การแบ่ งปั นขาดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรับปี

1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)
1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (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
12.3)

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 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)
1,181,058 (1,096,781) (3,280,192) (1,944,050)

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน

Q1-2560

2559

2558

(หน่วย: พันบาท)
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
36
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(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

Q1-2560
45,583

2559
(60,483)

2558
(102,750)

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)
37
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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
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ

Q1-2560
(90)
19,010

2559
(259)
(104,537)

2558
(50)
77,923

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
38
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รายการ
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 นประมาณการหนิสิน
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นดอกเบียค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นประมาณการหนีสิน
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการที
เกียวข้ องกัน

Q1-2560
17,549

2559
9,850

2558
1,327

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

-

-

ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญชีแ ล้ ว ปี 2557 - ปี 2559 และงบ
การเงินไตรมาสแรกสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ทีได้ รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
12.4)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ
รายการ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินล่วงหน้ าค่าซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หลักประกันเงินสดสําหรับการใช้ สาธารณูปโภค

(หน่วย: พันบาท)
Q1-2560

2559

2558

2557

693,352
288,295
2,641,439
340,354
3,963,440

623,204
272,386
1,991,563
199,985
3,087,139

159,333
241,644
1,688,075
254,104
2,343,155

247,871
198,833
3,331,179
649,000
4,426,883

210,000
28,302,309
14,330
-

210,000
28,738,713
15,175
-

210,000
30,445,902
17,413
-

210,000
32,183,417
34,198
252,000
39
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รายการ
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
หนีสินระหว่างการปรับโครงสร้ างหนี
ประมาณการหนีสิน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

Q1-2560
589,268
29,115,907
33,079,347

2559
563,640
29,527,529
32,614,668

2558
419,232
31,092,546
33,435,702

2557
360,178
33,039,793
37,466,676

297,257
1,985,004

315,857
7,479,044

365,057
8,043,402

435,940
8,463,907

456,130

464,261

486,295

515,632

66,000
536,952
30,000
135,431
3,850
162,366
6,769,591
4,629,405
1,269,050
155,917
349,204
16,846,157

108,000
558,485
30,000
137,394
3,850
204,365
3,506,161
3,969,003
3,156,212
346,309
20,278,942

106,000
562,383
30,000
119,844
3,850
203,595
3,176,848
2,336,899
2,702,082
348,544
18,484,798

88,000
513,665
30,000
77,160
36,350
332,621
2,944,800
1,681,630
2,367,767
338,688
17,826,161

245,112
248,000
1,386,204
1,215,363
199,030
108,314
3,402,023
20,248,180

245,113
242,000
875,195
105,192
1,467,499
21,746,442

249,767
518,314
264,000
1,238,394
19,160
648,121
96,433
3,034,189
21,518,987

245,680
577,708
312,000
36,000
1,211,112
312,702
657,235
73,934
3,426,370
21,252,531
40
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รายการ
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน (ตํา) กว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
หุ้นทีถือโดยบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
12.5)

Q1-2560

2559

2558

48,775,744
34,250,905
14,050

48,775,744
34,250,905
14,050

54,573,626
34,250,905
14,050

(10,163,276)
206,307

(10,163,276)
206,307

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

763,977
(21,679,351)

763,977
(22,923,616)

763,977
763,977
(21,880,352) (18,609,314)

3,392,612
9,438,555
12,831,167

2,148,347
8,719,880
10,868,226

3,191,611
8,725,103
11,916,714

6,462,649
9,751,495
16,214,144

33,079,347

32,614,668

33,435,702

37,466,676

งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ
รายการ

รายได้
รายได้ จากการขาย
กลับรายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
กลับรายการประมาณการภาระหนีสินเกียวกับภาษี
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากคําสังซือ
ของวัตถุดิบทียังไม่ได้ รับมอบ
กลับรายการประมาณการผลแตกต่าง
จากการปรับโครงสร้ างหนีรอการรับรู้
กําไรจากการทีเจ้ าหนีลดหนีให้
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
รายได้ อืน
รวมรายได้

2557

Q1-2560

2559

54,573,626
34,250,905
14,050

(หน่วย: พันบาท)
2558
2557

6,298,875
21,671
-

21,683,626
6,534
-

22,826,488
-

23,940,851
982
-

-

25,956

15,683

-

764,903
622,311
542,974
40,320
8,291,054

35,452
58,937
109,173
21,919,676

27,773
114,753
22,984,697

109,684
193,651
24,245,169
41
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รายการ
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
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรั บปี
การแบ่ งปั นขาดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ขาดทุนสําหรั บปี
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน
ขาดทุนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

Q1-2560

2559

2558

2557
23,398,175

5,668,481
45,585
5,714,066
122,430
179,384
-

20,370,578
257,303
(69,091)
20,558,791
458,056
983,017
-

23,573,926
306,280
(108,684)
23,771,522
486,241
950,566
-

414,715
1,506,571
108,227

67,835
3,363
237,076
6,324,154
1,966,900
3,959
1,962,941

270,856
676,024
22,946,744
(1,027,068)
21,424
(1,048,492)

8,252
1,096,392
304,654
689,760
27,307,387
(4,322,690)
22,740
(4,345,430)

41,638
97,839
349,123
474,421
26,390,709
(2,145,540)
20,234
(2,165,775)

1,244,265
718,676
1,962,941

(1,043,269)
(5,224)
(1,048,492)

(3,223,379)
(1,122,051)
(4,345,430)

(1,870,080)
(295,695)
(2,165,775)

0.18

(0.15)

(0.47)

(0.27)

1,962,941

(1,048,492)

(4,345,430)

(2,165,775)

1,962,941

-

-

-

(1,048,492)

(4,345,430)

(2,165,775)

1,244,265
718,676
1,962,941

(1,043,269)
(5,224)
(1,048,492)

(3,223,379)
(1,122,051)
(4,345,430)

(1,870,080)
(295,695)
(2,165,775)
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12.6)

งบกระแสเงินสดรวมของบริ ษัทฯ
รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากคําสังซือของวัตถุดิบ
ทียังไม่ได้ รับมอบ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้ าคงเหลือ
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี
กลับรายการ ประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้ างหนี
รอการรับรู้
กําไรจากการทีเจ้ าหนียกหนีให้
กําไรจากรายการหักกลบลบหนี
(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าทีปรึกษาในการปรับโครงสร้ างหนีทีชําระด้ วยหุ้น
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟอ้ งร้ อง
กลับรายการประมาณการภาระหนีสินทีเกียวกับภาษี
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
หลักประกันเงินสดสําหรับการใช้ สาธารณูปโภค
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

Q1-2560

2559

2558

(หน่วย: พันบาท)
2557

1,962,941

(1,048,492)

(4,345,430)

(2,165,775)

474,146
(437,149)
45,585

1,905,923
58,143
(69,091)

1,912,025
462,953
(108,684)

1,955,072
65,426
108,227

67,835
(15,406)

(25,956)
(58,937)

(15,683)
(27,773)

41,638
(109,684)

(764,902)
(622,311)
(21,671)
7,358
237,076
(1)
3,122
3,959
940,582

(6,534)
47
(1,126)
256,991
676,024
(3,355)
8,759
21,424
1,713,822

8,252
31
250,107
689,760
(1,559)
22,499
22,740
(1,130,761)

(982)
744
84,019
265,104
(8,218)
474,421
(4,226)
18,622
20,234
744,623

(15,909)
(695,460)
(122,952)
(69,093)

(30,735)
(234,397)
44,975
(304,583)

(42,811)
107,081
1,751,788
503,586
252,000
(222,504)

(56,993)
(1,732)
(1,958,935)
(144,962)
(177,290)
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รายการ
เจ้ าหนีการค้ า
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
ประมาณการภาระหนีสินทีเกียวกับภาษี
จ่ายประมาณการภาระหนีสินจากคดีฟอ้ งร้ อง
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการชําระบัญชีของบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิมทุนหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมจากการเพิมทุนหุ้น
สามัญของบริษทั ย่อย
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
ชําระหนีสินทีเกิดจากการฟื นฟูกิจการ
ชําระคืนหนีสินระหว่างการปรับโครงสร้ างหนี
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน(ชําระคืน)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการอืน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ อง
กัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืน
จ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชําระบัญชีของ
บริ ษทั ย่อย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ

Q1-2560

2559

2558

2557

428,888
(41,999)
(213,690)
2,566
(1,512)
211,421

(508,782)
771
(69,978)
(1,412)
72,240
(7,045)
674,876

(670,900)
(129,027)
(248,048)
15,145
(27,929)
157,622

1,107,881
(37,825)
354,093
(125,558)
(26,043)
(20,464)
(343,205)

1
(794)
(81)
(874)

3,313
(33,758)
(1,454)
953
(30,947)

1,559
5,848
48,000
55,407

4,226
(1,507)
108,089
110,809

-

-

0

-

(571,085)
(4,103)
(906,110)
(18,600)
1,395,696

(102,035)
(25,383)
(49,200)
17,551

0
(158,049)
(16,559)
(70,883)
6,683

(174,249)
(18,097)
20,376

(36,000)
(140,202)
70,345
623,204

(20,000)
(179,067)
464,863
159,333

(30,000)
(32,500)
(301,308)
(88,279)
247,871

400,000
36,000
(149)
263,881
31,485
216,360

(197)

(953)
(38)

(258)

26
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รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม
รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
หักกลบลบหนีระหว่างลูกหนีการค้ าและเงินจ่ายล่วงหน้ าแก่ผ้ ขู าย
สินค้ ากับเจ้ าหนีการค้ าและดอกเบียค้ างจ่ายและเงินกู้ยืมระยะสัน
จากกิจการอืน
โอนประมาณการหนีสินเป็นเจ้ าหนีการค้ า
โอนประมาณการหนีสินเป็นดอกเบียค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นหนีสินระหว่างการปรับโครงสร้ างหนี
โอนค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเป็ นหนีสินระหว่างการปรับโครงสร้ างหนี
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นหนีสินระหว่างการปรับโครงสร้ างหนี
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนประมาณการหนีสินเป็นเจ้ าหนีการค้ าและดอกเบียค้ างจ่าย
โอนประมาณการหนีสินเป็นเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีเป็ นประมาณการหนิสิน
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นดอกเบียค้ างจ่าย
โอนเจ้ าหนีการค้ าเป็ นค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
โอนดอกเบียค้ างจ่ายเป็ นประมาณการหนีสิน
หักกลบลบหนีจากการถูกบังคับขายหุ้นของบริษทั ทีถือโดยบริษัท
ย่อยกับเจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายและเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
หักกลบลบหนีจากการถูกบังคับขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กับเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและประมาณการหนีสิน
12.7)

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

-

รายได้ จากการขายและต้ นทุนขาย

Q1-2560

2559

2558

2557

693,352

623,204

159,333

247,871

2,230,988
4,442,185
1,453,513
612,840
1,182,189
206,578
72,240
-

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

543,124
101,036
293,924

129,918
1,001,734
74,384
-

-

-

-

31,118

-

-

-

281,827

บริษทั ฯ มีปริมาณการขายรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จํานวน 333,147 ตัน ลดลงจากปี 2559 จํานวน 28,817
ตัน คิดเป็ นปริ มาณการขายทีลดลงร้ อยละ 8 (งบเฉพาะกิจการ: 144,536 ตัน สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ 175,568 ตัน
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จํานวน 6,299 ล้ านบาทเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน
ไตรมาส 1 ปี 2559 ทีมีรายได้ จากการขายรวม 5,580 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 2,773 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี
2560 และ 2,750 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559) และมีกําไรขันต้ นรวม 630 ล้ านบาท และกําไรขันต้ นรวม 360 ล้ าน
บาทตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: กําไรขันต้ น 209 ล้ านบาท และ กําไรขันต้ น 143 ล้ านบาท ตามลําดับ) บริ ษัทฯ มีรายได้
จากการขายเพิมขึนเมือเทียบกับไตรมาส 1 ปี ทีผ่านมา และบริษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบและต้ นทุนแปร
สภาพอย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่ต้นทุนการผลิตทีลดลงเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ่านมาเป็ นผลให้ บริษัทฯ มีกําไร
ขันต้ นในไตรมาสนี
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สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิรวม 1,963 ล้ านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับงบการเงินไตรมาส 1
ปี 2559 ทีมีผลกําไรสุทธิรวม 58 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: กําไรสุทธิรวม 1,181 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี
2560 และ 69 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559) บริษัทฯ ใคร่ขอชีแจงดังต่อไปนี
-

กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ

กําไรจากอัตราแลกเปลียนรวมสุทธิสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เป็ นจํานวน 543 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากค่าเงิน
บาททีแข็งค่าขึนเมือเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ (งบเฉพาะกิจการ: 354 ล้ านบาท)
-

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

ค่าใช้ จ่ายในการขายรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 จํานวน 122 ล้ านบาท และ 126 ล้ าน
บาทตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: 79 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ 86 ล้ านบาท สําหรับไตรมาส 1 ปี 2559)
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการขาย
-

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมสํ าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 เป็ นจํานวน 179 ล้ านบาทและ
291 ล้ านบาทตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: 61 ล้ านบาทและ 185 ล้ านบาทตามลําดับ) ลดลง 112 ล้ านบาท (งบการเงิน
รวม) และ 124 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิจการ) สาเหตุหลักมาจากไตรมาส 1 ปี 2559 มีการบันทึกค่าใช้ จ่ายทีเจ้ าหนีเรียกร้ อง
เพิมเติมเนืองจากบริษทั ฯ ผิดเงือนไขตามสัญญาบางประการในอดีต
-

ต้ นทุนทางการเงิน

บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินรวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 237 ล้ านบาท
และ 218 ล้ านบาทตามลํ า ดับ เพิ มขึน 19 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิ จ การ: 197 ล้ านบาทและ 203 ล้ านบาทตามลํา ดับ)
งบเฉพาะกิจการลดลง 6 ล้ านบาท เนืองจากบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันเป็ นผลให้ ต้นทุนทางการเงินลดลง
12.8)

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย

-

สินทรั พย์ รวม

ณ 31 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิน 33,079 ล้ านบาท เพิมขึน ร้ อยละ 1.42 เทียบ
กับสินปี 2559 ในจํานวนสินทรัพย์ทงหมดแบ่
ั
งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 3,963 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 28.38 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน 29.116 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.40 เมือเทียบกับสินปี 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนที เพิม
ขึนมาจากการเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือเป็ นหลัก เนืองจากบริ ษทั ฯ มีสต๊ อกเหล็กแผ่นรี ดร้ อนเพิมขึน โดยเพิมขึนจาก 1,991
ล้ านบาท ณ สินปี 2559 เป็ น 2,641 ล้ านบาท ณ 31 มีนาคม 2560
-

หนีสินรวม

ณ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินทังสิน 20,248 ล้ านบาท ลดลง 1,498 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
6.89 เมือเทียบกับสินปี 2559 ซึงเป็นผลของหนีสินหมุนเวียนทีลดลง 3,433 ล้ านบาท เนืองจากไตรมาส ปี 2560 มีการรับรู้
การกลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้ างหนีรอการรับรู้ และมีการรับรู้กําไรจากการทีเจ้ าหนีลดหนีให้
จากการจ่ายชําระหนีบางส่วน หนีสินไม่หมุนเวียนเพิมขึน 1,935 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอืนและการ
ขยายระยะเวลาชําระหนีจากเจ้ าหนีอืน
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สิงทีส่ งมาด้ วย 4
-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,831 ล้ านบาท เพิมขึน 1,963 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 18.06 จากสินปี 2559 เนืองจากบริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงาน
13)

ข้ อมูลอืนทีอาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสําคัญ
-ไม่มีคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
....................................................
(นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกลุ )
กรรมการบริษัทฯ
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