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สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผู้ถอื หุ้นแต่ ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด
14 กรกฎาคม 2560
สืบเนืองจากการทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 6/2560 ประชุมเมือ
วันที 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. มีมติเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 48,775,743,730 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํ า นวน 187,436,954,750 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เพือ
(1) รองรั บ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น เดิมตามสัดส่ว นจํ านวนหุ้นทีผู้ถื อหุ้นแต่ล ะรายถื ออยู่
(Rights Offering) จํ านวน 3,425,090,482 หุ้น มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท โดยกํ าหนดราคาเสนอขายที ราคาหุ้ น ละ
0.19613 บาท และ
(2) รองรั บ การจั ด สรรและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิ น 21,801,000,000 หุ้ น
มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท ให้ แ ก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึงเป็ นนิติบุคคลทีอยู่
ภายใต้ การควบคุมของ SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ
Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรี ยกว่า “กลุ่ ม SSG”) เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนที
ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน”)
ราคาแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่าราคาตลาด1 ร้ อยละ 58.89 ซึงทําให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ในครังนีเป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาทีมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 ตามทีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
ในจํ านวนร้ อยละ 76.09 ของหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของ
บริ ษัทฯ)2 ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
1

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือขายถัว เฉลียถ่ ว งนํ าหนัก ของหุ้ นสามัญ ของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย (“ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 7 วันทํ าการติดต่อกัน ก่ อนวันที คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี มติใ ห้ นําเสนอต่อที ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั งที
1/2560 คือระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771 บาท ตามข้ อมูลการซือขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2

หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการปรับ สิทธิ ของใบสํา คัญแสดงสิทธิ ของ
บริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
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ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี แม้ บริษัทฯ จะ
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ ACO I
แล้ ว บริ ษัท ฯ จะต้ อ งได้ รั บอนุมัติจ ากสํ า นักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํ า นั ก งาน
ก.ล.ต.”) ตามทีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ACO I ด้ วย
(โปรดพิจารณารายละเอียดของ ACO I, SSG III และ KG ได้ ในสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของ
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) และรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) (สิงทีส่ งมาด้ วย 3)
หมายเหตุ - อัตราแลกเปลียนทีใช้ ในเอกสารฉบับนี เป็ นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลียทีธนาคาร
พาณิชย์ใช้ ซือขายกับลูกค้ าตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ทังนีโปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ทังนี ข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดงั ต่อไปนี
1.

ความจํา เป็ นและลัก ษณะของรายการ รายละเอี ยดของการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย
ความเหมาะสมของราคาหุ้นทีออกใหม่ และการกําหนดราคาตลาด

1.1

ความจําเป็ นและลักษณะของรายการ
จากการทีอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี 2551 และประกอบ
กับความต้ องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในตลาดโลกลดลงอย่างมากซึงเป็ นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินดังกล่าว
และรวมถึงปั ญหาและภาระหนีทีมีตงแต่
ั ในอดีตทําให้ บริษัทฯ ต้ องประสบกับปั ญหาทางการเงินอีกครัง ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื องของผลการดําเนินงานทีขาดทุนอย่างต่อเนือง และการประสบปั ญหาสภาพคล่องตังแต่ในช่วงปี 2551
ทีส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ต้ องหยุดผลิตเหล็กม้ วน
รี ดร้ อน จนเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ขาดสภาพคล่อ งและไม่มีความสามารถชํ าระหนีสินจํ านวนมากได้ ตามกําหนด
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษัทฯ ต้ องเข้ าสู่กระบวนการปรับโครงสร้ างหนีหลายครัง โดยในปี 2553 บริษทั ฯ ได้
เข้ าสู่กระบวนการปรับโครงสร้ างหนีในหลายรูปแบบกับเจ้ าหนีการค้ าในต่างประเทศรายใหญ่บางรายซึงแต่ละ
รายมีการเรี ยกร้ องหนีเป็ นจํานวนมาก ซึงในครังนัน บริษัทฯ ได้ เข้ าทําข้ อตกลงปรับโครงสร้ างหนีกับเจ้ าหนีการค้ า
รายใหญ่ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,000 ล้ านบาท แต่การดําเนินการปรับโครงสร้ างหนีดังกล่าวก็ไม่เป็ น
ผลสําเร็จ เนืองจาก บริษัทฯ มิได้ มีการชําระหนีตามแผนการปรับโครงสร้ างหนีดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้ มีความพยายามในการหาผู้ลงทุนทีมีศกั ยภาพเพือช่วยกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริษทั ฯ โดย
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําข้ อตกลงร่ วมลงทุนกับ ArcelorMittal Netherlands B.V. (“AM”) แต่การดําเนินการ
ดังกล่าวก็ไม่เป็ นผลสําเร็ จเนืองจากเงือนไขบังคับก่อนในข้ อตกลงร่ วมลงทุนไม่ได้ รับการปฏิบตั ิจนครบถ้ วน และ
ภายหลังจากทีการร่วมลงทุนกับ AM ไม่เป็ นผลสําเร็ จ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ความพยายามในการแก้ ปัญหาสถานการณ์
ทางการเงินของบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็ นการดํ าเนินการโครงการแปลงหนี เป็ นทุนในปี 2555 หรื อ
การออกหุ้นกู้ให้ แก่เจ้ าหนีการค้ า เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี แม้ บริ ษัทฯ จะใช้ ความพยายามในการกอบกู้ส ถานการณ์ ทางการเงิ นของบริ ษัท ฯ มากเพี ยงใด
บริ ษัทฯ ยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา
ตามทีปรากฏในสรุ ปงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดทีใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องหยุดการผลิตในปี
2555 และในปี 2556
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เริ มการผลิตอีกครัง โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจาก บริ ษัท มหาชัย
ศูนย์รวมเหล็ก จํ ากัด และ นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ (นายนิรัมดร์ ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บริ ษัท มหาชัย
ศูนย์รวมเหล็ก จํากัด) (“กลุ่มมหาชัย”) โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2557
จํานวน 400,000,000 บาท เป็ นระยะเวลา 5 ปี กับนายนิรัมดร์ ฯ ในฐานะผู้ใ ห้ ก้ ู และต่อมาได้ เข้ าทํ าสัญญา
กู้ยืมเงินฉบับลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 30,000,000 บาท เป็ นระยะเวลา 30 เดือน กับนายนิรัมดร์ ฯ
ในฐานะผู้ให้ ก้ ู โดยอัตราดอกเบียเงินกู้ยืมของสัญญาทัง 2 ฉบับ คือ ร้ อยละ 12 ต่อปี ในการนี บริ ษัทฯ ได้ ใช้
แหล่ ง เงิ น ทุ น ดัง กล่ า วในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ มาโดยตลอด เนื องจากข้ อมูล ฐานะการเงิ น และ
ผลประกอบการของบริ ษั ทฯ มี ผลขาดทุ นสะสมจํ านวนมากในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที ผ่ านมา โดยมี อัตราส่ วน
สภาพคล่องเพียง 0.12 เท่า เนืองจากมีหนีสินหมุนเวียนทีครบกําหนดชําระใน 1 ปี จํานวนมาก และมีความเสียง
ด้ านการเงินสูงโดยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนอยู่ที 12.44 เท่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที 31
มี น าคม 2560 (บริ ษัท ฯ มี อัตราส่ว นสภาพคล่ อ งและอัตราส่ว นหนี สิน ต่อ ทุน อยู่ที 0.24 เท่ า และ 1.58 เท่ า
ตามลําดับ ตามข้ อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ) นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ (ไม่รวมกําไรจากการปรั บโครงสร้ างหนี และรายได้ อืน) ขาดทุนมาโดยตลอด และมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินกิจการในงวดในระดับตํามากเมือเทียบกับหนีสินรวม ด้ วยเหตุทงหลายดั
ั
งกล่าวข้ างต้ น จึงเป็ นข้ อจํากัด
สําหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพือใช้ ในการดําเนินกิจการ
ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี บัญชีสินสุด 31 ธันวาคม 2557, 2558
และ 2559 และงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560
รายการ
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงานปกติ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินรวม

(หน่วย: ล้ านบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
10,566.11
9,427.85
10,679.84
9,621.19
13,960.04
11,565.24

31 มีนาคม
2560
2,772.86
4,197.62
3,008.18

31 ธันวาคม
2559
10,014.15
10,198.67
11,295.46

(235.33)

(1,281.30)

(3,393.93)

(2,137.38)

1,181.06
1,902.58
19,398.46
15,271.12
17,954.65

(1,096.78)
1,320.50
18,813.89
16,507.40
18,551.14

(3,280.19)
1,198.93
19,442.09
14,663.84
18,082.56

(1,944.05)
2,606.69
21,919.09
13,833.37
17,279.37
3
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รายการ
ขาดทุนสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน2
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนีสินหมุนเวียน
อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ

31 มีนาคม
2560
(23,628.16)
1,443.81

31 ธันวาคม
2559
(24,809.21)
262.75

31 ธันวาคม
2558
(23,712.43)
1,359.53

31 ธันวาคม
2557
(20,432.24)
4,639.72

19.01

(104.54)

77.92

(678.65)

0.12

0.08

0.08

0.19

12.44

70.60

13.30

3.72

1

รายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี กําไรจากการทีเจ้ าหนีลดหนีให้ และรายได้ อืน

2

ข้ อมูลจากงบกระแสเงินสด

ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สํา หรั บรอบปี บัญชีสินสุด 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
และงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

31 มีนาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

รายได้ จากการขาย

6,298.88

21,683.63

22,826.49

23,940.85

รายได้ รวม

8,291.05

21,919.68

22,984.70

24,245.17

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย

6,324.15

22,946.74

27,307.39

26,390.71

กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงานปกติ

(25.28)

(1,263.12)

(4,480.90)

(2,449.86)

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

1,962.94

(1,048.49)

(4,345.43)

(2,165.77)

สินทรัพย์หมุนเวียน

3,963.44

3,087.14

2,343.16

4,426.88

สินทรัพย์รวม

33,079.35

32,614.67

33,435.70

37,466.68

หนีสินหมุนเวียน

16,846.16

20,278.94

18,484.80

17,826.16

หนีสินรวม

20,248.18

21,746.44

21,518.99

21,252.53

(21,679.35)

(22,923.62)

(21,880.35)

(18,609.31)

12,831.17

10,868.23

11,916.71

16,214.14

211.42

674.88

157.62

(343.21)

0.24

0.15

0.13

0.25

ขาดทุนสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน2
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนีสินหมุนเวียน
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รายการ
อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ

31 มีนาคม
2560
1.58

31 ธันวาคม
2559
2.00

31 ธันวาคม
2558
1.81

31 ธันวาคม
2557
1.31

1

รายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี กําไรจากการทีเจ้ าหนีลดหนีให้ และรายได้ อืน

2

ข้ อมูลจากงบกระแสเงินสด

แม้ ทีผ่านมา บริ ษัทฯ จะได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มมหาชัยในเรื องของแหล่งเงินทุนในการดําเนินกิจการ แต่
บริษทั ฯ ยังก็ไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอทีจะนํามาชําระหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวนมากในอดีตได้ โดยเฉพาะ
หนีทีมีกบั เจ้ าหนีราย Cargill International Trading Pte. Ltd. (“Cargill”) จํานวน 105 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐซึงเป็น
จํานวนหนีทีสูงมากและปัจจุบนั เป็ นคดีพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา (Cargill ชนะคดีพิพาทใน
ศาลชันต้ นแล้ ว) โดยหากบริษัทฯ แพ้ ในคดีดงั กล่าวในชันศาลฎีกา อาจนําไปสู่การบังคับยึดทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
เพือขายทอดตลาดและนํามาชําระหนี เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสด หรื อแหล่งเงินกู้ใด ๆ ทีจะรองรับ
การจ่ายภาระหนีดังกล่าวได้ ด้ วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว จึงเป็ นทีมาให้ บริษทั ฯ จะต้ องสรรหาผู้ลงทุนที
มี ศักยภาพ ทังด้ านเงินทุน และการจัดหาผู้เชี ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กเพือมาพลิกฟื นสถานการณ์ ของ
บริ ษัทฯ จากสภาวะวิกฤติทีเกิดขึนในขณะนี (โปรดพิจารณาผลกระทบหากการดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี
เป็ นทุนไม่เป็ นผลสําเร็จในข้ อ 2.3.2)
ทังนี เมือต้ นปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการติดต่อจากกลุ่ม SSG ซึงนําโดย SSG CH ทีแสดงความจํานงในการให้
ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้ างหนีกับบริ ษัทฯ อย่างจริ งจังและได้ เริ มกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due
Diligence) ในด้ านกฎหมาย ด้ านบัญชี และด้ านการเงิน ซึงกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ทีน่าพอใจและเชือมันว่าสามารถเข้ ามาและปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเริมดําเนินการเจรจา
กับเจ้ าหนี การค้ าต่างประเทศรายใหญ่จํานวน 7 ราย (ซึงรวมถึง Cargill ด้ วย) และได้ เข้ าซือหนี จากเจ้ าหนี
ดังกล่าว
กลุ่ม SSG เป็ นกลุ่มนิติบุคคลและกองทุนทางการเงินที มีความชํานาญและเน้ นการลงทุนในบริ ษัททีประสบ
ปั ญหาด้ านการเงินและมีหนีสินจํานวนมาก (Distressed Assets) โดยกองทุนมีความเชียวชาญในการบริ หาร
จัดการหนีและการปรับปรุง (Turnaround) บริษทั โดยกองทุนมีการระดมทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศทีเป็ น High
net worth ปั จจุบนั โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG เป็ นดังนี
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แผนภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่ม SSG

หมายเหตุ 1

2

3

มี Ching Him Wong (ถือหุ้นร้ อยละ 62.75 ของสิทธิออกเสียงทังหมด) Shyam Maheshwari (ถือหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมด) และ Andreas Rizal Vourloumis (ถือหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิออกเสียงทังหมด) ร่ วมกันถือหุ้นทังหมด
ร้ อยละ 100 ใน SSG CH ทังนี SSG CH เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน SSG Capital Partners III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”)
ซึงมีฐานะเป็ นหุ้นส่วนผู้จัดการ (General Partner) ของ SSG Capital Partners III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มี
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) และกรรมการอิสระซึงมีอาํ นาจควบคุมการดําเนินงานของ SSG III
SSG III มี ส ถานะเป็ น ห้ างหุ้นส่ว นจํ ากั ด (Limited Partnership) ในหมู่ เกาะเคย์ แมนและดํ า เนิ น ธุ รกิ จเป็ นกองทุ นสําหรั บ
การลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึงมีสถานะเป็ นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้ อยละ 98.36) และ
จาก SSG GP (ร้ อยละ 1.64) ทั งนี SSG GP มี ส ถานะเป็ นหุ้ นส่ ว นผู้ จั ด การ (General Partner) ซึ งมี อํ า นาจควบคุ ม
การดํ าเนิ น งานของ SSG III โดยหุ้ น ส่ว นจํ า กัด ความรั บ ผิ ดมี ส ถานะเป็ นเพี ยงผู้ ล งทุ น ของกองทุ น (Financial Investors)
ใน SSG III ซึงไม่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ SSG III และไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริ ษัทฯ ทีจะทําให้ ห้ ุนส่วนจํากัด
ความรับผิดมีสถานะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ทังนี ณ วันทีของสารสนเทศฉบับนี หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดประกอบ
ไปด้ วยผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension Funds) กองทุนความมังคังแห่งชาติ (Sovereign Wealth
Funds) บริ ษัทผู้รับบริ หารการลงทุนและทรั สต์ให้ กับครอบครั ว (Family Offices) บริ ษัทประกันภัย (Insurance Companies)
กองทุนซึงจัดตังโดยองค์กรซึงไม่ แสวงหากําไร (Endowment Funds) และเงินลงทุนของกองทุนต่าง ๆ (Fund of Funds) อนึง
รายละเอียดของหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนืองจากเป็ นข้ อมูลทีอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาไม่เปิ ดเผย
ความลับ (Confidentiality Agreement)
Link Capital I และ ACO I มีสถานะเป็ นบริ ษัทจํากัดในรูปแบบของนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพือใช้ ในการลงทุนของกลุม่ SSG
ทังนี กลุ่ม SSG กํ าหนดให้ Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนีมีประกัน และ ACO I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนีไม่มีประกันเพือ
ความสะดวกในการบริ หารจัดการและการจําแนกประเภทการลงทุน นอกจากนี การลงทุนของกลุ่ม SSG ไม่มีการลงทุนใน
ลักษณะทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และ GJS
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นอกจากแหล่งเงินทุน กลุ่ม SSG ยังสามารถเข้ าถึงผู้เชี ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เมือมี การลงทุนใน
สิ น ทรั พ ย์ ที ประสบปั ญ หาด้ านการเงิ น ทางกลุ่ ม SSG จึ ง สามารถช่ ว ยฟื นฟู กิ จ การทั งด้ า นการเงิ น และ
การประกอบธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพเพือให้ กิจการสามารถดําเนินธุรกิจให้ พ้นจากปั ญหาด้ านการเงินและช่วย
ยกระดับให้ ดีขึนในอนาคต (Business Turnaround) ดังนัน ในการปรับโครงสร้ างหนีและช่วยฟื นฟูกิจการของ
บริ ษัทฯ นัน จึงประกอบด้ วยแผนการปรับโครงสร้ างหนี และแผนการฟื นฟูบริ ษัทฯ โดยการลงทุนเพิมเติมใน
บริ ษัทฯ เพือใช้ ในการปรับปรุ งและบํารุ งรักษาเครื องมือและอุปกรณ์ทีสําคัญของโรงงานอันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถดําเนินการผลิตสินค้ าได้ ทงในช่
ั วงทีมีการใช้ ไฟฟ้าน้ อย (Off-peak) และช่วงทีมีการใช้ ไฟฟ้าสูง (Peak)
ทังนี การเพิมอัตราการผลิตจะส่งผลให้ โรงงานมีค่าใช้ จ่ายคงทีในการผลิตต่อหน่วยลดลงและส่งผลให้ บริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํ ากํ า ไรเพิ มขึน โดยแผนการฟื นฟูบ ริ ษั ทฯ ดัง กล่ าวจะรวมไปถึง การว่ าจ้ า ง Synergy
Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึงเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาในด้ านธุ ร กิ จ และ
การบริหารจัดการแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมีทีมงานทีมีความเชียวชาญและ
ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากล นอกจากนี หนึงในที มงานของ Synergy กล่าวคื อ Sudhir
Maheshwari ยังเป็ นผู้ทีสามารถพลิกฟื นสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษัทในหลายประเทศทีมี
ธุ ร กิ จ ในลัก ษณะหรื อ ประเภทเดี ย วกัน กั บ บริ ษั ท ฯ และเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานในบริ ษั ท ในเครื อ
ArcelorMittal ซึงประกอบธุ รกิ จ ในอุ ตสาหกรรมเหล็ ก ในระดับ สากล (Sudhir มี ป ระสบการณ์ ก ารทํ า งานที
ArcelorMittal มามากกว่ า 27 ปี (ตังแต่ ปี 2532 จนถึง ปี 2558) ในฐานะของกรรมการบริ ห ารกลุ่ม (Group
Management Board Member) โดยรับผิดชอบด้ านการเงินบริ ษัท การควบรวมกิจการ การจําหน่ายทรัพย์สิน
การบริ หารความเสี ยงและการดํ าเนิ น ธุร กิ จในประเทศอินเดี ย และจี น และเคยดํ ารงตํ า แหน่ง เป็ น ประธาน
กรรมการสํารองของคณะกรรมการการเงินบริ ษัทและภาษี อากร (Alternate Chairman of Corporate Finance
and Tax Committee) และประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงของกลุ่ม ArcelorMittal (Chairman of
ArcelorMittal Group Risk Management Committee) ทั งนี Sudhir มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ าทํ า ธุ ร กรรม
การระดมทุนที ได้ รับรางวัล ทัวโลกในหลากหลายรู ปแบบ โดยมี ส ถิ ติการระดมทุน/รี ไ ฟแนนซ์อยู่ทีประมาณ
100,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ตลอดจนเป็ นผู้นําทีมในการควบรวมกิจการและการจําหน่ายทรัพย์สิน ซึงรวมถึง
ธุรกรรมการควบรวมกิจการระหว่าง Arcelor และ Mittal ในปี 2549 ซึงมีมลู ค่าทังสิน 34,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
และยังเป็ นผู้มีส่วนร่ วมสําคัญในการดําเนินกิจการร่ วมกันภายหลังการเข้ าซือกิจการอีกด้ วย นอกจากนี Sudhir
ยังเคยดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร (CEO) ของ Mittal Investments ตังแต่ปี 2551 จนถึงปี 2558 โดย
เป็ นผู้จัดโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิจเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ และสาธารณูปโภคซึงมีมูลค่า
1,500 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ และเป็ นผู้จดั ตังโรงกลันนํามันซึงมีกําลังผลิต 9 ล้ านตันต่อปี ทีเมือง Bathinda ประเทศ
อินเดียให้ แก่ HPCL Mittal โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุน 5,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) โดยทีมงานของ
Synergy จะเข้ ามาช่วยเพิมประสิทธิภาพด้ านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจา
สัญญาทางการค้ าต่าง ๆ เพือเพิมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีทีมงานของ Synergy
จะเข้ ามาให้ คําปรึกษาแก่คณะผู้บริ หารของบริษัทฯ และอาจจะเข้ าดํารงตําแหน่งทีสําคัญในบริ ษัทฯ ด้ วย อนึง
Synergy ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ทีจะทําให้ Synergy มีสถานะเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับกลุ่ม
SSG
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นอกเหนือจากแผนการปรับโครงสร้ างหนีและการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดังกล่าวแล้ ว
กลุ่ ม SSG ยั ง มี ค วามประสงค์ ที จะสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในด้ านอื น ๆ เพิ มเติ ม เช่ น
ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ ความช่วยเหลือในการเจรจาสัญญาทางด้ าน
การเงินกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ตลอดจนช่วยกําหนดนโยบายและเงือนไขทางการค้ าต่าง ๆ ทีเหมาะสมแก่
บริ ษัทฯ เพือช่วยในการปรับปรุงการผลิตของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพและหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ อันจะ
นําไปสู่ผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และผู้ทีเกียวข้ องกับบริษัทฯ ทุกคน (Stakeholders)
แผนการปรับโครงสร้ างหนีกับกลุ่ม SSG ประกอบด้ วย
•

การกู้ยืมเงินจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึงเป็ นบริษัทในกลุ่ม SSG ใน
วงเงิ น กู้จํ านวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 1,414,878,111.11 บาท เพื อคื น หนี กลุ่ม
มหาชัยบางส่วนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบางส่วน

•

การยกเลิกดอกเบียคงค้ าง (Haircut) สําหรับหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์
สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 3,479,891,264.89 บาท โดยดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียที คิดคํานวณ
จนถึง วันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 โดยแบ่งเป็ นจํานวน
ดอกเบี ย ณ วันที 28 กุม ภาพันธ์ 2560 บางส่ วนจํ านวน 95,377,980 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ดเป็ น
3,291,419,906.93 บาท (“ดอกเบียส่ วนแรก”) และจํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์
2560 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ น 188,471,357.96 บาท (“ดอกเบียส่ วนทีสอง”) และ

•

การแปลงหนีเงินต้ นสําหรับหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
4,275,683,281.33 บาท เป็ นทุ น โดยการออกหุ้ นสามั ญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิ น
21,801,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ ภายหลัง
การแปลงหนีเป็ นทุน3 โดยราคาแปลงหนีเป็ นทุนหุ้นละ 0.19613 บาท

(โปรดดูรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้ างหนี ในหัวข้ อ 2.1 วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุนและ
แผนการใช้ เงิน)
เนืองจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I
จะเป็ นผู้ถือรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด4 และ
จะส่งผลให้ ACO I มีหน้ าทีทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ (ซึงประกอบด้ วยหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ใ บสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GSTEL-W1 ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GSTEL-W2 และใบสํ าคั ญ แสด งสิ ท ธิ ฯ
3

หากรวมถึงหุ้นสามัญ เพิมทุนที จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิม ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือ หุ้นแต่ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering) และหุ้ น
สามัญเพิมทุนทีจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญ
เพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15

4

โปรดดูเชิงอรรถที 3
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GSTEL-W3) ตามที กํ า หนดในพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที ได้
มี การแก้ ไ ขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) โดยในการกําหนดราคาในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดดั
ั
งกล่าว กลุ่ม SSG
จะดําเนินการตามทีกําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป ทังนี ราคาดังกล่าว
เป็ นราคาขันตําตามทีกฎและกฎหมายที เกียวข้ องกํ าหนด อนึง ในการกํ าหนดราคาเสนอซื อสุดท้ ายและวันทํ า
คํ าเสนอซื อที แน่ น อนจะเป็ น หน้ า ที ของ ACO I ที จะกํ า หนด ซึงหากบริ ษั ทฯ ได้ รั บ แจ้ งแล้ ว จะรายงานต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และจากการคํ านวณราคาเสนอซือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ตามกฎและกฎหมายทีเกียวข้ อง พบว่าราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1
และใบสํ าคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 สูงกว่าราคาเสนอซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามที แจ้ งข้ างต้ น
ดังนัน จึงจะไม่มีการทําคําเสนอซือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ตาม
ข้ อ 7 (2) ของ ประกาศ ทจ. 12/2554 นอกจากนี ACO I จะทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดดังกล่าว หลังจากที
ACO I ได้ จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนเสร็ จสมบูรณ์ และได้ มีการปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงเงือนไขตามข้ อ 6)(1)-(9) ในสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) ดังนัน หากผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะขายหุ้นในบริ ษัทฯ ทีตนเองถืออยู่
ในปัจจุบนั ก็สามารถขายหุ้นดังกล่าวแก่ ACO I ได้ ในช่วงระยะเวลารับซือ (Tender Offer Period) และยังสามารถ
ได้ สิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในภายหลังตาม
ข้ อ 1.2 ได้ อีกด้ วย แม้ วา่ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ ขายหุ้นของตนแก่ ACO I ในช่วงระยะเวลารับซือไปแล้ วก็ตาม
ในการนี เพือเป็ นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมและเป็ นช่องทางการระดมทุนเพิมเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น
มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชือ
ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที 7 กันยายน 2560 และ
ให้ รวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 8 กันยายน
2560 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมภายหลังจากที ACO I ได้
ดําเนินการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทังหมดของบริ ษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ. 12/2554
เสร็จสินแล้ ว
1.2

รายละเอียดของการเสนอขาย
•

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่
(Rights Offering)

บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น มูลค่าที ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
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สิงทีส่ งมาด้ วย 5
จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที 7 กันยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชือ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 8 กันยายน 2560
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทั ฯ จะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นทีประสงค์ จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วน
การถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือจนกระทังไม่มีห้ นุ สามัญ
เพิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
อีกต่อไป นอกจากนี ในกรณีทีมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึง
ถืออยู่แต่ละรายให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิง
ทังนี บริ ษัทฯ มีสิทธิ ใช้ ดุล ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจ
เป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อ
ข้ อบัง คับของบริ ษั ทฯ หรื อ (ข) เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที ต้ อ งปฏิ บัติ ห รื อ ต้ องดํ า เนิ น การใด ๆ เพิ มเติ ม
นอกเหนือจากทีต้ องดําเนินการตามกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมบางรายที
ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ นทีมีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ
•

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้
หุ้ นละ 5 บาท ให้ แก่ ACO I เพื อชํ า ระหนี การค้ าสุ ท ธิ จํ า นวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ
0.19613 บาท รวมเป็ นมูล ค่าทังสิ นไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 ของราคาตลาด ซึงเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามทีกําหนดใน
ประกาศ ทจ. 72/2558 และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี
เป็ นทุนในคราวนี ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 76.09 ของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ)5
ทังนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังเข้ าข่าย
เป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทจ. 21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื อง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที เกี ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทังที ได้ มีการแก้ ไ ขเพิมเติม) (“ประกาศรายการที เกี ยวโยงกั น”) เนื องจากภายหลัง จาก
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญ
5

โปรดดูเชิงอรรถที 2
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ของบริ ษั ท ฯ ทางตรงร้ อยละ 76.09 ของจํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ แล้ วทั งหมดของบริ ษั ท ฯ (ภายหลั ง
การจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)6 และจะเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกิน
กว่ากึงหนึงของจํ านวนกรรมการทังหมดและจะแต่งตังบุคคลเข้ าเป็ นผู้บริ หารในตํ าแหน่งสํ าคัญของบริ ษั ทฯ
รวมถึงตํ าแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทําให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทํารายการกับบุคคลทีจะมีอํานาจควบคุม
บริษทั ฯ ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั ฯ
(โปรดพิจารณารายละเอียดของ ACO I, SSG III และ KG ได้ ในสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
•

6

ขั นตอน ลํ า ดั บ และวิ ธี ก ารในการจั ดสรรหุ้นสามั ญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นเดิมตามสั ดส่ ว น
จํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

ลําดับที 1

หลังจากที ประชุมวิส ามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560 มี มติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํ านวนหุ้นที ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) และ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ในวันที
7 และ 8 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ จะกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชื อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ลําดับที 2

ภายหลังจากกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Record Date) และรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในลําดับที 1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ แก่ ACO I ซึง ACO I จะไม่ มีสิทธิในการได้ รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) เนืองจากการจัดสรรดังกล่าวจะเกิดขึนภายหลังการกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
ทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายชือ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ลําดับที 3

ACO I เริมกระบวนการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทุกรายตามทีกําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ. 12/2554

ลําดับที 4

ภายหลังจากกระบวนการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ โดย ACO I ในลําดับ
ที 3 เสร็จสิน บริ ษัทฯ จะเริ มดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามรายชือ
และสั ด ส่ ว นจํ า นวนหุ้ นที ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering) ตามที ปรากฎใน
สมุดทะเบียน ณ วันที 8 กันยายน 2560

โปรดดูเชิงอรรถที 2
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1.3

วิธีก ารกํา หนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นที ออกใหม่ สํา หรั บ การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
บริ ษัท ฯ กํ าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษั ทฯ ในราคาหุ้น ละ 0.19613 บาทต่ อ หุ้น สํ า หรับ
หุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น ซึงออกให้ แก่ ACO I เพือชํ าระหนี การค้ าสุทธิจํ านวน
123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ทังนี บริ ษัทฯ
ใช้ หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาจากการเจรจาตกลงทัง 2 ฝ่ าย โดยอ้ างอิงราคาปิ ดเฉลียในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2560 (ซึงเท่ากับ 0.3156 บาทต่อหุ้น) ซึงเป็ นช่วงเวลาทีบริษัทฯ และ
กลุ่ม SSG ได้ เจรจาเงือนไขต่าง ๆ ใน MOU โดยบริ ษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้ เข้ าทํา MOU ในวันที 26 พฤษภาคม
2560 โดยในการกําหนดราคาเสนอขายหรื อราคาแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวได้ มีการปรับลดราคาเสนอขายลง
อันเป็ นผลมาจากการตกลงลดหนี การค้ า (Haircut) บางส่วนให้ แก่ บริ ษัทฯ โดยการยกเลิกดอกเบียส่วนแรก
จํานวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท (นอกจากนี ACO I จะยกเลิกดอกเบีย
ส่วนทีสองจํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 188,471,357.96 บาทให้ แก่บริ ษัทฯ ด้ วย อย่างไรก็ดี
ในกรณีทีการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ห้ นุ ของบริ ษัทฯ บริษัทฯ จะยังคงมีภาระหนีสินจํานวน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
8,369,672,988.50 บาทตามรายละเอียดทีปรากฏในข้ อ 2.3.2 ซึงรวมถึงดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วนที
สองดังกล่าวนีด้ วย)
อนึง หากราคาทีใช้ ในการแปลงหนีเป็ นทุนตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อนหลัง 7-15 วันทําการก่อนวันแรก
ทีมีการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะไม่นําหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับทังหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ทีหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจาก
วันทีหุ้นสามัญส่วนเพิมทุนดังกล่าวทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ACO I จะ
สามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ ามขายได้ ในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดทีถูกสังห้ ามขาย

1.4

การกําหนดราคาตลาดสําหรั บการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุน
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือขายถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
คือระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771 บาท ตามข้ อมูลการซือขายหุ้น
ของบริษัทฯ ทีปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุนและแผนการใช้ เงิน
ดังที ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 1.1 เรื องความจํ าเป็ นและลัก ษณะของรายการ แม้ ทีผ่านมา บริ ษัทฯ จะได้ รับ
การสนับสนุนจากกลุ่มมหาชัยในเรื องของแหล่งเงินทุนในการดําเนินกิจการ แต่บริ ษัทฯ ก็ยงั ไม่มีแหล่งเงินเพียง
พอทีจะนํามาชําระหนีทางการค้ าทีค้ างชําระจํานวนมากในอดีตได้ ด้ วยเหตุนี จึงเป็ นทีมาของการเข้ าทํารายการ
ปรับโครงสร้ างหนีของบริษัทฯ กับกลุ่ม SSG
ภายใต้ MOU ทีลงนามเมือวันที 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ
ดังนี
1.

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

2.

ภายหลัง จากการเข้ าซื 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 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริ ษัท ฯ จะใช้ ว งเงิ น กู้ จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 243,425,913.98 บาท เพือชําระหนีการค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I (แบ่งเป็ นเงินต้ น
จํ า นวน 3,985,727 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 137,544,338.76 บาท และเป็ น ดอกเบี ยจํ า นวน
3,068,212 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 105,881,609.73 บาท) (“การชํา ระหนี คื นบางส่ วน”) โดย
วงเงินกู้ในส่วนทีเหลื อจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริ ษัทฯ จะนําไปชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ
ของบริ ษัทฯ รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด
ของการชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ ใน ข้ อ 2.1.2 ของสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เบิกใช้ เงินกู้ใด ๆ ตามสัญญากู้ยืมเงินเนืองจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สัญญา
กู้ยืมเงินดังกล่าวมีเงือนไขบังคับก่อนหลายประการตามข้ อ 6) ของสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยง
กันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) เช่น บริษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน เป็ นต้ น

3.

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

ACO I ได้ ตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียส่วนแรกจํานวน 95,377,980
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,291,419,906.93 บาท7 ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบียคงเหลือใน
จํานวนหนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุน ณ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน

5.

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

6.

ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์ทีจะชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุน

อนึง ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนีสินจํานวน 219,277,709 ดอลลาร์ สหรัฐ
(หนี การค้ าสุทธิทีนํ ามาแปลงหนี เป็ นทุนจํ านวน 123,899,729 ดอลลาร์ ส หรั ฐและดอกเบียส่วนแรกที ได้ รับ
การยกเลิกจํานวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรัฐ) หรื อคิดเป็ น 7,567,103,188.26 บาท ได้ ทังจํานวน นอกจากนี
บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับการปลดภาระหนีดอกเบียส่วนทีสองเพิมอีกจํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
188,471,357.96 บาท ซึงการปลดภาระดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วนทีสองจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถปลด
ภาระภาษี หั ก ณ ที จ่ า ยค้ างจ่ า ยที เกี ยวข้ องทั งสิ นจํ า นวน 17,795,198 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
614,098,442.27 บาท ทีบริ ษัทฯ ต้ องชําระแทนเจ้ าหนีได้ ทังจํานวนอีกด้ วย8 และจะทําให้ บริ ษัทฯ มี ACO I ซึง
เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงเป็ นผู้ลงทุนทีมีศกั ยภาพและมีความพร้ อมในด้ านเงินทุนและ
มีความเชียวชาญในการดําเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีความพร้ อมในการให้ การสนับสนุน
แหล่งเงินทุนเพือนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนืองในอนาคต รวมถึงทําให้ บริษัทฯ สามารถปลดภาระ
หนีและภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มีอยู่กบั กลุ่มมหาชัยด้ วย
(ในส่ วนของรายละเอี ยดในเรื องของความพร้ อมในด้ า นเงิน ทุนและความเชี ยวชาญในการดํ าเนิน ธุรกิจใน
หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้ อมในการให้ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพือนํามาใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่ างต่อเนืองในอนาคต รวมถึงการปลดภาระหนีและภาระผูกพันต่าง ๆ ที บริ ษัทฯ มีอยู่กับกลุ่ม มหาชัย
โปรดพิจารณาในหัวข้ อ 4.2 เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ACO I)

7

ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบียตามแผนการปรับ
โครงสร้ างหนีจะรวมถึง จํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 188,471,357.96 บาท

8

ตามข้ อตกลงทีมีกบั เจ้ าหนีการค้ าต่างประเทศนัน หากบริ ษัทฯ ผิดนัดชําระหนีจะต้ องจ่ายดอกเบียผิดนัดในอัตราประมาณร้ อยละ 7.5
พร้ อมกับต้ องรับภาระค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบียผิดนัดนันในอัตราร้ อยละ 15 แทนเจ้ าหนีการค้ าด้ วย
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อนึง การเพิมทุนโดยวิธีการอืนอาจทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ทันตามแผนการใช้ เงินและ/หรื อไม่ได้
จํานวนเงินทุนครบตามทีต้ องการซึงจะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้
โดยการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ มทุน ให้ แ ก่นัก ลงทุน ทัวไป (Public Offering) มี ขันตอนและต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการดําเนินการซึงจะทําให้ บริษัทฯ ระดมทุนได้ ช้าและอาจไม่ทนั ต่อความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทฯ
และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมี
ข้ อจํากัดเกียวกับความไม่แน่นอนของจํานวนเงินทุนทีจะได้ รับ เนืองจากบริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก
ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซือหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานทีไม่ดีเท่าทีควรจากภาวะเศรษฐกิจที
ซบเซา อีกทัง การเพิมทุนในครังนีเป็ นการเพิมทุนในสัดส่วนทีค่อนข้ างมาก จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ถือหุ้นเดิม
อาจจะใช้ สิทธิไม่เต็มจํานวน ซึงจะทําให้ บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ตามจํานวนทีต้ องการ
สําหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
นัน คือเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตของบริษัทฯ และเป็ นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมทีได้ รับผลกระทบ
(Dilution Effect) จากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
2.2

รายละเอียดของโครงการทีบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อยจะนําเงินทีจะได้ รับจากการเพิมทุนไปใช้ ใน
โครงการ
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะทําให้ บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ
(หนีการค้ าสุทธิทีนํามาแปลงหนีเป็ นทุนจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอกเบียส่วนแรกและดอกเบียส่วน
ที สองที ได้ รับการยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์ สหรั ฐ และภาษี หัก ณ ที จ่ายค้ างจ่ายที เกี ยวข้ อง
จํานวน 17,795,198 ดอลลาร์ สหรัฐ) หรือคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทงจํ
ั านวน
(โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 2))
นอกจากนี ในส่วนของเงินทีจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริ ษัทฯ จะนําไปใช้ เพิมเติมกระแสเงินสด เป็ นทุนหมุนเวียน เงินทุน
สํารองในการดําเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

2.3

โอกาสทีจะสร้ างรายได้ ให้ กับบริษัทฯ ผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึนในกรณีทไม่
ี สามารถดําเนินการตาม
โครงการได้ สาํ เร็ จ และความเสียงจากการดําเนินการตามโครงการ

2.3.1

โอกาสทีจะสร้ างรายได้ ให้ กับบริษัทฯ
ในกรณีทีการดําเนินการภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนเป็ นผลสําเร็จจะทําให้ บริษทั ฯ สามารถปลดภาระหนีสินจํานวน
ทั งสิ น 242,534,385 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทั งจํ า นวนตามข้ อ 2.2 และ
บริษทั ฯ จะสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนจํานวนมากได้ อย่างรวดเร็ว อีกทังยังช่วยให้ บริษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดี
ขึนจากการลดภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ
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ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หากคํานวณจาก
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)
นอกจากนี ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริษทั ฯ Link Capital I ซึงเป็ นนิติบคุ คลทีอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของ SSG CH, SSG III และ KG จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้
จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลากู้ยืมจํ านวน 5 ปี 9
(“การรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน”) โดยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะมีวงเงินเพือเบิกใช้ จํานวน 3
วงเงิน คือ
1.

วงเงินกู้ส่วนทีหนึง จํานวน 9,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 310,583,000 บาท (“วงเงินกู้ส่วน
ทีหนึง”) บริษัทฯ จะสามารถเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงเพือการชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่ ACO I ตาม
รายละเอี ย ดทีปรากฏในข้ อ 2.1 ข้ างต้ น โดยบริ ษั ทฯ จะดํ า เนิ น การเบิกใช้ วงเงิ นกู้ส่ว นทีหนึงทันที
ภายหลังจากทีทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั ิการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี การเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงอยู่ภายใต้ เงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญ คือ การกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญา
กู้ยืมเงินต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ
ผลการตรวจสอบสถานะของบริษทั ฯ ต้ องเป็ นทีพอใจของ Link Capital I
ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนทีสองและวงเงินกู้ส่วนทีสามจะเป็ นวงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากวงเงินกู้ส่วนทีหนึง
ซึงบริษัทฯ 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 การดําเนิน
ธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

3.

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

โดยในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ Link Capital I จะได้ รับดอกเบียและ/หรือประโยชน์ตอบแทน
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี

9

(1)

ดอกเบี ยจํ า นวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ น จํ า นวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
848,926,866.67 บาท ทังนี จํานวนดอกเบียอาจมีการปรับลดลงหากมีการชํ าระเงินต้ นบางส่วนก่อน
ถึงกําหนดชําระเงิน

(2)

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

หากการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ ซึงรวมถึงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ไม่
อาจเสร็ จสินได้ ภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึง บริ ษัทฯ จะต้ องชําระเงิ นกู้ทังหมดทีเบิกใช้ ภายในวัน
สุดท้ ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้สว่ นทีหนึง
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(3)

หลักประกัน ได้ แก่ ที ดิน อาคารและเครื องจักร ซึงมี มูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม
มูล ค่ าทางบัญ ชี ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และการรั บโอนสิ ทธิ ใ นฐานะผู้รั บ ผลประโยชน์ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีมลู ค่าความคุ้มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงินจํานอง
หลักประกันเป็ นเงินประมาณไม่เกิน 2,500,000,000 บาท)

ทังนี บริ ษัทฯ สามารถชําระหนีคืนก่อนกําหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระหนีก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ตังแต่ปีทีสองเป็ นต้ นไป
(โปรดพิจ ารณารายละเอี ย ดเพิมเติ ม เกี ยวกับ การรั บความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ นจาก Link Capital I ได้ ใ น
สารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
นอกจากนี ในการพิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเงือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึงรวมถึง อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม
และหลักประกันตามสัญญา โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบียหรื อเงือนไขต่าง ๆ ของ Private Equity Funds ที
บริษทั ฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรี ยบเทียบกับเงือนไขในสัญญาทางการเงินอืน ๆ ในอดีตของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน กั บ กลุ่ ม มหาชั ย แล้ ว พบว่ า เงื อนไขตามสัญ ญากู้ ยื ม เงิ นมี
ความสมเหตุส มผลและเป็ นเงื อนไขที ไม่ด้อยไปกว่าเงือนไขในสัญญาทางการเงินอืน ๆ ในอดี ตของบริ ษัทฯ
ด้ วยเหตุนี คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึง ได้ อ นุมัติ ก ารเข้ าทํ า รายการรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงินดัง กล่ า ว
นอกจากนี การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I มี เ งื อนไขเกี ยวกั บ อัต ราดอกเบี ยและ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และหลักประกันตามสัญญาทีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
ซึงเมือพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินทีบริษทั ฯ ประสบอยู่ ณ ปัจจุบนั (ณ วันที 31 มีนาคม 2560) จะพบว่า
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินน่าจะเป็ นไปได้ ยากและไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จึงมีความเชือมันว่าภายหลังการปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิด
เป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทังจํ านวนตามข้ อ 2.2 และการได้ รับการสนับสนุนในแหล่งเงินทุนจาก Link
Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงินข้ างต้ น รวมถึงการปลดภาระหนีต่าง ๆ ตามทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะมีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้
บริ ษัทฯ สามารถเสริ มสร้ างรายได้ และผลกําไรได้ ในอนาคต อีกทังยังเป็ นการเพิมโอกาสในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพิมเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต
นอกจากนี จากการทีบริษทั ฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนทีมีความเชียวชาญ
ในการบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษัทในอดีตทีผ่านมา อีกทัง
เมือกลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาทีชัดเจนที
จะสามารถช่ ว ยกอบกู้ส ถานการณ์ ข องบริ ษัท ฯ ที เป็ น อยู่ใ นปั จ จุ บันได้ และเพื อเป็ นการลดความเสี ยงใน
การบริหารงานของบริ ษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพ
และเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ของบริ ษัท ฯ และเงื อนไขตามสัญญากู้ยื มเงิน
บริษทั ฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy เป็ นทีปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ตามข้ อ 1.1
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2.3.2

ผลกระทบทีคาดว่ าจะเกิดขึนในกรณี ทีไม่ สามารถดําเนินการตามโครงการได้ สําเร็ จ และความเสียง
จากการดําเนินการตามโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากการดําเนินการภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุนในครังนีไม่ประสบผลสํ าเร็ จ บริ ษัทฯ อาจได้ รับ
ผลกระทบหรื อมีความเสียงดังต่อไปนี
•

บริษทั ฯ อาจต้ องจัดหาผู้ลงทุนกลุ่มใหม่เพือเข้ ามาช่วยแก้ ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ

•

บริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน และด้ วยข้ อจํากัดด้ านหนีสินต่อทุนของบริ ษัทฯ
ในปั จจุบนั ทีอยู่ในอัตราส่วนทีสูงทํ าให้ บริ ษัทฯ ไม่ส ามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรื อ
ธนาคารพาณิชย์ใดได้

•

บริ ษัท ฯ อาจมี ค วามเสี ยงด้ า นการเงิ น และมี โ อกาสผิ ดนัด ชํ าระหนี จํ า นวนมากในอนาคต ซึงจะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ

•

บริ ษัทฯ จะยังคงมีภาระหนีสินจํ านวน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50
บาท ตามข้ อ 2.2 กับ ACO I ซึงหาก ACO I ในฐานะเจ้ าหนีทีรับโอนสิทธิจากเจ้ าหนีการค้ าทังจํานวน
6 ราย (ยกเว้ น Cargill) ต้ องการฟ้องร้ องบังคับชําระหนีจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ จะประสบกับปั ญหา
ทางการเงินและฐานะของบริ ษัทฯ เนืองจาก บริ ษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสด หรื อแหล่งเงินกู้ใ ด ๆ ที จะ
รองรับการจ่ายภาระหนีดังกล่าวได้
อนึง ในส่วนของหนีที ACO I รับโอนจาก Cargill นัน หากการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้ าง
หนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ น
ทุนไม่เป็ นผลสําเร็ จ ACO I จะสามารถบังคับยึดทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพือขายทอดตลาดและนํามา
ชําระหนีได้ ทนั ที เนืองจาก Cargill ได้ ฟ้องร้ องบังคับชําระหนีจํานวนดังกล่าวและศาลชันต้ นได้ ตดั สิน
ให้ Cargill ชนะคดี แ ล้ ว และบริ ษั ท ฯ ก็ ไ ม่ มี ก ระแสเงิ น สด หรื อ แหล่ ง เงิ น กู้ ใด ๆ ที จะรองรั บ
การจ่ายภาระหนีดังกล่าวได้

•

10

สื บเนื องจากการทีบริ ษัท ฯ ได้ ขายหุ้นสามัญใน GJS จํ านวน 100,000,000 หุ้น ในช่วงปลายเดือ น
มิถุนายน 2560 ถึงต้ นเดือนกรกฎาคม 2560 ก่อนหน้ าการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในวันที 14
กรกฎาคม 2560 เนืองจาก บริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องนําเงินทีได้ จากการขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 54
ล้ านบาทมาชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีสถาบันการเงินและเจ้ าหนีการค้ าซึงถึงกําหนดชําระหนีแต่บริ ษทั ฯ ไม่
มีเงินสดเพียงพอในการชําระหนีดังกล่าวเนืองจากบริ ษัทฯ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน GJS จากเดิมทีเคยถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อมใน
จํานวนร้ อยละ 25.91 ของหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด เป็ นร้ อยละ 24.96 ของหุ้นทีจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด10 เนืองจากในกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ มาประชุมผู้ถือหุ้นครบจํานวนร้ อยละ 100 ของหุ้นที

ข้ อมูลบัญชีรายชือผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 11 กรกฎาคม 2560
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จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด บริ ษัทฯ จะไม่สามารถคัดค้ านมติทีสําคัญทีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง
สามในสี (หรื อ ร้ อยละ 75) ของจํ า นวนเสี ย งทังหมดของผู้ถื อ หุ้น ที มาประชุ มและมี สิ ท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงมีอํานาจควบคุมใน GJS และ GJS ยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ เนืองจากกรรมการทีเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ จะมีจํานวนเกินกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมด นอกจากนี หากบริษัทฯ ได้ มาซึงหุ้นใน GJS เพิมเติมในอนาคตจนข้ ามจุดทีต้ องทํา
คําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั
GJS บริษทั ฯ จะมีหน้ าทีในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั
GJS ตามทีกําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์และประกาศ ท.จ. 12/2554 ด้ วย

2.4

•

บริ ษัทฯ จะไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดในข้ อ 1.2 ได้

•

บริ ษัทฯ จะต้ องชํ าระเงินกู้ทังหมดทีเบิกใช้ ภายในวันสุดท้ ายของกํ าหนดเวลา 15 เดือ นนับแต่วันที
เบิกใช้ วงเงิ น กู้ส่วนที หนึง ซึงเป็ น ไปตามเงื อนไขของการรั บความช่วยเหลื อทางการเงิ น จาก Link
Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงินตามข้ อ 2.3.1

งบประมาณทังหมดที คาดว่ าจะใช้ ในเบื องต้ น และงบประมาณทั งหมดทีคาดว่ า จะต้ อ งใช้ เพือให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัทฯ
ในกรณีทีการดําเนินการภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนเป็ นผลสําเร็ จ บริ ษัทฯ จะสามารถปลดภาระหนีสินจํานวน
242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทงจํ
ั านวนตามข้ อ 2.2
นอกจากนี ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริษทั ฯ Link Capital I ซึงเป็ นนิติบคุ คลทีอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของ SSG CH, SSG III และ KG จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้
จํ า นวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท (โปรดพิ จารณารายละเอีย ดของ
สัญญากู้ยืมเงินได้ ในข้ อ 2.3.1 และสารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ อง
ว่าจ้ าง Synergy เป็ นทีปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ตามข้ อ 1.1 โดยบริษัทฯ จะมีภาระ
ค่ าใช้ จ่า ยปี ล ะไม่เ กิ น 575,000.04 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 19,842,804.16 บาท โดยแบ่งเป็ น ค่ าจ้ างใน
การบริ หารงานเดื อนละ 41,666.67 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,437,884.37 บาท และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
เกิดขึนจากการบริหารงานในจํานวนปี ละไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,588,191.67 บาท ภายใต้
สัญญาว่าจ้ างทีปรึกษาทางธุรกิจ ฉบับลงวันที 12 พฤษภาคม 2560 โดยสัญญาจะสินสุดก็ต่อเมือ Link Capital I
เป็ นผู้ยินยอมให้ บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาดังกล่าว หรือบริษัทฯ ได้ ชําระหนีภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินจนเสร็จสินแล้ ว

3.

ข้ อมูลทีเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามทีระบุไว้ ข้างต้ นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี
3.1

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันทีออกหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
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3.2

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด วิเคราะห์ได้ เป็ น 3
กรณี ได้ แก่
3.2.1

กรณี วิเคราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุนให้ บุคคลในวงจํากัดเท่ านัน
ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี
Control Dilution = QePP / (Qo + QePP)
โดยที Qo
QePP

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น
= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน จํานวน 21,800,233,257 หุ้น

Control Dilution = 21,800,233,257 / (6,850,180,964 + 21,800,233,257)
= ร้ อยละ 76.09
ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี
Price Dilution

= (Po – PE) / Po

โดยที PE

= ((Po*Qo) + (PePP*QePP)) / (Qo + QePP)

Po

= ราคาตลาดคํ านวณโดยใช้ ร าคาปิ ด ถัว เฉลี ยย้ อ นหลัง 7 วัน ทํ า การ
ติดต่อกันก่อนวันที คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี ม ติอ นุมัติ ใ ห้ เสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ตังแต่วนั ที 4 กรกฎาคม ถึง
วันที 13 กรกฎาคม 2560 = 0.4771 บาท

PePP

= ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนีเป็ นทุน = 0.19613 บาทต่อหุ้น

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน = 21,800,233,257 หุ้น

ดังนัน PE

=

(0.4771*6,850,180,964)+( 0.19613*21,800,233,257)
(6,850,180,964 +21,800,233,257)

= 0.2633
Price Dilution

= (0.4771 – 0.2633) / 0.4771
= ร้ อยละ 44.81
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ด้ านการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณได้
ดังนี
EPS Dilution

= ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP)) / (NI / Qo)

โดยที NI
= กํ าไรสุทธิ สํ าหรั บ งวดตังแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มี น าคม 2560
จํานวน 856,096,084 บาท

EPS Dilution

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน = 21,800,233,257 หุ้น

= ((856,096,084/6,850,180,964) – (856,096,084/6,850,180,964+21,800,233,257))
(856,096,084/6,850,180,964)
= ร้ อยละ 76.09

3.2.2

กรณี วิเคราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการ
แปลงหนี เป็ นทุนให้ บุค คลในวงจํากัด และการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิ11
ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี
Control Dilution =

โดยที PP

11

(QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3)
(Qo + QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3)

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน จํานวน 21,800,233,257 หุ้น

QeW1

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 จํานวน
2,057,008,912 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW2

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 จํานวน
488,742,177 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ รวมถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครังที 1 (GSTEL-W1) ใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครั งที 2 (GSTEL-W2) และใบสําคัญ แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครังที 3
(GSTEL-W3) ซึงมี จํา นวนหน่วยคงเหลือ 1,135,237,165 หน่ วยสํา หรั บ GSTEL-W1, 269,730,617 หน่ ว ย สํา หรั บ GSTEL-W2 และ
1,500,000,000 หน่วยสําหรับ GSTEL-W3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 ซึงเป็ นวันใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวล่าสุด
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QeW3
Control Dilution =

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 3 จํานวน
2,717,946,050 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)
(21,800,233,257 + 2,057,008,912 + 488,742,177 + 2,717,946,050)
(6,850,180,964 + 21,800,233,257 + 2,057,008,912
+ 488,742,177 + 2,717,946,050)

= ร้ อยละ 79.80
ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงั นี
Price Dilution = (Po – PE) / Po
โดยที PE

= ((Po*Qo) + (PePP*QePP) + (PeW1*QeW1)+ (PeW2*QeW2) +(PeW3*QeW3))
(Qo + QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3)

Po

= ราคาตลาดคํานวณโดยใช้ ราคาปิ ดถัวเฉลียย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ตังแต่วนั ที 4 กรกฎาคม ถึง วันที 13 กรกฎาคม
2560 = 0.4771 บาท

PP

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

PePP

= ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนีเป็ นทุน = 0.19613 บาทต่อหุ้น

PeW1

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 = 1.52 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ
PP แล้ ว)

PeW2

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 = 1.52 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ
PP แล้ ว)

PeW3

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 3 = 1.19 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ
PP แล้ ว)

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน จํานวน 21,800,233,257 หุ้น

QeW1

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที จํานวน
2,057,008,912 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW2

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที จํานวน
488,742,177 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW3

= จํ านวนหุ้ นรองรั บการแปลงสภาพใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ครั งที จํ านวน
2,717,946,050 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)
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ดังนัน PE

=

(0.4771*6,850,180,964) + (0.19613*21,800,233,257) +
(1.52 *2,057,008,912) + (1.52 *488,742,177) + (1.19*2,717,946,050)
(6,850,180,964 + 21,800,233,257 + 2,057,008,912 +
488,742,177 + 2,717,946,050)
= 0.4315

Price Dilution

= (0.4771 – 0.4315) / 0.4771
= ร้ อยละ 9.57

ทังนี ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพดังกล่าว จะ
อ้ างอิงจากราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิหลังจากทีมีการปรับ
สิทธิแล้ ว
ด้ านการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณได้
ดังนี
EPS Dilution

= ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3))
(NI / Qo)

โดยที NI
= กํ าไรสุทธิ สํ าหรั บ งวดตังแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มี น าคม 2560
จํานวน 856,096,084 บาท
Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

PP

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน = 21,800,233,257 หุ้น

QeW1

= จํ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ครั งที 1 จํ านวน
2,057,008,912 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW2

= จํ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ครั งที 2 จํ านวน
488,742,177 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW3

= จํ านวนหุ้นรองรั บการแปลงสภาพใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 จํ านวน
2,717,946,050 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)
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EPS Dilution = ((856,096,084 / 6,850,180,964) – (856,096,084 / 6,850,180,964 +
21,800,233,257 + 2,057,008,912 + 488,742,177 + 2,717,946,050))
856,096,084 / 6,850,180,964
= ร้ อยละ 79.80
3.2.3

กรณี วิเคราะห์ ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุนให้ บุคคลในวงจํากัด การใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
และการจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคํานวณได้ ดังนี
Control Dilution =
โดยที Qo

(QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3 + QeRO)
(Qo + QePP+ QeW1 + QeW2 + QeW3 + QeRO)

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

PP

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

RO

= หุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน จํานวน 21,800,233,257
หุ้น

QeW1

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 จํานวน
2,114,620,342 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW2

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 จํานวน
502,430,565 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW3

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 3 จํานวน
2,794,068,597 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeRO

= จํ า นวนหุ้ น ที เพิ มขึ นจากการจัด สรรให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มตามสัด ส่ วน
การถือหุ้น จํานวน 3,425,090,482 หุ้น

Control Dilution =

(21,800,233,257 + 2,114,620,342 + 502,430,565 +
2,794,068,597 + 3,425,090,482)
(6,850,180,964 + 21,800,233,257 + 2,114,620,342 +
502,430,565 + 2,794,068,597 + 3,425,090,482)

= ร้ อยละ 81.73
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ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคํานวณได้ ดงั นี
Price Dilution

= (Po – PE) / Po

โดยที PE

= ((Po*Qo) + (PePP*QePP) + (PeW1*QeW1) + (PeW2*QeW2) +
(PeW3*QeW3) + (PeRO*QeRO))
(Qo + QePP + QeW1 + QeW2 + QeW3 + QeRO)

Po

= ราคาตลาดคํานวณโดยใช้ ราคาปิ ดถัวเฉลียย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุน ตังแต่วนั ที 4 กรกฎาคม ถึง วันที 13 กรกฎาคม 2560
= 0.4771 บาท

PP

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

RO

= หุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

PePP

= ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนีเป็ นทุน = 0.19613 บาทต่อหุ้น

PeW1

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 = 1.48 บาทต่อหุ้น

PeW2

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 = 1.48 บาทต่อหุ้น

PeW3

= ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 3 = 1.15 บาทต่อหุ้น

PeRO

= ราคาหุ้นใหม่ทีจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น โดยอ้ างอิง
ราคาจากราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนีเป็ นทุน = 0.19613 บาทต่อหุ้น

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน = 21,800,233,257 หุ้น

QeW1

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 จํานวน
2,114,620,342 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW2

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 จํานวน
502,430,565 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW3

= จํ า นวนหุ้ นรองรั บ การแปลงสภาพใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ค รั งที 3 จํ า นวน
2,794,068,597 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeRO

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น =
3,425,090,482 หุ้น
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ดังนัน PE

= ((0.4771* 6,850,180,964) + (0.19613*21,800,233,257) +
(1.48*2,114,620,342) + (1.48*502,430,565) +
(1.15 *2,794,068,597) + (0.19613*3,425,090,482))
(6,850,180,964 + 21,800,233,257 + 2,114,620,342 +
502,430,565 + 2,794,068,597 + 3,425,090,482)
= 0.4083

Price Dilution

= (0.4771 – 0.4083) / 0.4771
= ร้ อยละ 14.43

ด้ านการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคํานวณได้
ดังนี
EPS Dilution

= ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP + QeW1 +
QeW2 + QeW3 + QeRO))
(NI / Qo)

โดยที NI

= กํ าไรสุทธิ สํ าหรั บ งวดตังแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มี น าคม 2560
จํานวน 856,096,084 บาท

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 6,850,180,964 หุ้น

PP

= หุ้นสามัญเพิมทุนตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด

RO

= หุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

QePP

= จํานวนหุ้นทีเพิมขึนจากการแปลงหนีเป็ นทุน = 21,800,233,257 หุ้น

QeW1

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 จํานวน
2,114,620,342 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW2

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 จํานวน
502,430,565 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeW3

= จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 3 จํานวน
2,794,068,597 หุ้น (ปรับสิทธิ PP และ RO แล้ ว)

QeRO

= จํ านวนหุ้นที เพิ มขึ นจากการจัด สรรให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มตามสัด ส่ ว น
การถือหุ้น จํานวน 3,425,090,482 หุ้น
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EPS Dilution

= ((856,096,084 / 6,850,180,964) – (856,096,084 / 6,850,180,964 + 21,800,233,257
+ 2,114,620,342 + 502,430,565 + 2,794,068,597 + 3,425,090,482))
(856,096,084/ 6,850,180,964)
= ร้ อยละ 81.73

ทังนี เมือเปรี ยบเที ยบประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะได้ รับจากการดํ าเนินการภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของ
บริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนกับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ น คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุนให้ ประโยชน์ ต่อ
ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนืองจาก
•

บริ ษั ท ฯ สามารถปลดภาระหนี สิ น จํ านวนทั งสิ น 242,534,385 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
8,369,672,988.50 บาทตามข้ อ 2.2 (โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนีเป็ นทุนของบริษัท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 2)) ซึงช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึนจากการลด
ภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ
วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หากคํานวณ
จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)

•

บริ ษั ท ฯ จะมี ก ลุ่ ม SSG เป็ น ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ น กองทุ น ที มี ค วามเชี ยวชาญใน
การบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริ ษัทในอดีตทีผ่านมา
อีกทัง เมือกลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาทีชัดเจนทีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ ของบริ ษัทฯ ทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพือเป็ น
การลดความเสียงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริหารงาน
จะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ
และเงื อนไขตามสัญ ญากู้ยื มเงิน บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งว่า จ้ าง Synergy เป็ น ที ปรึ ก ษาในด้ า นธุ รกิจ และ
การบริหารจัดการของบริษัทฯ ตามข้ อ 1.1

•

นอกจากนี เพือให้ บริษทั ฯ มีเงินทุนในการดําเนินกิจการได้ อย่างต่อเนือง และปลดภาระหนีอืน ๆ ทีบริษัทฯ
มีอยู่ และเพือความคล่องตัวในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้
จํ านวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อคิ ดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท ทังนี การกู้ ยื มเงิ นจํ านวน
ดังกล่าวจะทําให้ อตั ราส่วนหนีสินรวมต่อทุนคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ทีจํานวน
1.01 เท่าภายหลังการแปลงหนีเป็ นทุนข้ างต้ นเพิมขึนเล็กน้ อยเป็ น 1.06 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงิน
รวมของบริษทั ฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิมขึนจาก 0.57 เท่าเป็ น 0.58 เท่า)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้ ใน
ข้ อ 2.3.1 ข้ างต้ น และในสารสนเทศเกี ยวกับรายการที เกี ยวโยงกันของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 4))
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•

อย่างไรก็ดี แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะ
ส่ งผลให้ บริ ษัทฯ เกิ ดผลขาดทุนในทางบัญชี จํ านวน 6,125.21 ล้ านบาท เนื องจากการรั บรู้ ส่ วนต่ าง
ระหว่างราคายุติธรรมของหุ้นกับราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างหนีตาม
มาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้ อง และทําให้ บริษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเพิมขึนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ แต่บริ ษัทฯ ก็ยังมีความเชื อมันว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุนยังคงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนืองจากบริ ษัทฯ จะได้ รับการปลดภาระ
หนี สินจํ านวนทังสิ น 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาทตามข้ อ 2.2 ใน
คราวเดียว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึนจากการลดภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน
โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวม
ต่ อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลื อ 1.01 เท่ า (ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31
มีนาคม 2560 ดอกเบียค้ างชําระและภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้ างจ่ายทีเกียวข้ องมีจํานวน 99,371,360 ดอลลาร์
สหรั ฐ และ 17,536,122 ดอลลาร์ สหรั ฐ ตามลํ าดับ และหากคํ านวณจากงบการเงินรวมของบริ ษั ท ฯ
อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) นอกจากนี บริษัทฯ ยังจะได้ รับเงินทุนหมุนเวียน
เพิมเติมจากวงเงินกู้ส่วนทีสองจํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท เพือ
ใช้ ในกิจการในสภาวะทีบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอืนใดได้ อีกทัง บริ ษัทฯ
จะมี Synergy ซึงมีทีมงานทีมีความเชียวชาญระดับสากลในอุตสาหกรรมเหล็กมาช่วยเพิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ ให้ มีสมรรถภาพในการผลิตทีดียิงขึน และช่วยหาช่องทางการจัดจํ าหน่าย
ใหม่ ๆ เพิมเติม เป็ นการสร้ างความแข็ งแกร่ งทางการเงิ นและการประกอบกิ จการในอนาคต ดังนัน
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน จึงก่ อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื องต่ าง ๆ ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากั บ
ตลาดทุน ที ทจ. 73/2558 เรื อง รายการในหนังสือนั ดประชุมผู้ ถือ หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเพือขอ
อนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหลักทรั พย์

4.1

ทีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ ACO I
ทีมาของการกําหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนใน
ครังนี ทีราคา 0.19613 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาทีเกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และ ACO I ตาม
ข้ อ 1.3 ซึงคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ทีมีส่วนลดจากราคา
ตลาดนี มีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม
ทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ เกิดผลขาดทุนในทางบัญชี จํานวน 6,125.21
ล้ านบาท เนืองจากการรับรู้ ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมของหุ้นกับราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายจาก
การปรับโครงสร้ างหนีตามมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้ อง ทําให้ บริษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเพิมขึนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน บริ ษัทฯ จะสามารถปลด
ภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาท ได้ ทังจํานวนตาม
ข้ อ 2.2 และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามข้ อ 2.3.1 รวมถึงการปลดภาระหนีต่าง ๆ
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ตามทีกล่าวข้ างต้ น จะทําให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจ
ได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถเสริ มสร้ างรายได้ และผลกําไรได้ ในอนาคต อีกทังยังเป็ น
การเพิมโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต
นอกจากนี จากการทีบริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนทีมีความเชียวชาญ
ในการบริหารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ทางการเงินทีเกิดขึนในหลายบริษัทในอดีตทีผ่านมา อีกทัง เมือ
กลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาทีชัดเจนที จะ
สามารถช่ ว ยกอบกู้ สถานการณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ที เป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บัน ได้ และเพื อเป็ นการลดความเสี ยงใน
การบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชี พและ
เป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ
จะต้ องว่าจ้ าง Synergy เป็ นทีปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ตามข้ อ 1.1
สําหรับการกําหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I ในครังนีทีราคา
0.19613 บาทต่อหุ้น เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคา
เสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรื อคิดเป็ นส่วนลดทีร้ อยละ 58.89 ทังนี โปรดดู
รายละเอียดเกียวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4
4.2

เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ACO I
ด้ วยความจําเป็ นของบริ ษัทฯ และความมีศักยภาพของกลุ่ม SSG ตามทีกล่าวในข้ อ 1.1 ทําให้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ แก่ ACO I
นอกจากนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถ
•

ปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาทได้ ทงั
จํานวนตามข้ อ 2.2

•

มี ACO I ซึงเป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ ม SSG ซึ งเป็ นผู้ ลงทุ น ที มี ศั ก ยภาพ มี ค วามพร้ อมในด้ านเงิ น ทุ น
มีความเชียวชาญในการดําเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ทาง
การเงินเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

•

มี Synergy ซึงมีทีมงานทีมีความเชียวชาญ มีประสบการณ์ และมีชือเสียงในการบริ หารงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นทีปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตามข้ อ 1.1

•

ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I ตามสัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ซึ งมี ว งเงิ น กู้จํ า นวน
41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 1,414,878,111.11 บาทตามข้ อ 2.3.1 (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้ ในสารสนเทศ
เกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4))

•

ปลดภาระหนีและภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มีอยู่กบั กลุ่มมหาชัย
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อนึง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 หากบริ ษัทฯ ดําเนินการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ แก่ ACO I บริษัทฯ จะมีจํานวนหนีคง
ค้ างกับเจ้ าหนี รายต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ซึงบริ ษัทฯ มี แผนจะเจรจาต่อรองกับเจ้ าหนี รายต่าง ๆ
ดังกล่าวต่อไป โดยบริ ษัทฯ คาดว่าเจ้ าหนีรายต่าง ๆ ดังกล่าวจะให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีเนืองจากจากการ
แปลงหนีเป็ นทุนในครังนีจะเป็ นประโยชน์ต่อทังบริษัทฯ และเจ้ าหนีรายต่าง ๆ

หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
4.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ก่ อนการปรั บ หลังการปรั บ
โครงสร้ างหนี โครงสร้ างหนี
ล้ านบาท
1,361
429
1,428
1,428
6,017
1,590
4,731
1,291
378
1,357
15,271
2,684
17,955

378
750
5,866
4,347
10,212

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินทีได้ จากการเสนอขายหุ้น
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ปลดภาระหนีสินจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาทได้ ทังจํานวน
ตามข้ อ 2.2 (โปรดพิ จ ารณารายละเอี ยดในโครงการแปลงหนี เป็ น ทุน ของบริ ษั ท จี สตี ล จํ า กัด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 2))
นอกจากนี ในส่วนของเงินทีจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที
ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering) ในจํ านวนทังสิน 671,763,551.26 บาท (หากมี ก ารใช้ สิ ท ธิ เ ต็ม
จํานวน) บริ ษัทฯ จะนําไปใช้ เพิมเติมกระแสเงินสด เป็ นทุนหมุนเวียน เงินทุนสํ ารองในการดํ าเนิ นงานและ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิมทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีทีเงินได้ จากการเสนอขาย
หุ้นไม่ ครอบคลุมงบประมาณทังหมดทีต้ องใช้ ในการดําเนินการตามโครงการ
ภายหลังจากทีบริษทั ฯ ได้ พจิ ารณาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน ที ราคาหุ้น ละ 0.19613 บาท แล้ ว บริ ษัทฯ มี ค วามจํ า เป็ นที จะต้ อง
ดําเนินการดังกล่าว เนืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์ทีจะปลดภาระหนีการค้ าทีมีอยู่จํานวนมาก รวมถึงภาระ
หนีอืน ๆ ทีเกิดจากการบริหารงานในปั จจุบนั ทังนี เพือให้ บริษทั ฯ สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ
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รวมถึง มีเงินทุนทีเพียงพอในการดําเนินการต่าง ๆ ตามทีกล่าวในข้ อ 2.1 และ 2.2 ซึงการแปลงหนีเป็ นทุนในครังนี
นอกจากจะช่วยปลดภาระหนีการค้ าทีมีอยู่จํานวนมาก รวมถึงภาระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการบริหารงานในปั จจุบนั
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามทีกล่าวในข้ อ 2.3.1 จะช่วยเสริมศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถเสริมสร้ างรายได้ และผลกําไรได้ ในอนาคต นอกจากนี บริษัทฯ
มีความเชือมันในศักยภาพและความเป็ นมืออาชีพของกลุ่ม SSG ซึงเป็ นกองทุนทีมีความเชี ยวชาญในการบริ หาร
จัดการและแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินในหลายบริ ษัท อีกทัง กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที
ชัดเจนทีจะสามารถช่วยกอบกู้ส ถานการณ์ ของบริ ษัท ฯ ที เป็ นอยู่ในปั จจุบันได้ โดยหาก ACO I เข้ ามาเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้ ว ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริษัทฯ และเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน
บริษทั ฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy ซึงมีทีมงานทีมีความเชียวชาญ ประสบการณ์และมีชือเสียงในการบริหารงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก นอกจากนี หนึงในทีมงานยังเป็ นผู้ทีสามารถพลิกฟื นหลายบริษัทในหลายประเทศทีมี
ธุรกิจในลักษณะหรือประเภทเดียวกันกับบริษทั ฯ
4.5

ผลกระทบที คาดว่ า จะเกิ ด ขึ นต่ อการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนฐานะการเงิ น และ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อันเนืองมาจากการเพิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงิน
เนื องจากการจัด สรรและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุน ในครั งนี
เป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 บริ ษัทฯ
จึงต้ องรับรู้ ผลขาดทุนทางบัญชีโดยบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายุติธรรมคูณด้ วยจํานวน
หุ้นทีออกและเสนอขายเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างหนีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ บริษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึน
โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุน
จะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะ
ลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)
นอกจากผลกระทบทีอาจจะเกิดต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะมีหนีเงิน
กู้ยื ม และภาระดอกเบี ยต่ าง ๆ ที เกิ ด จากการกู้ยื ม เงิน จาก Link Capital I ซึงมี วงเงิ น กู้จํ านวน 41,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลากู้ยืมจํานวน 5 ปี 12 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มี
ความเชื อมั นว่ า ภาย หลั ง การปลดภาระหนี สิ นจํ านวน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
8,369,672,988.50 บาทได้ ทังจํ านวนตามข้ อ 2.2 และการรั บความช่ วยเหลื อทางการเงินจาก Link Capital I
ตามสัญญากู้ยืมเงินตามข้ อ 2.3.1 รวมถึงการปลดภาระหนีต่าง ๆ ตามทีกล่าวข้ างต้ น และการบริ หารงานและ
การให้ คําปรึกษาโดยมืออาชีพ กล่าวคือ Synergy จะทําให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
และสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถมีเงินทุนเพียงพอใน
การนํามาชําระหนีคืนให้ แก่ Link Capital I อีกทัง ยังเสริมสร้ างรายได้ และผลกําไรได้ ในอนาคต
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5.

คํารั บรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที ด้ วยความซื อสัต ย์ สุ จ ริ ต
และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ ในเรื องที เกี ยวกั บ การเพิ มทุ น ในครั งนี แล้ ว อย่ า งไรก็ ดี
หากในการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง
ที ได้ มี การแก้ ไ ขเพิมเติม) และหากการปฏิบัติหน้ าที นันเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมี ความเกี ยวข้ องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือ หุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ใช้ ค วามระมัดระวัง ในการดํา เนิ น การพิจ ารณาและตรวจสอบข้ อ มูล ของ ACO I และมี ค วามเห็น ว่า ACO I
เป็ นผู้มีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้ จริง

6.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ในราคาตํา
เนื องจากการจัด สรรและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุ น ในครั งนี
เป็ นการเสนอขายโดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 จากราคา
ตลาด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเกียวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4) ซึงเข้ าข่ายเป็ น
การเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจนในราคาเสนอขายที มีส่ว นลด
เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึงจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นจํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ที มาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนคัด ค้ านการเสนอขายหุ้ นในราคาดัง กล่ า วและจะต้ อ งได้ รั บ
การอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ก่อนการเสนอขาย

7.

ความคุ้มค่ าระหว่ างประโยชน์ ทีจะได้ รับ เปรี ยบเทียบกับการเสนอขายราคาตํา โดยพิจารณาผลกระทบ
ต่ อค่ าใช้ จ่ายและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่ าด้ วยการจ่ าย
โดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payments)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I ทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท ซึงเป็ นราคาทีตํา
กว่าราคาตลาด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอี ยดเกี ยวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4) ไม่มี
ผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้ วยการจ่ายโดย
ใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payments) แต่อาจก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายทางบัญชีเท่ากับ 0.281 บาทต่อหุ้น หรื อรวม
เป็ นจํานวนทังสิน 6,125.21 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจริ งอาจสูงหรื อตํากว่าจํานวนทีคํานวณ
ได้ ทังนี ขึนอยู่กบั ราคาตลาด ณ วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิมทุน
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ในการนี คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี ความเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาทให้ แก่ ACO I มีความคุ้มค่าและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แม้ ราคาดังกล่าวจะเป็ นราคาที มีส่วนลดร้ อยละ 58.89 ของราคาตลาด ซึงเกินกว่า
ร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที กํ า หนดในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยรายละเอี ย ดของความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เกี ยวกับประโยชน์ ของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็ นทุนทีผู้ถือหุ้นจะได้ รับ ซึงมีมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นปรากฏตามข้ อ 3. ข้ างต้ น
นอกจากนี แม้ ว่าจะเกิดค่าใช้ จ่ายทางบัญชีอนั มีผลทําให้ กําไรเบ็ดเสร็ จของกิจการลดลง การออกและเสนอขาย
หุ้นให้ แก่ ACO I ในราคาดังกล่าว ก็ยงั ก่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่บริษทั ฯ เนืองจาก
•

บริษทั ฯ ซึงประสบปั ญหาทางการเงินอยู่แล้ ว ไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนมาชําระหนีหมุนเวียนทีครบกําหนด
ชําระแล้ วจํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรือคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาทตามข้ อ 2.2

•

การแปลงหนีเป็ นทุนและการได้ รับการยกเลิกดอกเบียและภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้ างจ่ายทีเกียวข้ องตามข้ อ
2.2 ทําให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หาก
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)

•

ความเสี ยงในการถู ก บัง คั บ คดี (กรณี ห นี ราย Cargill) หมดไป (โปรดพิ จ ารณาผลกระทบหาก
การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนไม่เป็ นผลสําเร็จในข้ อ 2.3.2)

•

บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินทุนหมุนเวียนเพิมเติมจากวงเงินกู้ส่วนทีสองจํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท เพือใช้ ในกิจการในสภาวะทีบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินอืนใดได้

•

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ประโยชน์ จ าก Synergy ซึ งมี ที ม งานที มี ค วามเชี ยวชาญและประสบการณ์ ใ น
อุต สาหกรรมเหล็ ก ในระดับ สากลเพื อช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การและการผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพและหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพือเพิมยอดขายในอนาคต

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
....................................................
(นางสาวสุนทรี ยา วงศ์ศิริกลุ )
กรรมการบริษัทฯ
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