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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
14 กรกฎาคม 2560
สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2560 ประชุม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวนไม่เกิน 26,160,481,980 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 103,137,868,438.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 129,298,350,418.50 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บาท เพื่อรองรั บการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.90 บาท ให้ แก่ Asia
Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซึ่ ง เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของ SSG Capital
Holdings Limited (“SSG CH”) SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”)
(รวมเรี ยกว่า “กลุ่ ม SSG”) เพื่อชาระหนี ้การค้ าและดอกเบี ้ยคงค้ างรวมจานวน 32,934,250 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น
1,136,535,345.40 บาท ตามโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน โดยบริ ษั ท ฯ จะกาหนดราคาแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ที่ ร าคาหุ้น ละ
0.34 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้นไม่เกิน 1,136,620,000.00 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุ น ของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน”)
ราคาแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด 1 ร้ อยละ 35.50 ซึ่งทาให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้ อยละ 10 ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อ
บุคคลในวงจากัด (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ในจานวนร้ อยละ 24 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ) 2
ทัง้ นี ้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามั ญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ดัง กล่ าวจะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี ้ แม้ บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I
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ราคาตลาด หมายถึ ง ราคาซื อ้ ขายถัวเฉลี่ ย ถ่ วงนา้ หนัก ของหุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ ”) ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี มติให้ นาเสนอต่อที่ ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 คือระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึง่ จะเท่ากับ 0.5272 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ที่
ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 17.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ (“ส านั ก งาน
ก.ล.ต.”) ตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ACO I ด้ วย
(โปรดพิจารณารายละเอียดของ ACO I, SSG III และ KG ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3))
หมายเหตุ - อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในเอกสารฉบับนี ้ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์ ใช้
ซื ้อขายกับลูกค้ าตั ้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้
โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดงั ต่อไปนี ้
1.

ความจาเป็ นและลั กษณะของรายการ รายละเอี ย ดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย
ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกาหนดราคาตลาด

1.1

ความจาเป็ นและลักษณะของรายการ
ภายหลังจากที่ในปี 2551 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้ แก่กลุ่ม บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าวเป็ นผลมาจากการแปลงหนี ้เงิ นกู้ที่ มีการปรั บโครงสร้ างหนี ้เป็ นหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท ฯ
ตามที่ กาหนดไว้ ใ นแผนฟื น้ ฟูกิจการเมื่ อ วันที่ 5 มิ ถุน ายน 2551 และศาลล้ มละลายกลางได้ มี คาสั่งยกเลิก
การฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัทฯ ต่อมาในปี 2552 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงประสบกับ ปั ญหาทางการเงิน ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องของผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและการประสบปั ญหาสภาพคล่องมาโดยตลอดเนื่องจาก
ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินได้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่มีเงิ นทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การช าระหนี ใ้ ห้ แก่ เ จ้ าหนี ท้ างการค้ า จ านวนมากของบริ ษั ท ฯ และแม้ ว่ า บริ ษั ท ฯ จะใช้
ความพยายามในการระดมทุนมากเพียงใดก็ตาม บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถที่จะแก้ ไขปั ญหาและวิกฤตทางการเงิ นที่
เกิดขึ ้นได้ ทั ้งนี ้ เป็ นผลจากการที่อตุ สาหกรรมการผลิตเหล็กได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกในปี
2551 และประกอบกับความต้ องการเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในตลาดโลกลดลงอย่า งมากซึ่งเป็ นผลจากวิกฤตการณ์
ทางการเงินดังกล่าว
บริ ษัทฯ ได้ มีความพยายามในการหาผู้ลงทุนที่มีศกั ยภาพเพื่อช่วยกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริ ษัทฯ โดย
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาข้ อตกลงร่ วมลงทุนกับ ArcelorMittal Netherlands B.V. (“AM”) แต่การดาเนินการ
ดังกล่าวก็ไม่เป็ นผลสาเร็ จเนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนในข้ อตกลงร่ วมลงทุนไม่ได้ รับการปฏิบัติจนครบถ้ วน และ
ภายหลังจากที่การร่ วมลงทุนกับ AM ไม่เป็ นผลสาเร็ จ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ความพยายามในการแก้ ปัญหาสถานการณ์
ทางการเงินของบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการออกหุ้นกู้ให้ แก่เจ้ าหนีท้ ี่เข้ าร่ วมโครงการปรับโครงสร้ างหนี ้
ตามโครงการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่ม หรื อการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ทั ้งนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจได้ ตอ่ ไป
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในช่วง
หลายปี ที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในสรุปงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิ นและ
ความเพียงพอของกระแสเงิ นสดที่ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องหยุด
การผลิตเป็ นเวลา 8 เดือนในปลายปี 2555 ถึงต้ นปี 2556
ในเดือนมีนาคมปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มการผลิตอีกครัง้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ใช้ แหล่งเงิน ทุนที่ได้ รับจากการระดมทุน
โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งแม้ จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตไปได้
อย่างต่อเนื่องและชาระหนี ้กับเจ้ าหนี ้ได้ บางส่วน แต่รายได้ ที่ได้ รับจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาภาระหนี ้คงค้ างกับเจ้ าหนี ้การค้ าจานวนมากได้ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ยังไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว ภาระหนี ้ดังกล่าวจะกลายเป็ นปั ญหาที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของบริ ษัทฯ
เนื่องจากข้ อมูลฐานะการเงินและผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจานวนมากในช่วงระยะเวลา 3
ปี ที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพียง 0.65 เท่า เนื่องจากมีหนี ้สินหมุนเวียนที่ครบกาหนดชาระใน 1 ปี
จานวนมาก ตามงบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีผลประกอบการจาก
การดาเนินธุรกิจปกติ (ไม่รวมกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้และรายได้ อื่น) ขาดทุนตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา และมี
กระแสเงิ นสดจากการดาเนินกิจการในงวดในระดับต่ามากเมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ด้ วยเหตุทั ้งหลายดังกล่าว
ข้ างต้ น จึงเป็ นข้ อจากัดสาหรับบริ ษัท ฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ ใน
การดาเนินกิจการ
ข้ อมูลตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบปี บัญชีสิน้ สุ ด 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559
และงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

31 มีนาคม
25603

31 ธันวาคม
25593

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

รายได้ จากการขาย1

3,526.02

11,669.47

12,260.38

14,513.00

รายได้ รวม

4,297.66

11,752.75

12,303.32

14,692.30

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย

3,330.40

11,759.89

13,817.85

15,110.65

กาไร(ขาดทุน)จากการ
ดาเนินงานปกติ

195.62

(90.42)

(1,557.46)

(597.65)

กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

967.26

(7.14)

(1,514.53)

(418.35)

2,062.75

1,752.49

1,121.23

1,761.90

17,910.08

17,812.87

18,000.02

19,832.86

หนี ้สินหมุนเวียน

3,195.60

5,297.78

5,005.60

5,784.19

หนี ้สินรวม

5,000.54

5,870.59

6,050.87

6,369.18

(20,628.85)

(21,596.11)

(21,589.24)

(20,074.71)

12,909.54

11,942.28

11,949.15

13,463.68

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

ขาดทุนสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายการ

หมายเหตุ 1

31 มีนาคม
25603

31 ธันวาคม
25593

31 ธันวาคม
2558

31 ธันวาคม
2557

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนินงาน2

194.06

830.17

46.17

386.56

อัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี ้สิน
หมุนเวียน

0.65

0.33

0.22

0.30

อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

0.39

0.49

0.51

0.47

รายได้ จากการดาเนินธุรกิจปกติ ไม่รวมกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ กาไรจากการที่เจ้ าหนี ้ลดหนี ้ให้ และรายได้ อื่น

2

ข้ อมูลจากงบกระแสเงินสด

3

บริ ษัทฯ ไม่ได้ จดั ทางบการเงิ นรวมนับตังแต่
้ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่ องจากบริ ษัทย่อย คือบริ ษัท จีเจเอส โน๊ ตส์ โฮลดิ ้งส์
จากัด ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิ ชย์แ ล้ ว เมื่ อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามมติของผู้ถือหุ้นในการประชุม
วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้ นเมื่ อ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 อย่า งไรก็ ต าม งบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ได้ ร วม
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยดังกล่าวจนถึงวันเลิกบริ ษัทแล้ ว

ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การติ ด ต่ อ จากกลุ่ม SSG ซึ่ ง น าโดย SSG CH ที่ แ สดงความจ านงในการให้
ความช่วยเหลือในการปรั บโครงสร้ างหนี ้กับบริ ษัทฯ อย่างจริ งจังและได้ เริ่ มกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due
Diligence) ในด้ านกฏหมาย ด้ านบัญชี และด้ านการเงิน ซึง่ กลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ที่น่าพอใจและเชื่อมัน่ ว่าสามารถเข้ ามาและปรับปรุงธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเริ่ มดาเนินการเจรจา
กับเจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศรายใหญ่จานวน 4 ราย และได้ เข้ าซื ้อหนี ้จากเจ้ าหนี ้ดังกล่าวเมื่อต้ นปี 2560
กลุ่ม SSG เป็ นกลุ่มนิติบุคคลและกองทุนทางการเงิ นที่ มีความชานาญและเน้ นการลงทุนในบริ ษัท ที่ป ระสบ
ปั ญหาด้ านการเงิ น และมีหนี ้สินจานวนมาก (Distressed Assets) โดยกองทุนมีความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
จัดการหนี ้และการปรับปรุง (Turnaround) บริ ษัท โดยกองทุนมีการระดมทุนจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็ 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 (ถื อหุ้นร้ อยละ 62.75 ของสิทธิ ออกเสียงทังหมด)
้
Shyam Maheshwari (ถื อหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมด)
้
และ Andreas Rizal Vourloumis (ถื อหุ้นร้ อยละ 18.625 ของสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด) ร่ วมกันถือหุ้นทังหมด
้
ร้ อยละ 100 ใน SSG CH ทัง้ นี ้ SSG CH เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100 ใน SSG Capital Partners III GPGP, Ltd. (“SSG GPGP”)
ซึ่งมี ฐานะเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ (General Partner) ของ SSG Capital Partners III GP, L.P. (“SSG GP”) โดย SSG GPGP มี
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee) และกรรมการอิสระซึง่ มีอานาจควบคุมการดาเนินงานของ SSG III
SSG III มี สถานะเป็ นห้ างหุ้นส่วนจากัด (Limited Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมนและดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นกองทุนส าหรั บ
การลงทุน โดยระดมทุนจากผู้ลงทุนภายนอกซึ่งมีสถานะเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิด (Limited Partners) (ร้ อยละ 98.36)
และจาก SSG GP (ร้ อยละ 1.64) ทัง้ นี ้ SSG GP มี ส ถานะเป็ น หุ้ นส่วนผู้จ ัด การ (General Partner) ซึ่ง มี อ านาจควบคุม
การดาเนิ นงานของ SSG III โดยหุ้นส่วนจากัดความรั บ ผิด มี สถานะเป็ นเพีย งผู้ล งทุนของกองทุน (Financial Investors)
ใน SSG III ซึ่งไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ SSG III และไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริ ษัทฯ ที่ จะทาให้ ห้ นุ ส่วนจากัด
ความรับผิดมี สถานะเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ณ วันที่ ของสารสนเทศฉบับนี ้ หุ้นส่วนจากัดความรับผิ ด
ประกอบไปด้ ว ยผู้ล งทุ น ประเภทต่าง ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น บ าเหน็จ บ านาญ (Pension Funds) กองทุ น ความมั่ง คั่งแห่งชาติ
(Sovereign Wealth Funds) บริ ษั ท ผู้รั บ บริ ห ารการลงทุ น และทรั ส ต์ ใ ห้ กับ ครอบครั ว (Family Offices) บริ ษั ท ประกัน ภัย
(Insurance Companies) กองทุนซึ่งจัดตังโดยองค์
้
กรซึ่งไม่แสวงหากาไร (Endowment Funds) และเงิ นลงทุนของกองทุน
ต่าง ๆ (Fund of Funds) อนึ่ง รายละเอียดของหุ้นส่วนจากัดความรับผิดเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนื่องจากเป็ นข้ อมูล
ที่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาไม่เปิ ดเผยความลับ (Confidentiality Agreement)
Link Capital I และ ACO I มี สถานะเป็ นบริ ษัทจากัดในรู ปแบบของนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อใช้ ในการลงทุนของกลุม่
SSG ทังนี
้ ้ กลุม่ SSG กาหนดให้ Link Capital I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนี ้มีประกัน และ ACO I ลงทุนในฐานะเจ้ าหนี ้ไม่มีประกัน
เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการและการจาแนกประเภทการลงทุน นอกจากนี ้การลงทุนของกลุม่ SSG ไม่มีการลงทุนใน
ลักษณะที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และ GSTEL
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นอกจากแหล่งเงิ น ทุน กลุ่ม SSG ยังสามารถเข้ าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เมื่อมีการลงทุน ใน
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ป ระสบปั ญ หาด้ านการเงิ น ทางกลุ่ม SSG จึ ง สามารถช่ วยฟื ้น ฟูกิจการทัง้ ด้ านการเงิ น และการ
ประกอบธุ ร กิ จให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพเพื่อ ให้ กิจการสามารถดาเนิน ธุ รกิ จให้ พ้น จากปั ญ หาด้ านการเงิ นและช่วย
ยกระดับให้ ดีขึ ้นในอนาคต (Business Turnaround) ดังนั ้น ในการปรั บโครงสร้ างหนี ้และช่วยฟื น้ ฟูกิจการของ
บริ ษัทฯ นั ้น จึงประกอบด้ วยแผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้และแผนการฟื น้ ฟูบริ ษัทฯ โดยการลงทุนเพิ่มเติมใน
บริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในการปรั บปรุงและบารุงรั กษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่สาคัญของโรงงานอันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถดาเนินการผลิตสินค้ าได้ ทั ้งในช่วงที่มีการใช้ ไฟฟ้าน้ อย (Off-peak) และช่วงที่มีการใช้ ไฟฟ้าสูง (Peak)
ทั ้งนี ้ การเพิ่มอัตราการผลิตจะส่งผลให้ โรงงานมีค่าใช้ จ่ายคงที่ในการผลิตต่อหน่วยลดลงและส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
ความสามารถในการท ากาไรเพิ่ มขึ น้ โดยแผนการฟื ้น ฟูบ ริ ษัท ฯ ดัง กล่ าวจะรวมไปถึ ง การว่าจ้ าง Synergy
Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) ซึ่ ง เป็ นผู้ ให้ บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาในด้ า นธุ ร กิ จและ
การบริ หารจัดการแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับสากลและมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมเหล็ กในระดับสากล นอกจากนี ้ หนึ่งในทีมงานของ Synergy กล่าวคือ Sudhir
Maheshwari ยังเป็ นผู้ที่สามารถพลิกฟื น้ สถานการณ์ ทางการเงิ นที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในหลายประเทศที่มี
ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะหรื อ ประเภทเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ฯ และเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในบริ ษั ท ในเครื อ
ArcelorMittal ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จในอุตสาหกรรมเหล็ กในระดับ สากล (Sudhir มี ป ระสบการณ์ การท างานที่
ArcelorMittal มามากกว่า 27 ปี (ตั ้งแต่ปี 2532 จนถึ ง ปี 2558) ในฐานะของกรรมการบริ ห ารกลุ่ม (Group
Management Board Member) โดยรั บผิดชอบด้ านการเงินบริ ษัท การควบรวมกิจการ การจาหน่ายทรั พย์สิน
การบริ หารความเสี่ยงและการดาเนินธุรกิจในประเทศอินเดียและจีน และเคยดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรม
การสารองของคณะกรรมการการเงินบริ ษัทและภาษี อากร (Alternate Chairman of Corporate Finance and
Tax Committee) และประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ่ ม ArcelorMittal (Chairman of
ArcelorMittal Group Risk Management Committee) ทั ง้ นี ้ Sudhir มี ป ระสบการณ์ ใ นการเข้ าท าธุ ร กรรม
การระดมทุน ที่ ไ ด้ รั บ รางวัลทั่วโลกในหลากหลายรู ปแบบ โดยมี ส ถิ ติการระดมทุน /รี ไฟแนนซ์ อ ยู่ที่ป ระมาณ
100,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ตลอดจนเป็ นผู้นาทีมในการควบรวมกิจการและการจาหน่ายทรัพย์ สิน ซึ่งรวมถึง
ธุรกรรมการควบรวมกิจการระหว่าง Arcelor และ Mittal ในปี 2549 ซึง่ มีมลู ค่าทั ้งสิ ้น 34,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
และยังเป็ นผู้มีส่วนร่ วมสาคัญในการดาเนินกิจการร่ วมกั นภายหลังการเข้ าซื ้อกิจการอีกด้ วย นอกจากนี ้ Sudhir
ยังเคยดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของ Mittal Investments ตั ้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2558 โดย
เป็ นผู้จัดโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับทรั พ ยากรธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ และสาธารณูปโภคซึ่งมี มูล ค่า
1,500 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และเป็ นผู้จดั ตั ้งโรงกลัน่ น ้ามันซึง่ มีกาลังผลิต 9 ล้ านตันต่อปี ที่เมือง Bathinda ประเทศ
อินเดียให้ แก่ HPCL Mittal โดยโครงการดังกล่าวมีมลู ค่าการลงทุน 5,000 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) โดยทีมงานของ
Synergy จะเข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้ านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทฯ
มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงและสามารถบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจา
สัญญาทางการค้ าต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ นอกจากนีท้ ีมงานของ Synergy
จะเข้ ามาให้ คาปรึ กษาแก่คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และอาจจะเข้ าดารงตาแหน่งที่สาคัญในบริ ษัทฯ ด้ วย อนึ่ง
Synergy ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับกลุ่ม SSG ที่จะทาให้ Synergy มีสถานะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่ม
SSG
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นอกเหนือจากแผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังกล่าวแล้ ว
กลุ่ ม SSG ยั ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น
ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้ ความช่วยเหลือในการเจรจาสัญญาทางด้ าน
การเงินกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ตลอดจนช่วยกาหนดนโยบายและเงื่อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่
บริ ษัทฯ เพื่อช่วยในการปรับปรุ งการผลิตของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพและหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ อันจะ
นาไปสู่ผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น คูค่ ้ า พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทุกคน (Stakeholders)
แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้กับกลุ่ม SSG ประกอบด้ วย
•

การกู้ยืมเงินจาก Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม SSG ใน
วงเงิ นกู้จานวน 71,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 2,450,154,777.78 บาท เพื่อชาระหนี ้การค้ า
บางส่วนให้ แก่ ACO I และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบางส่วน

•

การยกเลิกดอกเบี ้ยคงค้ าง (Haircut) สาหรั บหนี ้ทางการค้ าที่ค้างชาระจานวน 3,760,652 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 129,777,177.57 บาท โดยดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นจานวนดอกเบี ้ยที่คดิ คานวณจนถึง
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 โดยแบ่งเป็ นจานวนดอกเบี ้ย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 บางส่วนจานวน 2,995,462 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 103,371,065.81
บาท (“ดอกเบีย้ ส่ วนแรก”) และจานวนดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นหลังวันที่ 31 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 30
สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 จานวน 765,190 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 26,406,111.75 บาท (“ดอกเบีย้ ส่ วนที่สอง”) และ

•

การแปลงหนี ้เงิ นต้ น ส าหรั บหนี ้ทางการค้ าที่ค้างชาระและดอกเบี ย้ คงค้ างรวมจานวน 32,934,250
ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น ประมาณ 1,136,535,345.40 บาท เป็ นทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
ของบริ ษัทฯ ภายหลังการแปลงหนี ้เป็ นทุน3 โดยราคาแปลงหนี ้เป็ นทุนหุ้นละ 0.34 บาท

(โปรดดูรายละเอียดแผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ในหัวข้ อ 2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้น สามัญ เพิ่ มทุ น และ
แผนการใช้ เงิน)
เนื่องจาก ACO I จะเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 76.09 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดของบริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) (“GSTEL”) (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของ GSTEL
สืบเนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ GSTEL ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนของ GSTEL)4
ซึง่ GSTEL เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นโดยทางตรงและโดยทางอ้ อมในบริ ษัทฯ รวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 24.96 ของ

3

โปรดดูเชิงอรรถที่ 2

4

โปรดดูรายละเอียดเกี่ ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ ACO I ในข้ อ 1.2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จี สตีล จากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจากัด ฉบับลงวันที่
14 กรกฎาคม 2560
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หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ5 ดังนั ้น ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะเป็ นผู้ถือรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นทั ้งโดย
ทางตรงและทางอ้ อ ม (เมื่ อ นับ รวมหุ้น ที่ ถือ โดยบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญ ญั ติห ลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ”) คิดเป็ นร้ อยละ 42.97 ของ
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ6 และจะส่งผลให้ ACO I มีหน้ าที่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งหมดของ
บริ ษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรั พย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“ประกาศ ทจ. 12/2554”) อย่ างไรก็ ตาม ACO I ได้ แ จ้ ง บริ ษั ท ฯ ว่า ACO I ไม่ ป ระสงค์ ที่ จะท าคาเสนอซื ้อ
หลักทรั พย์ ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งหมดของกิจการโดย
อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ทั ้งหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการด้ วย (“ประกาศ สจ. 36/2546”)
1.2

รายละเอียดของการเสนอขาย
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 3,343,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.90
บาท ให้ แก่ ACO I เพื่อชาระหนี ้การค้ าและดอกเบี ้ยคงค้ างรวมจานวน 32,934,250 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น
1,136,535,345.40 บาท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน โดยบริ ษัทฯ จะกาหนดราคาแปลงหนี ้เป็ นทุนที่ ร าคา
หุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้นไม่เกิน 1,136,620,000.00 บาท ทั ้งนี ้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กาหนดในประกาศ
ทจ. 72/2558 และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
ในคราวนี ้ ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นทั ้งโดยทางตรงและทางอ้ อม (เมื่อนับรวม
หุ้นที่ถือโดยบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในจานวนร้ อยละ 42.97 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ าย
ได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ7
ทั ้งนี ้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนยังเข้ าข่ายเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั ้งที่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) เนื่องจากภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ

5

ข้ อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

6

หากรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงและทางอ้ อม
ร้ อยละ 40.32 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

7
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24 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ และทางอ้ อมผ่าน GSTEL ร้ อยละ 18.97 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ) 8 และจะเสนอชื่อ
บุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมดและจะแต่งตั ้งบุคคลเข้ า
เป็ นผู้บริ หารในตาแหน่งสาคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ด้ วย
ทาให้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนดังกล่าวเป็ นการทา
รายการกับบุคคลที่จะมีอานาจควบคุมบริ ษัทฯ ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดของ ACO I, SSG III และ KG ได้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล
จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))
อนึ่ง การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนจะส่งผลให้ ACO I มี
หน้ าที่ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศ
ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม ACO I ได้ แจ้ งบริ ษัทฯ ว่ า ACO I ไม่ ประสงค์ ท่ จี ะทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษัทฯ และประสงค์ ท่จี ะขอผ่ อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทงั ้ หมดของกิจการโดย
อาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ สจ. 36/2546 ด้ วย
อนึ่ง บริ ษัทฯ มิได้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ดังเช่น GSTEL เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากผลกระทบ (Dilution Effect) ที่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ได้ รับ พบว่ามีสัดส่วนไม่มากเท่ากับผลกระทบ (Dilution Effect) ที่เกิดกับผู้ถือหุ้นของ GSTEL อีกทั ้ง
เมื่ อ พิ จารณาจากเงิ น ทุน หมุนเวียนในอนาคตของบริ ษั ทฯ พบว่าบริ ษั ท ฯ ยัง คงมี เงิ น ทุน หมุน เวียนเพียงพอ
ภายหลังจากการดาเนิน การภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนเสร็ จสิ ้น
1.3

วิ ธีก ารก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้ น ที่ออกใหม่ สาหรั บ การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
บริ ษัทฯ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 0.34 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 3,343,000,000 หุ้ น ซึ่ ง ออกเพื่ อ ช าระหนี ก้ ารค้ า และดอกเบี ย้ คงค้ างรวมจ านวน
32,934,250 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,136,535,345.40 บาท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ใช้
หลักเกณฑ์ ในการกาหนดราคาจากการเจรจาตกลงทั ้ง 2 ฝ่ าย โดยอ้ างอิง ราคาปิ ดเฉลี่ยในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ตั ้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม ถึง 26 พฤษภาคม 2560 (ซึง่ เท่ากับ 0.3267 บาทต่อหุ้น) ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่บริ ษัทฯ และ
กลุ่ม SSG ได้ เจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ใน MOU โดยบริ ษัทฯ และกลุ่ม SSG ได้ เข้ าทา MOU ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 โดยในการกาหนดราคาเสนอขายหรื อราคาแปลงหนี ้เป็ น ทุน ดัง กล่ าว บริ ษัทฯ จะได้ รับ ประโยชน์ จ าก
การตกลงลดหนี ้การค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี ้ยส่วนแรกจานวน 2,995,462 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 103,371,065.81 บาท (นอกจากนี ้ ACO I จะยกเลิกดอกเบี ้ยส่วนที่สองจานวน 765,190 ดอลลาร์
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หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ภายใต้ สมมติฐานว่ามี การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ โดยถื อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทางตรงร้ อยละ 17.84 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ และทางอ้ อม
ร้ อยละ 22.48 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
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สหรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 26,406,111.75 บาทให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ด้ วย อย่ างไรก็ ดี ในกรณี ที่ การจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ไม่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ห้ นุ ของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จะยัง คงมี ภ าระหนี ส้ ิ น จานวน 37,358,546 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 1,289,214,378 บาทตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 2.3.2 ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยส่วนแรกและดอกเบี ้ยส่วนที่สองดังกล่าวนี ้ด้ วย)
อนึ่ง หากราคาที่ใ ช้ ในการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อ นหลัง 7-15 วันทาการก่ อ น
วัน แรกที่ มี การแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ACO I จะไม่ น าหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ที่ ไ ด้ รั บ ทัง้ หมดออกขายภายในก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)
โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ สามัญส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ACO I จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั ้งหมดที่
ถูกสัง่ ห้ ามขาย
1.4

การกาหนดราคาตลาดสาหรั บการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื ้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง
7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
คือระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึง่ จะเท่ากับ 0.5272 บาท ตามข้ อมูลการซื ้อขายหุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้ เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 1.1 เรื่ องความจาเป็ นและลักษณะของรายการ แม้ ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ จะสามารถใช้
แหล่งเงิ นที่ได้ รับ จากการระดมทุน ในอดีตในการดาเนิ น กิจการของบริ ษัท ฯ มาโดยตลอด ซึ่งแม้ จะส่งผลให้
บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตไปได้ อย่างต่อเนื่องแต่รายได้ ที่ได้ รับจากการดาเนินธุรกิจดังกล่าวก็ไม่สามารถ
แก้ ไขปั ญหาภาระหนี ้คงค้ างกับเจ้ าหนี ก้ ารค้ าจานวนมากได้ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ยังไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว ภาระหนี ้ดังกล่าวจะกลายเป็ นปั ญหาที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ ด้ วยเหตุนี ้ จึงเป็ นที่มาของการเข้ าทารายการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ กับกลุ่ม SSG
ภายใต้ MOU ที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ
ดังนี ้
1.

ACO I ได้ เข้ าซื ้อหนี ้จากเจ้ าหนี ้การค้ าเดิมของบริ ษัทฯ จานวน 4 ราย โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ACO I ได้ ส่งหนังสือมายังบริ ษัทฯ เพื่อยืนยันยอดหนี ้ที่รับโอนจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รวมจานวน
หนี ้ทั ้งหมด 91,589,712 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,160,689,724.68 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจานวน
58,392,108 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,015,066,231.00 บาท และเป็ นดอกเบี ้ยจานวน 33,197,604
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,145,623,493.68 บาท) (“หนีก้ ารค้ า”)
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2.

ภายหลัง จากการเข้ าซื อ้ หนี ก้ ารค้ า ตามข้ อ 1. บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าท าสัญ ญากู้ยืมเงิ น ฉบั บ ลงวัน ที่ 22
มกราคม 2560 (“สั ญ ญากู้ ยื มเงิ น ”) ซึ่ง มี วงเงิ นกู้จานวน 71,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
2,450,154,777.78 บาท กับ Link Capital I โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เบิกใช้ วงเงินกู้
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง จ านวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 1,414,878,111.11 บาท (“วงเงิ น กู้
ส่ วนที่หนึ่ง”) เพื่อชาระหนี ้การค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I เป็ นจานวน 40,180,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 1,386,580,548.89 บาท (แบ่ ง เป็ น เงิ น ต้ น จานวน 25,616,359 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
884,000,625.26 บาท และเป็ นดอกเบี ย้ จ านวน 14,563,641 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
502,579,923.63 บาท) (“การชาระหนีค้ ืนบางส่ วน”)

3.

ACO I ได้ ตกลงลดหนี ้การค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี ้ยคงค้ างจานวน 15,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 517,638,333.33 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ คงเหลือดอกเบี ้ยจานวน 3,633,963
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 125,405,236.71 บาท

4.

หลังจากการชาระหนี ้คืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนี ้การค้ าตามข้ อ 3. เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 บริ ษั ท ฯ ได้ ชาระหนี เ้ พิ่ มเติมให้ แ ก่ ACO I เป็ น จานวน 480,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
16,564,426.67 บาท ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ คงเหลือหนี ้การค้ า จานวน 35,929,712 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
คิดเป็ น 1,239,906,411.22 บาท (แบ่ ง เป็ น เงิ น ต้ น จานวน 32,345,883 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
1,116,231,270.20 บาท และเป็ นดอกเบี ย้ จ านวน 3,583,829 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
123,675,151.37 บาท)

5.

จากการเจรจาเพิ่ มเติมกับ ACO I ACO I มีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ก่อนที่จะดาเนิน การตามโครงการ
แปลงหนี ้เป็ นทุน ACO I จะลดหนี ้การค้ า (Haircut) เพิ่มเติมโดยจะยกเลิกดอกเบี ้ยส่ วนแรกจานวน
2,995,462 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 103,371,065.81 บาท โดยบริ ษัทฯ จะเหลือ ดอกเบี ้ยคงค้ าง
จานวน 588,367 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 20,304,075.20 บาทที่จะนามาแปลงหนี ้เป็ นทุน ณ วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลง
หนี ้เป็ นทุน

6.

ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะชาระหนี ้การค้ า คงค้ างซึ่งเป็ นเงิ นต้ นตามข้ อ 4. จานวน
32,345,883 ดอลลาร์ สหรัฐหรื อคิดเป็ น 1,116,231,270.20 บาท และดอกเบี ้ยคงค้ างที่จะนามาแปลง
หนี เ้ ป็ น ทุน ตามข้ อ 5. จานวน 588,367 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 20,304,075.20 บาท รวมเป็ น
จ าน วน ห นี ท้ ี่ จะ น าม าแ ป ล งหนี เ้ ป็ นทุ น ทั ง้ สิ น้ 32,934,250 ดอ ล ล าร์ ส หรั ฐ ห รื อ คิ ด เป็ น
1,136,535,345.40 บาท (รวมเรี ยกว่า “หนีก้ ารค้ าสุทธิ”) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน

อนึ่ง ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนี ้สินจานวน 35,929,712 ดอลลาร์ สหรั ฐ
(หนี ้การค้ าคงค้ างที่ จะน ามาแปลงหนี เ้ ป็ นทุนจานวน 32,345,883 ดอลลาร์ สหรั ฐ ดอกเบี ้ยคงค้ างที่จะน ามา
แปลงหนี ้เป็ นทุนจานวน 588,367 ดอลลาร์ สหรั ฐ และดอกเบี ้ยส่วนแรกที่ได้ รับการยกเลิกจานวน 2,995,462
ดอลลาร์ สหรัฐ) หรื อคิดเป็ น 1,239,906,411.22 บาท ได้ ทั ้งจานวน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับการปลดภาระ
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หนี ้ดอกเบี ้ยส่วนที่สองเพิ่มอีกจานวน 765,190 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 26,406,111.75 บาท ซึ่งการปลด
ภาระดอกเบี ้ยส่วนแรกและดอกเบี ้ยส่วนที่สองจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้ างจ่ายที่
เกี่ ยวข้ อ งทัง้ สิ ้นจานวน 663,644 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 18,241,953.29 บาท ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งชาระแทน
เจ้ าหนี ้ได้ ทั ้งจานวนอีกด้ วย 9 และจะทาให้ บริ ษัทฯ มี ACO I ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซงึ่
เป็ นผู้ลงทุนที่มีศกั ยภาพและมีความพร้ อมในด้ านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม รวมถึง มีความพร้ อมในการให้ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อนามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
(ในส่ วนของรายละเอี ยดในเรื่ อ งของความพร้ อมในด้ านเงิ น ทุน และความเชี่ ยวชาญในการดาเนิ นธุ ร กิจ ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้ อมในการให้ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อนามาใช้ ในการดาเนินธุร กิจ
ได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดพิจารณาในหัวข้ อ 4.2 เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ ACO I)
อนึ่ง การเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นอาจทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ทันตามแผนการใช้ เงิ นและ/หรื อไม่ได้
จานวนเงินทุนครบตามที่ต้องการซึง่ จะส่งผลกระทบต่อแผนการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้
โดยการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ให้ แ ก่ นักลงทุน ทั่วไป (Public Offering) มี ขัน้ ตอนและต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ ระดมทุนได้ ช้าและอาจไม่ทนั ต่อความต้ องการใช้ เงินของบริ ษัทฯ
และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมี
ข้ อจากัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจานวนเงิ นทุนที่จะได้ รับ เนื่องจากบริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับการสนับสนุน จาก
ผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่มีความสนใจการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เนื่องจากปั จจุบันบริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจากภาวะเศรษฐกิจที่
ซบเซา อีกทั ้ง การเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้เป็ นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่ค่อนข้ างมาก จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ถือหุ้นเดิม
อาจจะใช้ สิทธิไม่เต็มจานวน ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ ตามจานวนที่ต้องการ
2.2

รายละเอียดของโครงการที่บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อยจะนาเงินที่จะได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ใน
โครงการ
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน จะท าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถปลดภาระหนี ส้ ิ น จ านวน 37,358,546 ดอลลาร์ ส หรั ฐ
(หนี ้การค้ าคงค้ างที่นามาแปลงหนี ้เป็ นทุนจานวน 32,345,883 ดอลลาร์ สหรั ฐ ดอกเบี ้ยคงค้ างที่จะนามาแปลง
หนี ้เป็ นทุนจานวน 588,367 ดอลลาร์ สหรั ฐ ดอกเบี ้ยส่วนแรกที่ไ ด้ รั บการยกเลิกจานวน 2,995,462 ดอลลาร์
สหรั ฐ ดอกเบี ้ยส่วนที่สองที่ได้ รับการยกเลิกจานวน 765,190 ดอลลาร์ สหรั ฐ และภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้ างจ่ายที่
เกี่ยวข้ องจานวน 663,644 ดอลลาร์ สหรัฐ) หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวน
(โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2))

9

ตามข้ อตกลงที่มีกบั เจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศนัน้ หากบริ ษัทฯ ผิดนัดชาระหนี ้จะต้ องจ่ายดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราประมาณร้ อยละ 7.5
พร้ อมกับต้ องรับภาระค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ยของดอกเบี ้ยผิดนัดนันในอั
้ ตราร้ อยละ 15 แทนเจ้ าหนี ้การค้ าด้วย
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2.3

โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กับบริษัทฯ ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ไี ม่ สามารถดาเนินการตาม
โครงการได้ สาเร็จ และความเสี่ยงจากการดาเนินการตามโครงการ

2.3.1

โอกาสที่จะสร้ างรายได้ ให้ กับบริษัทฯ
ในกรณีท่ีการดาเนินการภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนเป็ นผลสาเร็ จจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนี ้สินจานวน
ทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวนตามข้ อ 2.2 และบริ ษัทฯ จะ
สามารถเข้ าถึงแหล่งเงิ นทุนจานวนมากได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทั ้งยังช่วยให้ บริ ษัท ฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่ดีขึ ้นจาก
การลดภาระหนี ้สินและการเพิ่มขึ ้นของส่วนทุน โดยหากคานวณจากงบการเงิน ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า
นอกจากนี ้ ก่อนหน้ าที่บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการต่าง ๆ ภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ข้ างต้ น เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินเพื่อรั บความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึ่งเป็ น
นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของ SSG CH, SSG III และ KG ซึ่งมีวงเงิ นกู้จานวน 71,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,450,154,777.78 บาท และมีระยะเวลากู้ยืมจานวน 5 ปี 10 (“การรั บความช่ วยเหลือทาง
การเงิน”) และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เบิกใช้ วงเงิ นกู้ส่วนที่หนึ่งเพื่อชาระหนี ้การค้ าบางส่วน
ให้ แก่ ACO I ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 2.1 ข้ างต้ น และบริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนที่สองจานวน
30,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67 บาท (“วงเงินกู้ส่วนที่สอง”) เพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการลงทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน และชาระหนี อ้ ื่น ๆ ของบริ ษัท ฯ ตามที่ Link Capital I เห็ น ชอบ เมื่ อ ได้ มี
การปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ในสัญญากู้ยืมเงิ น จนครบถ้ วน (โปรดพิจารณาเงื่ อ นไขที่ส าคัญในการเบิ กใช้
วงเงิ น กู้ส่ วนที่ ส องได้ ใ น ข้ อ 6) ของสารสนเทศเกี่ ยวกับ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษั ท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน) (สิ่ ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 4)) โดยในการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงิ นแก่บริ ษัท ฯ Link Capital I จะได้ รั บ
ดอกเบี ้ยและ/หรื อประโยชน์ตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี ้
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1.

ดอกเบี ย้ จ านวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ นจ านวนรวม 42,600,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
1,470,092,866.67 บาท ทั ้งนี ้ จานวนดอกเบี ้ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชาระเงินต้ นบางส่วนก่อน
ถึงกาหนดชาระเงิน

2.

ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ ายวงเงิ น (Front End Fee) จานวนร้ อยละ 2 ของวงเงิ นที่มีการเบิกใช้ (ตาม
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น จะหั ก Front End Fee จากจ านวนเงิ น ที่ เ บิ ก ใช้ ) คิ ด เป็ นจ านวนรวม 1,420,000
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 49,003,095.56 บาท (ร้ อยละ 2 ของวงเงินกู้ 71,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)

หากการปรับโครงสร้ างหนี ข้ องบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ไม่
อาจเสร็ จสิ ้นได้ ภายในกาหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ที่เบิกใช้ วงเงิ นกู้ส่วนที่หนึ่ง บริ ษัทฯ จะต้ องชาระเงิ นกู้ทงหมดที
ั้
่เบิกใช้ ภายในวัน
สุดท้ ายของกาหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ที่เบิกใช้ วงเงินกู้สว่ นที่หนึ่ง
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3.

หลักประกัน ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร ซึ่งมีมลู ค่ารวมประมาณ 10,464,010,993 บาท ตาม
มูล ค่าทางบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2560 และการรั บ โอนสิ ท ธิ ใ นฐานะผู้รั บ ผลประโยชน์ ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย ซึง่ มีมลู ค่าความคุ้มครองรวมประมาณ 11,855,168,000 บาท (ทั ้งนี ้ วงเงินจานอง
หลักประกันเป็ นเงินไม่เกิน 4,021,500,000 บาท)

ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ สามารถชาระหนี ้คืนก่อนกาหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้ก่อนกาหนด
(Prepayment Fee) ตั ้งแต่ปีที่สองเป็ นต้ นไป
โดยรายการรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นจาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิ น ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยรายการดังกล่าวมิได้ เข้ าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก ณ ขณะที่ได้ มีการพิจารณาอนุมัตริ ายการดังกล่าว Link Capital I มิได้ มีสถานะ
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ ณ ขณะที่มีการเสนอการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กลุ่ม SSG ก็มี
ความประสงค์และเจตนาเพียงต้ องการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเท่านั ้น และยังมิได้ มีการแสดงเจตนาถึง
ความต้ องการในการปรับโครงสร้ างหนี ้ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ข้ างต้ นแต่ประการใด อย่างไรก็ดี เพื่อให้
เกิดความโปร่ งใสและชัดเจนในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ นา
ข้ อมูลดังกล่าวมาเปิ ดเผยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมตั ใิ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
นอกจากนี ้ ในการพิจารณาและอนุมัติการเข้ าทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเงื่ อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึง อัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม
และหลักประกันตามสัญญา โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ของ Private Equity Funds ที่
บริ ษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขในสัญญาทางการเงินอื่น ๆ ในอดีตของบริ ษัทฯ ตลอดจน
การรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น ของ GSTEL กับ กลุ่มมหาชัยแล้ ว พบว่าเงื่ อ นไขตามสัญ ญากู้ยืมเงิ น มี
ความสมเหตุส มผลและเป็ น เงื่ อ นไขที่ไม่ ด้อยไปกว่าเงื่ อ นไขในสัญญาทางการเงิ น อื่น ๆ ในอดีตของบริ ษั ท ฯ
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ อ นุมัติการเข้ าท ารายการรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น ดัง กล่ า ว
นอกจากนี ้ การรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ อัต ราดอกเบี ย้ และ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และหลักประกันตามสัญญาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
ซึง่ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินที่บริ ษัทฯ ประสบอยู่ ณ ปั จจุบนั (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) จะพบว่า
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินน่าจะเป็ นไปได้ ยากและไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ความเชื่ อ มั่น ว่าภายหลังการปลดภาระหนี ส้ ิน จานวน 37,358,546 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น
1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวนตามข้ อ 2.2 และการได้ รับการสนับสนุนในแหล่งเงินทุนจาก Link Capital I
ตามสัญ ญากู้ยืม เงิ น ข้ างต้ น รวมถึ ง การปลดภาระหนี ต้ ่าง ๆ ตามที่ กล่ าวข้ างต้ น บริ ษั ท ฯ จะมี แ หล่ ง เงิ นทุน
เพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถเสริ มสร้ างรายได้ และผลกาไรได้ ในอนาคต อีกทั ้งยังเป็ นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติมจาก
สถาบันการเงินในอนาคต
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นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา อีกทั ้ง เมื่อ
กลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ชัดเจนที่จะ
สามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการบริ หารงาน
ของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจว่าการบริ หารงานจะกระทาโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิ น บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy
เป็ นที่ปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1
2.3.2

ผลกระทบที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ ้น ในกรณี ท่ ี ไ ม่ สามารถด าเนิ น การ ตามโครงการได้ ส าเร็ จ และ
ความเสี่ยงจากการดาเนินการตามโครงการ
อย่างไรก็ตาม หากการดาเนินการภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ น ทุน ในครั ง้ นี ้ไม่ ประสบผลส าเร็ จ บริ ษัทฯ อาจได้ รั บ
ผลกระทบหรื อมีความเสี่ยงดังต่อไปนี ้
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•

บริ ษัทฯ อาจต้ องจัดหาผู้ลงทุนกลุ่มใหม่เพื่อเข้ ามาช่วยแก้ ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริ ษัทฯ

•

บริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน และด้ วยข้ อจากัดด้ านการเงิ นของบริ ษัทฯ ทาให้
บริ ษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรื อธนาคารพาณิชย์ใดได้

•

บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้ านการเงิ น และมีโอกาสผิดนัดชาระหนี ้จานวนมากในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิ น มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และความสามารถในการดาเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ

•

บริ ษัทฯ จะยังคงมีภาระหนี ้สินจานวน 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท
ตามข้ อ 2.2 กับ ACO I ซึ่งหาก ACO I ต้ องการบังคับชาระหนี ้จานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ จะประสบกับ
ปั ญหาทางการเงินและฐานะของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสด หรื อแหล่งเงินกู้ใด ๆ ที่จะ
รองรับการจ่ายภาระหนี ้ดังกล่าวได้

•

สืบเนื่องจากการที่ GSTEL ได้ ขายหุ้นสามัญในบริ ษัทฯ จานวน 100,000,000 หุ้น ในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน 2560 ถึงต้ นเดือนกรกฎาคม 2560 ก่อนหน้ าการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในวันที่ 14
กรกฎาคม 2560 เนื่องจาก GSTEL มีความจาเป็ นต้ องนาเงินที่ได้ จากการขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 54
ล้ านบาทมาชาระหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินและเจ้ าหนี ้การค้ าซึ่งถึงกาหนดชาระหนี ้แต่ GSTEL
ไม่มีเงินสดเพียงพอในการชาระหนี ้ดังกล่าวเนื่องจาก GSTEL ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง GSTEL
จะได้ รั บ ผลกระทบจากการลดสัดส่ วนการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯ จากเดิมที่ เคยถื อ หุ้น ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อ มในจานวนร้ อยละ 25.91 ของหุ้น ที่ จาหน่ ายได้ แ ล้ วทัง้ หมด เป็ น ร้ อยละ 24.96 ของหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด11 เนื่องจากในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ มาประชุมผู้ถือหุ้นครบจานวนร้ อย
ละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ดังกล่าว GSTEL จะไม่สามารถคัดค้ านมติที่สาคัญที่ ต้อ ง

ข้ อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
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ได้ รั บ อนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงสามในสี่ (หรื อร้ อยละ 75) ของจานวนเสี ยงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ดี GSTEL ยังคงมีอานาจควบคุมในบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ GSTEL เนื่องจากกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ GSTEL จะมี
จานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมด นอกจากนี ้ หาก GSTEL ได้ มาซึ่งหุ้นในบริ ษัทฯ
เพิ่มเติมในอนาคตจนข้ ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ GSTEL จะมีหน้ าที่ใน
การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ตามที่กาหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์และประกาศ ท.จ.
12/2554 ด้ วย
•

2.4

บริ ษัทฯ จะต้ องชาระเงิ น กู้ทั ้งหมดที่เบิกใช้ ภ ายในวันสุดท้ ายของกาหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วัน ที่
เบิ กใช้ วงเงิ น กู้ส่ วนที่ ห นึ่ ง ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของการรั บ ความช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link
Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงินตามข้ อ 2.3.1

งบประมาณทัง้ หมดที่ค าดว่ าจะใช้ ในเบือ้ งต้ น และงบประมาณทัง้ หมดที่คาดว่ าจะต้ อ งใช้ เพื่อให้
โครงการสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ บริษัทฯ
ในกรณีท่ีการดาเนินการภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนเป็ นผลสาเร็ จ บริ ษัทฯ จะสามารถปลดภาระหนี ้สินจานวน
37,358,546 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวนตามข้ อ 2.2
นอกจากนี ้ ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ Link Capital I ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
ของ SSG CH, SSG III และ KG ได้ ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทฯ ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งมีวงเงินกู้
จานวน 71,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 2,450,154,777.78 บาท (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดของ
สัญ ญากู้ยืมเงิ น ได้ ใ นข้ อ 2.3.1 และสารสนเทศเกี่ ยวกับ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษั ท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่ อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ อง
ว่าจ้ าง Synergy เป็ นที่ปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1 โดยบริ ษัทฯ จะมีภาระ
ค่าใช้ จ่ายปี ล ะไม่ เกิ น 575,000.04 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิดเป็ น 19,842,804.16 บาท โดยแบ่ ง เป็ น ค่า จ้ างใน
การบริ หารงานเดือนละ 41,666.67 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,437,884.37 บาท และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นจากการบริ หารงานในจานวนปี ละไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,588,191.67 บาท ภายใต้
สัญญาว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยสัญญา
จะสิ ้นสุดก็ต่อ เมื่อ Link Capital I เป็ นผู้ยินยอมให้ บริ ษัท ฯ บอกเลิกสัญญาดัง กล่ าวหรื อบริ ษัท ฯ ได้ ชาระหนี ้
ภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินจนเสร็ จสิ ้นแล้ ว

3.

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บุคคลในวงจากัด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ บคุ คลในวงจากัด วิเคราะห์ได้ เป็ น 2 กรณี ได้ แก่
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3.1

กรณีวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุนให้ บุคคลในวงจากัดเท่ านัน้
ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
Control Dilution = QePP / (Qo + QePP)
โดยที่ Qo
QePP

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น
= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน จานวน 3,342,751,016 หุ้น

Control Dilution = 3,342,751,016 / (10,585,378,217 + 3,342,751,016)
= ร้ อยละ 24.00
ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
Price Dilution = (Po – PE) / Po
โดยที่ PE
= ((Po*Qo) + (PePP*QePP))
(Qo + QePP)
Po

= ราคาตลาดคานวณโดยใช้ ราคาปิ ดถัวเฉลี่ ยย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกั นก่ อน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมัติให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ
แปลงหนี ้เป็ นทุน ตั ้งแต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 = 0.5272 บาท

PePP

= ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 0.34 บาทต่อหุ้น

Qo

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น

QePP

= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 3,342,751,016 หุ้น

ดังนั ้น PE

= ((0.5272*10,585,378,217) + (0.34*3,342,751,016))
(10,585,378,217 + 3,342,751,016)
= 0.4822

Price Dilution

= (0.5272 – 0.4822) / 0.5272
= ร้ อยละ 8.52
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ด้ านการลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
EPS Dilution

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

โดยที่ NI

= กาไรสุท ธิ ส าหรั บ งวดตั ้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึ ง 31 มี น าคม 2560 จานวน
835,163,466 บาท

Qo

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น

QePP

= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 3,342,751,016 หุ้น

EPS Dilution

= ((835,163,466/10,585,378,217) – (835,163,466/10,585,378,217+3,342,751,016))
(835,163,466/10,585,378,217)
= ร้ อยละ 24.00

3.2

กรณีวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุนให้ บุคคลในวงจากัด และการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ 12
ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
Control Dilution =

โดยที่ Qo

12

(QePP + QeW2 + QeW3 + QeW4)
(Qo + QePP + QeW2 + QeW3 + QeW4)

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น

QePP

= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน จานวน 3,342,751,016 หุ้น

QeW2

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 จานวน
1,957,499,981 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW3

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 จานวน
1,606,677,915 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW4

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 จานวน
1,246,335,252 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ รวมถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (GJS-W2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุนของบริ ษั ทฯ ครั ง้ ที่ 3 (GJS-W3) และใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ทฯ ครั ง้ ที่ 4
(GJS-W4) ซึ่ ง มี จ านวนหน่ ว ยคงเหลื อ 1,790,700,159 หน่ ว ยส าหรั บ GJS-W2, 1,469,771,865 หน่ ว ย ส าหรั บ GJS-W3 และ
1,140,134,230 หน่วยสาหรับ GJS-W4 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ เป็ นวันใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวล่าสุด
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Control Dilution =

(3,342,751,016 + 1,957,499,981 + 1,606,677,915 + 1,246,335,252)
(10,585,378,217 + 3,342,751,016 + 1,957,499,981 +
1,606,677,915 + 1,246,335,252)

= ร้ อยละ 43.51
ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
Price Dilution = (Po – PE) / Po
โดยที่ PE
= ((Po*Qo) + (PePP*QePP) + (PeW2*QeW2) + (PeW3*QeW3) + (PeW4*QeW4))
(Qo + QePP + QeW2 + QeW3 + QeW4)
Po

= ราคาตลาดคานวณโดยใช้ ราคาปิ ดถัวเฉลี่ยย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ
แปลงหนี ้เป็ นทุน ตั ้งแต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 = 0.5272
บาท

PePP

= ราคาหุ้นใหม่จากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 0.34 บาทต่อหุ้น

PeW2

= ราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 = 1.8936 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

PeW3

= ราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 = 1.3722 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

PeW4

= ราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 = 1.3722 บาทต่อหุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

Qo

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น

QePP

= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 3,342,751,016 หุ้น

QeW2

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 จานวน
1,957,499,981 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW3

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 จานวน
1,606,677,915 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW4

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 จานวน
1,246,335,252 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

ดังนั ้น PE

= ((0.5272*10,585,378,217) + (0.34*3,342,751,016) + (1.8936*1,957,499,981) +
(1.3722*1,606,677,915) + (1.3722*1,246,335,252))
(10,585,378,217 + 3,342,751,016 + 1,957,499,981 +
1,606,677,915 + 1,246,335,252)
= 0.7652
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เนื่ อ งจากราคาตลาด (Po = 0.5272 บาท) ต่ า กว่ า ราคาหุ้ นเฉลี่ ย หลั ง การใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามัญ
(PE = 0.7652 บาท) ดังนั ้น กรณีนี ้ จึงไม่มีผลกระทบด้ านราคา
ด้ านการลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคานวณได้ ดังนี ้
EPS Dilution
= ((NI / Qo) – (NI / Qo + QePP + QeW2 + QeW3 + QeW4))
(NI / Qo)
โดยที่ NI

= กาไรสุท ธิ ส าหรั บ งวดตั ้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึ ง 31 มี น าคม 2560 จานวน
835,163,466 บาท

Qo

= จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 10,585,378,217 หุ้น

QePP

= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการแปลงหนี ้เป็ นทุน = 3,342,751,016 หุ้น

QeW2

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 จานวน
1,957,499,981 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW3

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 3 จานวน
1,606,677,915 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

QeW4

= จานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 จานวน
1,246,335,252 หุ้น (ปรับสิทธิ PP แล้ ว)

EPS Dilution

= ((835,163,466/10,585,378,217) – (835,163,466 /10,585,378,217 +
3,342,751,016 + 1,957,499,981 + 1,606,677,915 + 1,246,335,252))
(835,163,466/10,585,378,217)
= ร้ อยละ 43.51

ทั ้งนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบประโยชน์ ที่ผ้ ูถือ หุ้น จะได้ รับ จากการดาเนิ นการภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ข้ อง
บริ ษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนกับผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อกาไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทฯ
เห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ให้ ประโยชน์ ต่อ
ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก
•

บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378
บาท ได้ ทัง้ จานวนตามข้ อ 2.2 (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดในโครงการแปลงหนี เ้ ป็ นทุน ของบริ ษัท
จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)) ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่ดขี ึ ้นจากการลด
ภาระหนี ้สินและการเพิ่มขึ ้นของส่วนทุน โดยหากคานวณจากงบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า

20

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
•

บริ ษั ท ฯ จะมี กลุ่ม SSG เป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ น กองทุน ที่ มี ความเชี่ ย วชาญใน
การบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงิ นที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา
อีกทั ้ง เมื่อกลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาที่ชัดเจนที่จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบันได้ และเพื่อเป็ น
การลดความเสี่ยงในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจว่าการบริ หารงานจะ
กระทาโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และ
เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy เป็ นที่ปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการบริ หาร
จัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1

•

นอกจากนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีเงิ นทุนในการดาเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อความคล่องตัวใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ในอนาคตภายใต้ แผนการปรั บโครงสร้ างหนี ้ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะได้ รับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยบริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงิน
กู้ส่วนที่สองเพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุนและเงิ นทุนหมุนเวียน และชาระหนี ้อื่น ๆ ของบริ ษัทฯ
ตามที่ Link Capital I เห็นชอบ เมื่อได้ มีการปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ในสัญญากู้ยืมเงิ นจนครบถ้ วน
ทัง้ นี ้ การกู้ยืมเงิ น จานวนดังกล่าวจะทาให้ อัตราส่วนหนี ส้ ิน รวมต่อ ทุน คานวณจากงบการเงิ นของ
บริ ษัทฯ ที่จานวน 0.26 เท่าภายหลังการแปลงหนี ้เป็ นทุนข้ างต้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 0.34 เท่า
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้
ในข้ อ 2.3.1 ข้ างต้ น และในสารสนเทศเกี่ ยวกับ รายการที่ เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))

•

อย่างไรก็ดี แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนจะ
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ทฯ เกิ ดผลขาดทุน ในทางบัญ ชี จานวน 625.66 ล้ านบาท เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ส่ วนต่าง
ระหว่างราคายุติธรรมของหุ้น กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และทาให้ บริ ษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเพิ่มขึ ้นในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่บริ ษัทฯ ก็ยังมีความเชื่อ มั่น ว่ าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนยังคงก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะได้ รับ
การปลดภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาทตาม
ข้ อ 2.2 ในคราวเดียว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่ดขี ึ ้นจากการลดภาระหนี ้สินและการเพิ่มขึ ้น
ของส่วนทุน โดยหากคานวณจากงบการเงิ น ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สิน
รวมต่อทุนจะลดลงจาก 0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังจะได้ รับเงิ นทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติมจากวงเงิ น กู้ส่วนที่ส องจานวน 30,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,035,276,666.67
บาท เพื่อใช้ ในกิจการในสภาวะที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นใดได้
อีกทั ้ง บริ ษัทฯ จะมี Synergy ซึง่ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลในอุตสาหกรรมเหล็กมาช่ วย
เพิ่มประสิทธิ ภาพกระบวนการผลิตของบริ ษั ทฯ ให้ มีสมรรถภาพในการผลิ ต ที่ ดียิ่งขึ น้ และช่ วยหา
ช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ ๆ เพิ่มเติม เป็ นการสร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงิ นและการประกอบ
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กิจการในอนาคต ดังนั ้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุนจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในเรื่ องต่ าง ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากั บ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุ มผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จดทะเบีย นเพื่อ ขอ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ ACO I
ที่มาของการกาหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
ในครั ง้ นี ้ ที่ราคา 0.34 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ เกิดจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และ ACO I ตาม
ข้ อ 1.3 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ ที่มีส่วนลดจาก
ราคาตลาดนี ้ มีความเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ น ทุน จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ทฯ เกิ ดผลขาดทุน ในทางบัญ ชี จานวน
625.66 ล้ านบาท เนื่องจากการรั บรู้ ส่วนต่างระหว่างราคายุติธรรมของหุ้น กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน เป็ น
ค่าใช้ จ่ายจากการปรั บโครงสร้ างหนี ้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ บริ ษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสุทธิ ทาง
บัญชีเพิ่มขึ ้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน บริ ษัทฯ จะสามารถปลด
ภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวนตามข้ อ
2.2 และการรั บความช่วยเหลือทางการเงิ น จาก Link Capital I ตามข้ อ 2.3.1 จะทาให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงิ นทุน
เพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถเสริ มสร้ างรายได้ และผลกาไรได้ ในอนาคต อีกทั ้งยังเป็ นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติมจาก
สถาบันการเงินในอนาคต
นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริ หารจัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ ้นในหลายบริ ษัทในอดีตที่ผ่านมา อีกทั ้ง เมื่อ
กลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ชัดเจนที่จะ
สามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการบริ หารงาน
ของบริ ษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจว่าการบริ หารงานจะกระทาโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย
ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิ น บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy
เป็ นที่ปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1
สาหรั บการกาหนดราคาการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I ในครั ง้ นี ้ที่ราคา
0.34 บาทต่อ หุ้น เป็ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษัท ฯ ให้ แ ก่ บุคคลในวงจากัดโดยกาหนดราคา
เสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรื อคิดเป็ นส่วนลดที่ร้อยละ 35.50 ทั ้งนี ้ โปรดดู
รายละเอียดเกี่ยวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4
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4.2

เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ACO I
ด้ วยความจาเป็ นของบริ ษัทฯ และความมีศกั ยภาพของกลุ่ม SSG ตามที่กล่าวในข้ อ 1.1 ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้ แก่ ACO I นอกจากนี ้
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
•

ปลดภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้ง
จานวนตามข้ อ 2.2

•

มี ACO I ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ในกลุ่ ม SSG ซึ่ ง เป็ นผู้ ลงทุ น ที่ มี ศัก ยภาพ มี ค วามพร้ อมในด้ า นเงิ น ทุ น
มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมและการแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ท าง
การเงิน เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

•

มี Synergy ซึ่งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงในการบริ หารงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นที่ปรึ กษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1

•

ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I ตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ซึ่ ง มี ว งเงิ น กู้ จานวน
71,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 2,450,154,777.78 บาทตามข้ อ 2.3.1 (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรั บความช่วยเหลือทางการเงิ นจาก Link Capital I ได้ ในสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4))

อนึ่ง ตามงบการเงิ นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 หากบริ ษัทฯ ดาเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนให้ แก่ ACO I บริ ษัทฯ จะมีจานวนหนี ้คงค้ างกับเจ้ าหนี ้
รายต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้ ซึง่ บริ ษัทฯ มีแผนจะเจรจาต่อรองกับเจ้ าหนี ้รายต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไป โดย
บริ ษัทฯ คาดว่าเจ้ าหนี ้รายต่าง ๆ ดังกล่าวจะให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีเนื่องจากจากการแปลงหนี ้เป็ นทุนในครั ง้
นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทั ้งบริ ษัทฯ และเจ้ าหนี ้รายต่าง ๆ

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินภายใต้ แผนฟื น้ ฟูกิจการที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ก่ อนการปรับ หลังการปรับ
โครงสร้ างหนี ้ โครงสร้ างหนี ้
ล้ านบาท
624
624
766
766
123
123
1,269
414
3,196
1,805
5,001

112
394
2,019
2,732
4,751
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4.3

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ปลดภาระหนี ้สินจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ได้ ทั ้งจานวนตาม
ข้ อ 2.2 (โปรดพิ จารณารายละเอี ย ดในโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ของบริ ษั ท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2))

4.4

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีท่เี งินได้ จากการเสนอขาย
หุ้นไม่ ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมดที่ต้องใช้ ในการดาเนินการตามโครงการ
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแนวทางและความสมเหตุสมผลในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน ที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท แล้ ว บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องดาเนิ น การ
ดังกล่าว เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปลดภาระหนี ้การค้ าที่มีอยู่จานวนมาก รวมถึงภาระหนี ้อื่น ๆ ที่
เกิดจากการบริ หารงานในปั จจุบัน ทั ้งนี ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ รวมถึง
มี เงิ น ทุน ที่ เพี ยงพอในการดาเนิ น การต่าง ๆ ตามที่ กล่ าวในข้ อ 2.1 และ 2.2 ซึ่งการแปลงหนี เ้ ป็ นทุนในครั ง้ นี ้
นอกจากจะช่วยปลดภาระหนี ้การค้ าที่มีอยู่จานวนมาก รวมถึงภาระหนี ้อื่น ๆ ที่เกิดจากการบริ หารงานในปั จจุบัน
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามที่กล่าวในข้ อ 2.3.1 จะช่วยเสริ มศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถเสริ มสร้ างรายได้ และผลกาไรได้ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความเป็ นมืออาชีพของกลุ่ม SSG ซึ่งเป็ นกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริ หาร
จัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงินในหลายบริ ษัท อีกทั ้ง กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่
ชัดเจนที่ จะสามารถช่ วยกอบกู้สถานการณ์ ข องบริ ษัท ฯ ที่ เป็ น อยู่ใ นปั จจุบันได้ โดยหาก ACO I เข้ ามาเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี ้ของบริ ษัทฯ และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงิ น
บริ ษัทฯ จะต้ องว่าจ้ าง Synergy ซึง่ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการบริ หารงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก นอกจากนี ้ หนึ่งในทีมงานยังเป็ นผู้ที่สามารถพลิกฟื น้ หลายบริ ษัทในหลายประเทศที่มี
ธุรกิจในลักษณะหรื อประเภทเดียวกันกับบริ ษัทฯ

4.5

ผลกระทบที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ น้ ต่ อการประกอบธุ ร กิ จ ของ บริ ษั ท ฯ ตลอดจนฐานะการเงิ น และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
เนื่ อ งจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ในครั ง้ นี ้
เป็ นการเสนอขายหุ้นในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 บริ ษัทฯ
จึงต้ องรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีโดยบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นและราคายุตธิ รรมคูณด้ วยจานวน
หุ้นที่ออกและเสนอขายเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนที่ดขี ึ ้น
โดยหากคานวณจากงบการเงิ นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก
0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า
นอกจากผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะมีหนี ้เงิ น
กู้ยืมและภาระดอกเบี ย้ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการกู้ยืมเงิ น จาก Link Capital I ซึ่ง มี วงเงิ น กู้จานวน 71,000,000
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ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 2,450,154,777.78 บาท และมีระยะเวลากู้ยืมจานวน 5 ปี 13 แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มี
ความเชื่อมั่นว่าภายหลังการปลดภาระหนี ้สินจานวน 37,358,546 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378
บาท ได้ ทั ้งจานวนตามข้ อ 2.2 การรั บความช่วยเหลือทางการเงิน จาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิ น ตาม
ข้ อ 2.3.1 และการบริ หารงานและการให้ คาปรึ กษาโดยมืออาชีพ กล่าวคือ Synergy จะทาให้ บริ ษัทฯ มีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ อย่างเป็ นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้
บริ ษัทฯ สามารถมีเงิ นทุนเพียงพอในการนามาชาระหนี ้คืนให้ แก่ Link Capital I อีกทั ้ง ยังเสริ มสร้ างรายได้ และ
ผลกาไรได้ ในอนาคต
5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอรั บ รองว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และระมั ด ระวัง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ทุ น ในครั ง้ นี แ้ ล้ ว อย่ า งไรก็ ดี
หากในการปฏิบัติหน้ าที่ ดงั กล่าวเกิดความเสียหายแก่ บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้ง
ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิ บัติหน้ าที่นัน้ เป็ น เหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้ อ งได้
ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืน ประโยชน์ จากกรรมการนั ้นแทนบริ ษั ทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
ใช้ ความระมัดระวังในการดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของ ACO I และมีความเห็นว่า ACO I เป็ น
ผู้มีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริ ษัทฯ ได้ จริ ง

6.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้ านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาต่ า
เนื่ อ งจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เ้ ป็ น ทุน ในครั ง้ นี ้
เป็ นการเสนอขายโดยกาหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 35.50 จากราคาตลาด
ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4) ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นการเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัดโดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10
ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึง่ จะต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสี ยงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่มี
ผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
คัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าวและจะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

7.

ความคุ้มค่ าระหว่ างประโยชน์ ท่จี ะได้ รับ เปรียบเทียบกับการเสนอขายราคาต่ า โดยพิจารณาผลกระทบ
ต่ อค่ าใช้ จ่ายและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่ าด้ วยการจ่ าย
โดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payments)
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ACO I ที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตา่
กว่าราคาตลาด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับราคาตลาดในข้ อ 1.4) ไม่มี
ผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายและฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้ วยการจ่าย
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โดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payments) แต่อาจก่อให้ เกิดผลค่าใช้ จ่ายทางบัญชีเท่ากับ 0.1872 บาทต่อ
หุ้น หรื อรวมเป็ นจานวนทั ้งสิ ้น 625,655,650 บาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจริ งอาจสูงหรื อต่ากว่า
จานวนที่คานวณได้ ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ราคาตลาด ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุน
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีความเห็ นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัท ฯ ตาม
โครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนที่ราคาหุ้นละ 0.34 บาทให้ แก่ ACO I มีความคุ้มค่าและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ แม้ ร าคาดัง กล่ าวจะเป็ นราคาที่ มี ส่ วนลดร้ อยละ 35.50 ของราคาตลาด ซึ่ง เกิ น กว่ า
ร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยรายละเอี ย ดของความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ ยวกับ ประโยชน์ ของการจัดสรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับ ซึง่ มีมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรื อสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นปรากฏตามข้ อ 3. ข้ างต้ น
นอกจากนี ้ แม้ วา่ จะเกิดค่าใช้ จ่ายทางบัญชีอนั มีผลทาให้ กาไรเบ็ดเสร็ จของกิจการลดลง การออกและเสนอขาย
หุ้นให้ แก่ ACO I ในราคาดังกล่าว ก็ยงั ก่อให้ เกิดความคุ้มค่าแก่บริ ษัทฯ เนื่องจาก
•

บริ ษั ทฯ ซึ่งประสบปั ญหาทางการเงิ นอยู่แล้ ว ไม่ ต้องจัดหาแหล่ งเงิ นทุนมาชาระหนี ห้ มุนเวียนที่ครบ
กาหนดชาระแล้ วจานวนทั ้งสิ ้น 37,358,546 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,289,214,378 บาท ตามข้ อ 2.2

•

การแปลงหนี ้เป็ นทุนและการได้ รับการยกเลิกดอกเบี ้ยและภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้ างจ่ายที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ
2.2 ทาให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงิ นทุนที่ดีขึ ้น โดยหากคานวณจากงบการเงิ น ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 0.39 เท่า เหลือ 0.26 เท่า

•

บริ ษัทฯ จะได้ รับเงิ นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม จากวงเงินกู้ส่วนที่สองจานวน 30,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อ คิดเป็ น 1,035,276,666.67 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จการในสภาวะที่บ ริ ษัท ฯ ไม่ ส ามารถเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นใดได้

•

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ประโยชน์ จ าก Synergy ซึ่ ง มี ที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ น
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในระดับ สากลเพื่ อ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การและการผลิ ตให้ มี
ประสิทธิภาพและหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
....................................................
(นางสาวสุนทรี ยา วงศ์ศริ ิ กลุ )
กรรมการบริ ษัทฯ
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