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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน

บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 14 กรกฎาคม 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํานักงานใหญ่ตั �งอยู่ที� เลขที� 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั �น 18 

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 6/2560 เมื�อวันที� 14 

กรกฎาคม 2560 เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ดงัต่อไปนี �

1. การลดทุนและเพิ�มทุน

ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

48,775,743,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 187,436,954,750 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 

27,732,242,204 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุ ในลกัษณะดงันี �

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้

เงนิทนุ  

หุ้นสามญั ไม่เกิน 

27,732,242,204

หุ้น

5.00 ไม่เกิน 

138,661,211,020 

บาท

 แบบมอบอํานาจทั�วไป 

(General Mandate)

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

รวมไม่เกิน 138,661,211,020 บาท (1) เพื�อรองรับการการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน

หุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) เพื�อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อชําระหนี �การค้าแก่เจ้าหนี �

การค้าตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน และ (3) เพื�อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ครั �งที� 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1”) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น

สามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ครั �งที� 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2”) และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ครั �งที� 3 (“ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W3”) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี �
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

การใช้สทิธิ 

ราคา

ขายต่อ

หุ้น 

(บาท)

วัน เวลา จอง

ซื �อ และ ชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถื อหุ้ นเดิ มของบริ ษั ทตาม

สดัส่วนการถือหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ (Right Offering)

ไม่เกิน 

3,425,090,482

หุ้น

2 หุ้นเดิม 

ต่อ 

1 หุ้นใหม่

0.19613 โปรดดูหมายเหตุ

ข้อ 1 

โปรดดหูมายเหตุ

ข้อ 2 

2. Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited (“ACO I” ) 

ซึ�งเป็นเจ้าหนี �ของบริษัทฯ ตาม

โครงการแปลงหนี �เป็นทุน โดย

การจัด ส รรดั งก ล่ าวเป็ นก าร

จัดสรรในลักษณ ะการจัดสรร

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั

ไม่เกิน 

21,801,000,000 

หุ้น 

- 0.19613 โปรดดูหมายเหตุ

ข้อ 1 

โปรดดหูมายเหตุ

ข้อ 3 

3. เพื�อรองรับการปรับสิทธิตาม

ข้อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ GSTEL-W1

ไม่เกิน  

979,383,177 

หุ้น

1 หน่วย  

ต่อ 

0.37 หุ้น

- - โปรดดหูมายเหตุ

ข้อ �

4. เพื�อรองรับการปรับสิทธิตาม

ข้อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ GSTEL-W2 

ไม่เกิน  

232,699,948 

หุ้น

1 หน่วย  

ต่อ 

0.37 หุ้น

- - โปรดดหูมายเหตุ

ข้อ 4 

5. เพื�อรองรับการปรับสิทธิตาม

ข้อกําหนดสิทธิฯ ใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ GSTEL-W3 

ไม่เกิน  

1,294,068,597 

หุ้น

1 หน่วย  

ต่อ 

0.37 หุ้น

- - โปรดดหูมายเหตุ

ข้อ 4 

หมายเหตุ

1. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับ

การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�

เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ รวมทั �งดําเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม

ทุน ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว
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2. เนื�องจากภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ACO I จะ

เป็นผู้ ถือรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 76.09 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด1 และจะ

ส่งผลให้ ACO I มีหน้าที�ทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์ทั �งหมดของบริษัทฯ ตามที�กําหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ 

(รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)  

ในการนี � เพื�อเป็นการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นเดิมและเป็นช่องทางการระดมทุนเพิ�มเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 3,425,090,482 หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 

หุ้นสามญัใหม่ ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อ

หุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที� 7 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 8 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัจากที� ACO I ได้ดําเนินการทําคําเสนอซื �อหลกัทรัพย์

ทั �งหมดของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ. 12/2554 เสร็จสิ �นแล้ว

ทั �งนี � บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯดงักล่าวข้างต้นให้ผู้

ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการ

กระทําการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษทัฯ หรือ 

(ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องปฏิบัติหรือต้องดําเนินการใด ๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากที�ต้องดําเนินการตาม

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ 

หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�กําหนดในการจดัสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขาย

และจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมบางรายที�ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัย

ข้อยกเว้นที�มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

3. การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ ที�ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท ถือ

เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 58.89 ของราคาตลาด2 ซึ�งเกินกวา่ร้อยละ 10 ของราคา

ตลาดตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุ้ นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และ

1 หากรวมถึงหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และหุ้นสามญั

เพิ�มทุนที�จดัสรรเพื�อรองรับการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทั �งนี � ภายใต้สมมติฐานว่ามีผู้ ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ที�เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิทั �งจํานวน สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะเปลี�ยนเป็นร้อยละ 58.15 
2 ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื �อขายถัวเฉลี�ย ถ่วงนํ �าหนักของหุ้นสามัญ ของบ ริษั ทฯ ในตลาดหลักท รัพ ย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �ง

ที� 1/2560 คือระหวา่งวนัที� 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึ�งจะเท่ากับ 0.4771 บาท ตามข้อมูลการซื �อขายหุ้นของบริษัทฯ ที�

ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
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ภายหลงัการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนในคราวนี � ACO I จะ

เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด

ของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษทัฯ)3

ทั �งนี � การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนยังเข้าข่ายเป็นรายการที�

เกี�ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 21/2551 เรื�อง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) เนื�องจากภายหลงัจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ

บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ACO I จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ 76.09 ของจํานวนหุ้นที�

จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)4 และจะเสนอชื�อบุคคล

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในจํานวนเกินกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดและจะแต่งตั �งบุคคลเข้าเป็นผู้บริหาร

ในตําแหน่งสําคัญของบริษัทฯ รวมถึงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ด้วย ทําให้การจดัสรร

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนดงักล่าวเป็นการทํารายการกบับคุคลที�จะมี

อํานาจควบคมุบริษัทฯ ซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนได้

ในสารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)) 

4. สืบเนื�องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่ในราคาตํ�า ส่งผลกระทบต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นต้อง

ดําเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคํานวณตามเงื�อนไขการปรับสิทธิตามที�ระบุไว้ใน

ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

2.2 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ในกรณี ที� มี เศษของหุ้ นที� เกิดจากการจัดสรรหุ้ นให้กับผู้ ถือหุ้ นตามสัดส่วนซึ�งถืออยู่แต่ละรายให้ ปัด เศษ 

ของหุ้นดงักล่าวทิ �ง 

ทั �งนี � ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื �อเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 

หรือไม่สามารถจดัสรรได้เนื�องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที�จะจองซื �อหุ้นดงักล่าวอีกต่อไป

3  หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วของบริษัทฯ สืบเนื�องจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวน

หุ้นที�ผู้ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของ

บริษัทฯ ทั �งนี � ภายใต้สมมติฐานว่ามีผู้ ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแตล่ะ

รายถืออยู ่(Rights Offering) และมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั �งจํานวน สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะเปลี�ยนเป็นร้อยละ 58.15 
4 โปรดดเูชิงอรรถที� 3 
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3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน

กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ในวนัที� 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 

โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที� 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น 

(Record Date) เพื�อสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 1 สิงหาคม 2560  

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทนุต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะยื�นจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ตามที�กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 

4.3 บริษัทฯ จะยื�นขออนุมตัิให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม

ในส่วนของการเพิ�มทุนโดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ภายใต้

โครงการแปลงหนี �เป็นทุน บริษัทฯ จะไม่ได้รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ�มทุนเป็นเงินสด แต่เป็นการนําหนี �การค้าคงค้าง 

และดอกเบี �ยคงค้างมาแปลงเป็นหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ โดยมีที�มาตามที�ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.1 ของ

สารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ให้แก่บคุคลในวงจดัเรื�องความ

จําเป็นและลักษณะของรายการ แม้ที�ผ่านมา บริษัทฯ จะได้รับการสนบัสนุนจากบริษัท มหาชยัศูนย์รวมเหล็ก จํากดั 

และ นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ� (นายนิรัมดร์ฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด)  

(“กลุ่มมหาชัย”) ในเรื�องของแหล่งเงินทุนในการดําเนินกิจการ แต่บริษัทฯ ก็ยงัไม่มีแหล่งเงินเพียงพอที�จะนํามาชําระ

หนี �ทางการค้าที�ค้างชําระจํานวนมากในอดีตได้ ด้วยเหตุนี � จึงเป็นที�มาของการเข้าทํารายการปรับโครงสร้างหนี �ของ

บริษัทฯ กบั ACO I ซึ�งเป็นนิติบคุคลที�อยู่ภายใต้การควบคมุของ SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) SSG 

Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่ม SSG”) 

ภายใต้บนัทึกความเข้าใจที�ลงนามเมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้างหนี �ของ

บริษัทฯ ดงันี �

1. ACO I ได้เข้าซื �อหนี �จากเจ้าหนี �การค้าเดิมของบริษัทฯ จํานวน 7 ราย โดยเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2560 

ACO I ได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพื�อยืนยันยอดหนี �ที�รับโอนจนถึงวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวม

จํานวนหนี �ทั �งหมด 226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75 บาท (แบง่เป็นเงินต้น

จํานวน 127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี �ยจํานวน

98,446,192 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท) (“หนี �การค้า”) 
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2. ภายหลังจากการเข้าซื �อหนี �การค้าตามข้อ 1. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากู้ ยืมเงินฉบับลงวันที�  12 

พฤษภาคม 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึ�งมีวงเงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

1,414,878,111.11 บาท กับ Link Capital I โดยบริษัทฯ จะใช้วงเงินกู้ จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือคิดเป็น 243,425,913.98 บาท เพื�อชําระหนี �การค้าบางส่วนให้แก่ ACO I (แบ่งเป็นเงินต้น

จํานวน 3,985,727 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 137,544,338.76 บาท และเป็นดอกเบี �ยจํานวน

3,068,212 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี �คืนบางส่วน”) โดย

วงเงินกู้ ในส่วนที�เหลือจากการชําระหนี �คืนบางส่วน บริษัทฯ จะนําไปชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �รายอื�น ๆ 

ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียด

ของการชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �รายอื�น ๆ ใน ข้อ 2.1.2 ของสารสนเทศเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกนัของ

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4)) 

หมายเหตุ บริษัทฯ ยงัไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ ใด ๆ ตามสญัญากู้ ยืมเงินเนื�องจากการกู้ยืมเงินภายใต้สญัญา

กู้ยืมเงินดงักล่าวมีเงื�อนไขบงัคบัก่อนหลายประการตามข้อ 6) ของสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยง

กนัของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) เช่น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สําหรับการเข้าทําสญัญากู้ ยืมเงิน เป็นต้น

3. ภายหลังจากการชําระหนี �คืนบางส่วน บริษัทฯ จะยังคงเหลือหนี �ที� ค้างชําระกับ ACO I จํานวน 

219,277,709 ด อลล าร์ส ห รัฐ ห รือคิ ด เป็ น  7,567,103,188.26 บ าท  (แบ่ งเป็ น เงิน ต้ น จํานวน 

123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท และเป็นดอกเบี �ยส่วนแรกจํานวน

95,377,980 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวนหนี �ก่อนการแปลงหนี �

เป็นทุน”) 

4. ACO I ได้ตกลงลดหนี �การค้า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบี �ยส่วนแรกจํานวน 95,377,980 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท5 ทําให้บริษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบี �ยคงเหลือใน

จํานวนหนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุน ณ วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ

5. หลงัจากการชําระหนี �คืนบางส่วนตามข้อ 2. และการลดหนี �การค้าตามข้อ 4. บริษัทฯ คงเหลือจํานวน

หนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุนสทุธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 

บาท (โดยจํานวนเงินดงักล่าวเป็นเงินต้นทั �งหมด) (“หนี �การค้าสุทธิ”) 

6. ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์ที�จะชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 123,899,729 

ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ

บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ 

5 ดอกเบี �ยดงักลา่วเป็นจํานวนดอกเบี �ยที�คิดคํานวณจนถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบี �ยตามแผนการปรับ

โครงสร้างหนี �จะรวมถึง จํานวนดอกเบี �ยที�เกิดขึ �นหลงัวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงวนัที� 30 สิงหาคม 2560 ซึ�งเป็นวนัประชุมวิสามัญ

ผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 188,471,357.96 บาท  
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หมายเหตุ - อตัราแลกเปลี�ยนที�ใช้ในเอกสารฉบบันี � เป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศถวัเฉลี�ยที�ธนาคาร

พาณิชย์ใช้ซื �อขายกบัลูกค้าตั �งแต่วนัที� 2 พฤษภาคม 2560 ถงึ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ�งประกาศโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ทั �งนี � โปรดพิจารณาข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)  

6. ประโยชน์ที�บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุให้

ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เนื�องจาก 

• บริษัทฯ สามารถปลดภาระหนี �สินจํานวนทั �งสิ �น 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ (หนี �การค้าสุทธิที�นํามา

แปลงหนี �เป็นทนุจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี �ยส่วนแรกและดอกเบี �ยส่วนที�สองที�ได้รับ

การยกเลิกรวมจํานวน 100,839,458 ดอลลาร์สหรัฐ และภาษีหกั ณ ที�จ่ายค้างจ่ายที�เกี�ยวข้องจํานวน 

17,795,198 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือคิดเป็น 8,369,672,988.50 บาท ได้ทั �งจํานวน (โปรดพิจารณา

รายละเอียดในโครงการแปลงหนี �เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 2)) ซึ�ง

ช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที�ดีขึ �นจากการลดภาระหนี �สินและการเพิ�มขึ �นของส่วนทุน โดยหาก

คํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 อตัราส่วนหนี �สินรวมต่อทุน

จะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วน

ดงักล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) 

• บริษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนที�มีความเชี�ยวชาญในการ

บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ �นในหลายบริษัทในอดีตที�ผ่านมา อีกทั �ง 

เมื�อกลุ่ม SSG เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที�

ชดัเจนที�จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที�เป็นอยู่ในปัจจุบนัได้ และเพื�อเป็นการลดความ

เสี�ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่ม

มืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ และเงื�อนไขตาม

สญัญากู้ ยืมเงิน บริษัทฯ จะต้องว่าจ้าง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) 

ซึ�งเป็นผู้ ให้บริการให้คําปรึกษาในด้านธุรกิจและการบริหารจดัการแก่ผู้ประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรม

เหล็กในระดับสากลและมีทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กในระดับ

สากล นอกจากนี � หนึ�งในทีมงานของ Synergy กล่าวคือ Sudhir Maheshwari ยงัเป็นผู้ที�สามารถพลิก

ฟื�นสถานการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ �นในหลายบริษัทในหลายประเทศที�มีธุรกิจในลกัษณะหรือประเภท

เดียวกนักบับริษัทฯ และเคยมีประสบการณ์การทํางานในบริษทัในเครือ ArcelorMittal ซึ�งประกอบธุรกิจ

ในอตุสาหกรรมเหล็กในระดบัสากล (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัประสบการณ์การทํางานของ 

Sudhir Maheshwari ในข้อ 1.1 ของสารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท 

จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ 

(2) บุคคลในวงจํากัด (สิ�งที� ส่งมาด้วย 5)) โดยทีมงานของ Synergy จะเข้ามาช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ
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ด้านกระบวนการผลิตและระบบการจัดการภายใน ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ลดลงและสามารถบริหารจดัการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาสญัญาทางการค้า

ต่าง ๆ เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภณัฑ์ นอกจากนี �ทีมงานของ Synergy จะเข้ามาให้

คําปรึกษาแก่คณะผู้ บริหารของบริษัทฯ และอาจจะเข้าดํารงตําแหน่งที�สําคัญในบริษัทฯ ด้วย อนึ�ง 

Synergy ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบักลุ่ม SSG ที�จะทําให้ Synergy มีสถานะเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบั

กลุ่ม SSG 

• นอกนอกจากนี � เพื�อให้บริษัทฯ มีเงนิทนุในการดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื�อง และปลดภาระหนี �อื�น ๆ ที�

บริษัทฯ มีอยู่ และเพื�อความคล่องตัวในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้แผนการปรับ

โครงสร้างหนี �ข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสญัญากู้ยืม

เงิน ซึ�งมีวงเงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท ทั �งนี � 

การกู้ ยืมเงินจํานวนดงักล่าวจะทําให้อตัราส่วนหนี �สินรวมต่อทุนคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ ที�จํานวน 1.01 เท่าภายหลังการแปลงหนี �เป็นทุนข้างต้นเพิ�มขึ �นเล็กน้อยเป็น 1.06 เท่า 

(หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อตัราส่วนดงักล่าวจะเพิ�มขึ �นจาก 0.57 เท่าเป็น 0.58 เท่า) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้

ในสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4)) 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้ นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงนิสํารองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเติม)

7.2 สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ที�ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ในครั �งนี � จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เมื�อ

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงนิปันผล เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั �งนี � เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ ตามที�กําหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื�น ๆ ในฐานะผู้ ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ�มทุน

• โปรดพิ จารณ ารายละเอีย ดในโค รงการแป ลงหนี �เป็นทุนของบ ริษั ท  จี  ส ตี ล  จํากัด  (ม หาชน)  

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 2) 

• โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกบัการทํารายการที�เกี�ยวโยงของบริษัทฯ ได้ในสารสนเทศเกี�ยวกบัการเข้า

ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) 
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• โปรดพิจารณารายละเอียดเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนได้ในสารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่

ละรายถืออยู่ และ บคุคลในวงจํากดั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน

ลําดับ ขั �นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 6/2560 14 กรกฎาคม 2560 

2 วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น

ครั �งที� 1/2560  (Record Date) 

31 กรกฎาคม 2560 

3 วนัรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

1 สิงหาคม 2560 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 30 สิงหาคม 2560 

5 ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิ�มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ กบักระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ

6 วันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที� มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ�มทุน 

(Record Date) 

7 กนัยายน 2560 

7 วนัรวบรวมรายชื�อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

8 กนัยายน 2560 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ

ลายมือชื�อ .............................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท
(นายริวโซ โอกิโน) 

กรรมการ 

ลายมือชื�อ.............................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท

(นางสาวสนุทรียา วงศ์ศิริกุล) 

กรรมการ 


