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วนัที� 15 สิงหาคม 2560 

เรื�อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี  6025 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2560 (ประกอบ

การพิจารณาวาระที� 1)

2. โครงการแปลงหนี �เป็นทนุ (ประกอบการพิจารณาวาระที� 2)

3. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที� 3)

4. สารสนเทศเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (ประกอบการ

พิจารณาวาระที� 2, 4 และ 6)

5. สารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่ 

(1) ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 2, 4 และ 5)

6. ความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอสิระ (ประกอบการพิจารณาวาระที� 6)

7. ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ข้อปฏิบตัิสําหรับการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

• เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ

• การมอบฉนัทะและวิธีการมอบฉันทะ

• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง

9. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 

10. ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษัทที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ

11. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามลําดบั)

12. แผนที�สถานที�จดัประชมุ

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที� 6/2560 เมื�อวนัที� 14 กรกฎาคม 2560

ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ในวันที� 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ 

ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที� 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณา

เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี �
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หนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 หน้า 2/16 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 24 เมษายน 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 24 

เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวง

พาณิชย์ภายในเวลาที�กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 (สิ�งที�ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื�องจากวาระที� 2 ถึงวาระที� 5 เป็นวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกับการแปลงหนี �เป็นทุนและดําเนินการตามแผนการปรับ

โครงสร้างหนี �ดงันั �น ในการพิจารณาอนมุตัิเรื�องต่าง ๆ ตามวาระที� 2 ถึงวาระที� 5 จะถือเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั โดยหาก

เรื�องในวาระใดวาระหนึ�งไม่ได้รับการอนมุตัิจะถือว่าเรื�องอื�น ๆ ที�ได้รับอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพจิารณาใน

วาระอื�น ๆ ต่อไป โดยจะถือวา่การพิจารณาอนมุติัในเรื�องต่าง ๆ ตามที�ปรากฏรายละเอียดในวาระที� 2 ถงึวาระที� 5 ไม่ได้รับ

การอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตโิครงการแปลงหนี �เป็นทุน

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล จากการที�กลุ่ม SSG ซึ�งนําโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) มีความสนใจที�จะ

เข้าดําเนินการปรับโครงสร้างหนี �ของทั �งบริษัทฯ และบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“GJS”) ส่งผลให้เมื�อวันที�

26 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (“MOU”) กบั Kendrick Global Limited (“KG”) ซึ�งเป็น

บริษัทย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) โดยภายใต้ MOU ดงักล่าว SSG III และบริษัทย่อยของ SSG III 

ประสงค์ที�จะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ โดยใช้นิติบุคคลที�อยู่ภายใต้การควบคุมของ SSG CH, SSG III 

และ KG ได้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)และ Link Capital I (Mauritius) Limited 

(“Link Capital I”) เป็นผู้ดําเนินการ (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”) 

ในการนี � ภายใต้ MOU กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ ดงันี �

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

ACO I ได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพื�อยืนยันยอดหนี �ที� รับโอนจนถึงวันที�  28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมจํานวนหนี �ทั �งหมด 

226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 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”)  

2. ภายหลังจากการเข้าซื �อหนี �การค้าตามข้อ 1. บริษัทฯ ได้เ ข้าทําสัญญากู้ ยืมเ งินฉบับลงวันที�

12 พฤษภาคม 2560 (“สัญญากู้ยืมเงนิ”) ซึ�งมีวงเงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 

บาท กับ Link Capital I โดยบริษัทฯ จะใช้วงเงินกู้ จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 243,425,913.98 บาท 

เพื�อชําระหนี �การค้าบางส่วนให้แก่ ACO I (แบง่เป็นเงินต้นจํานวน 3,985,727 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 137,544,338.76 

บาท และเป็นดอกเบี �ยจํานวน 3,068,212 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 105,881,609.73 บาท) (“การชําระหนี �คืน

บางส่วน”) โดยวงเงินกู้ ในส่วนที�เหลือจากการชําระหนี �คืนบางส่วน บริษัทฯ จะนําไปชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �รายอื�น ๆ ของ

บริษัทฯ รวมถงึใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการต่อไป 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ ใด ๆ ตามสัญญากู้ ยืมเงินเนื�องจากการกู้ ยืมเงินภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน

ดังกล่าวมีเงื�อนไขบังคับก่อนหลายประการตามข้อ 6) ของสารสนเทศเกี�ยวกับรายการที� เกี�ยวโยงกันของบริษัท 

จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) เช่น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้นของบริษทัฯ สําหรับการเข้าทําสญัญากู้ ยืมเงิน เป็นต้น 

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

219,277,709 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,567,103,188.26 บาท (แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

คิ ด เป็ น  4,275,683,281.33 บาท และเป็นดอกเ บี �ยส่ วนแรกจํ านวน 95,377,980 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือคิ ด เ ป็น 

3,291,419,906.93 บาท) (“จาํนวนหนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุน”) 

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

ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,291,419,906.93 บาท1 ทําให้บริษัทฯ ไม่มีจํานวนดอกเบี �ยคงเหลือในจํานวนหนี �ก่อน

การแปลงหนี �เป็นทุน ณ วันที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตาม

โครงการแปลงหนี �เป็นทนุ

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

หนี �ก่อนการแปลงหนี �เป็นทุนสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท (โดยจํานวน

เงินดงักล่าวเป็นเงินต้นทั �งหมด) (“หนี �การค้าสุทธิ”) 

6. ภายใต้ MOU ดงักล่าว บริษัทฯ ประสงค์ที�จะชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐหรือ

คิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท โดยการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ 

หมายเหตุ – อตัราแลกเปลี�ยนที�ใช้ในเอกสารฉบบันี � เป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศถวัเฉลี�ยที�ธนาคาร

พาณิชย์ใช้ซื �อขายกบัลกูค้าตั �งแต่วนัที� 2 พฤษภาคม 2560 ถงึ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ�งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั �งนี � โปรดพจิารณาข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ในการนี � ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิจัดสรร

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I 

เพื�อชําระหนี �การค้าสทุธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี �

เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี �เป็นทุนที�ราคาหุ้ นละ 0.19613 บาท รวมเป็นมูลค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 

4,275,830,130.00 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ”)  

อนึ�ง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 หากบริษัทฯ ดําเนินการแปลงหนี �เป็นทนุ

และดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี � บริษัทฯ จะมีจํานวนหนี �คงค้างกบัเจ้าหนี �รายต่าง ๆ ดงันี �  

1 ดอกเบี �ยดงักลา่วเป็นจํานวนดอกเบี �ยที�คิดคํานวณจนถึงวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบี �ยตามแผนการปรับ

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

ผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 188,471,357.96 บาท 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 

ก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี �

หลังการปรับ

โครงสร้างหนี �

หนี �สินหมุนเวียน ล้านบาท 

เจ้าหนี �การค้า 1,361 429

เงนิกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 1,428 1,428 

เจ้าหนี �อื�นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,017 1,590 

ดอกเบี �ยค้างจ่าย 4,731 1,291

ประมาณการหนี �สิน 378 378 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 1,357 750 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 15,271 5,866

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 2,684 4,347

รวมหนี �สิน 17,955 10,212

โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการแปลงหนี �เป็นทนุและแผนการปรับโครงสร้างหนี �ในโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 2) สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) และ

สารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บคุคลในวงจํากดั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5)

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที�บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นจะได้รับ

จากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนและแผนการปรับโครงสร้างหนี �ในโครงการแปลงหนี �เป็นทุนดังกล่าวแล้ว  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ เนื�องจาก 

• บริ ษัทฯ สามารถปลดภาระหนี �สินจํ านวนทั �งสิ �น 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็ น

8,369,672,988.50 บาทตามรายละเอียดที�กล่าวข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนี �

เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 2)) ซึ�งช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที�ดี

ขึ �นจากการลดภาระหนี �สินและการเพิ�มขึ �นของส่วนทุน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 อตัราส่วนหนี �สินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า 

(หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อตัราส่วนดงักล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) 

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

จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินที�เกิดขึ �นในหลายบริษัทในอดีตที�ผ่านมา อีกทั �ง เมื�อ

กลุ่ม SSG เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที�ชัดเจน

ที�จะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ที�เป็นอยู่ในปัจจุบนัได้ และเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงใน

การบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมือ

อาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ และเงื�อนไขตามสัญญา

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

ที�ปรึกษาในด้านธุรกิจและการบริหารจดัการของบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 ของสารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอ
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

ขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้น

ที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บคุคลในวงจํากดั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5)   

• นอกจากนี � เพื�อให้บริษัทฯ มีเงินทนุในการดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื�อง และปลดภาระหนี �อื�น ๆ ที�บริษัทฯ 

มีอยู่ และเพื�อความคล่องตวัในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �

ข้างต้น บริษัทฯ จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสญัญากู้ ยืมเงิน ซึ�งมีวงเงินกู้

จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท ทั �งนี � การกู้ ยืมเงินจํานวนดงักล่าว

จะทําให้อตัราส่วนหนี �สินรวมต่อทนุคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที�จํานวน 1.01 เท่า

ภายหลงัการแปลงหนี �เป็นทนุข้างต้นเพิ�มขึ �นเล็กน้อยเป็น 1.06 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ อตัราส่วนดงักล่าวจะเพิ�มขึ �นจาก 0.57 เท่าเป็น 0.58 เท่า) 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้

ในวาระที� 6 และในสารสนเทศเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 4)) 

• อย่างไรก็ดี แม้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนจะ

ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดผลขาดทนุในทางบญัชีจํานวน 6,125.21 ล้านบาท เนื�องจากการรับรู้ส่วนต่างระหว่าง

ราคายุติธรรมของหุ้นกบัราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนเป็นค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี �ตามมาตรฐาน

การบญัชีที�เกี�ยวข้อง และทําให้บริษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสทุธิทางบญัชีเพิ�มขึ �นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

แต่บริษัทฯ ก็ยังมีความเชื�อมั�นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ

แปลงหนี �เป็นทุนยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื�องจากบริษัทฯ จะได้รับการปลดภาระหนี �สิน

จํานวนทั �งสิ �น 242,534,385 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 8,369,672,988.50 บาทตามที�ปรากฏในวาระนี �ใน

คราวเดียว ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที�ดีขึ �นจากการลดภาระหนี �สินและการเพิ�มขึ �นของส่วนทุน 

โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 อตัราส่วนหนี �สินรวม

ต่อทนุจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 

2560 ดอกเบี �ยค้างชําระและภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่ายที�เกี�ยวข้องมีจํานวน 99,371,360 ดอลลาร์สหรัฐ 

และ 17,536,122 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ และหากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วน

ดงักล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) นอกจากนี � บริษัทฯ ยังจะได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ�มเติม

จากวงเงินกู้ส่วนที�สองจํานวน 14,070,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 485,544,756.67 บาท เพื�อใช้ใน

กิจการในสภาวะที�บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินอื�นใดได้ อีกทั �ง บริษัทฯ จะมี 

Synergy ซึ�งมีทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญระดับสากลในอุตสาหกรรมเหล็กมาช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีสมรรถภาพในการผลิตที�ดียิ�งขึ �น และช่วยหาช่องทางการจัดจําหน่าย

ใหม่ ๆ เพิ�มเติม เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการประกอบกิจการในอนาคต ดังนั �น 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน จึงก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัโครงการแปลงหนี �

เป็นทุน ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น ทั �งนี � ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยละเอียดเกี�ยวกับการดําเนินการตาม

แผนการปรับโครงสร้างหนี �และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

ปรากฏตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บคุคลในวงจํากดั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) 

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี � ผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต์ งามชํานญัฤทธิ� 73,495,400 1.07 

4. บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 650,122,279 9.49 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล จากการที�บริษัทฯ จะต้องดําเนินการตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนและแผนการปรับโครงสร้างหนี �

ในโครงการแปลงหนี �เป็นทุนตามที�กล่าวในวาระที� 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน และจากการที�บริษัทฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนจะส่งผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็น

อย่างมาก ดังนั �น เพื�อเป็นการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้ นเดิมที�ได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) บริษัทฯ จึงจะเพิ�มทุน 

จดทะเบียนเพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ด้วย ซึ�งรวมถงึ การเพิ�มทนุจดทะเบียนเพื�อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ภายใต้ใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ครั �งที� 1 (GSTEL-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1”) และใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ครั �งที� 2 (GSTEL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2”) และใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ครั �งที�  3 (GSTEL-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3”) ที�ได้รับ

ผลกระทบจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนด้วย

ในการนี � บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที�จะต้องเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็นจํานวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (1) เพื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ

บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เพื�อรองรับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน และ (3) เพื�อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ

บริษัทฯ ภายใต้ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W3 (อนึ�ง ปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุ้นสามญัที�ออกเพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 จํานวน 2,904,967,782 หุ้น) และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยให้ใช้ข้อความดงัต่อไปนี �แทน
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 187,436,954,750 บาท (หนึ�งแสนแปดหมื�นเจ็ดพนัสี�ร้อย

สามสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื�นสี�

พนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แบง่ออกเป็น 37,487,390,950 หุ้น (สามหมื�นเจ็ดพันสี� ร้อยแปดสิบ

เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื�นเก้าร้อย

ห้าสิบหุ้น)

มลูค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามญั 37,487,390,950 หุ้น (สามหมื�นเจ็ดพันสี� ร้อยแปดสิบ

เจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื�นเก้าร้อย

ห้าสิบหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ทั �งนี � ให้บคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทําการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อ

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ�มทุนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุในแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) 

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็น

จํานวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 

บาท (1) เพื�อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

และ (2) เพื�อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน และ (3) เพื�อ

รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี � ผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต์ งามชํานญัฤทธิ� 73,495,400 1.07 

4. บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 650,122,279 9.49 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ (1) เพื�อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที� ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื�อรองรับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยว
โยงกันของบริษัทฯ และ (3) เพื�อรองรับการปรับสทิธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที�บริษัทฯ ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็นจํานวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน

ไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดที�ปรากฏในวาระที� 3 นั �น บริษัทฯ จะต้องพิจารณา

จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ดงันี �

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้ นสามัญเดิม  

ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ที�ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื �อ

หุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Record Date) ในวันที� 7 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม)

(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 8 กนัยายน 2560  

อนึ�ง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามญัที�ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิ

ตามเงื�อนไขและได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที�กําหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ”) ทั �งนี � บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัที�

ราคาตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที�ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื�องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินการมาแล้ว 1 ปี และมี

ผลขาดทนุสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้น

สามัญเพิ�มทุนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้ นในราคา

เดียวกนั โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เหลือจนกระทั�งไม่มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรอีก 

หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที�จะจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากนี � ในกรณีที�มีเศษของหุ้น

ที�เกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนซึ�งถืออยู่แต่ละรายให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิ �ง

ทั �งนี � บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้น

ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ดงักล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการ

กระทําการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ  ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ (ข) 

เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องปฏิบตัิหรือต้องดําเนินการใด ๆ เพิ�มเติมนอกเหนือจากที�ต้องดําเนินการตามกฎระเบียบที�

เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไข

ที�กําหนดในการจดัสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจในการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมบางรายที�ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที�มีอยู่ภายใต้กฎหมาย

ต่างประเทศ 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

นอกจากนี � บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมภายหลงัจากที� ACO I ได้ดําเนินการ

ทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดของบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที�

ทจ. 12/2554 เรื�อง หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) เสร็จสิ �นแล้ว ทั �งนี � เพื�อเป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมและเป็นช่องทางการระดม

ทนุเพิ�มเพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ (โปรดพิจารณาขั �นตอนและลําดบัในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนในข้อ 1.2 ของสารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษัท 

จี สตีล จํากดั (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากดั 

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 5))

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด 

(มหาชน) ให้แก่  (1) ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้ นที�ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่  และ (2) บุคคลในวงจํากัด  

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ให้แก่ ACO I โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี �เป็นทุนที�ราคาหุ้ นละ 0.19613 บาท รวมเป็นมูลค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 

4,275,830,130.00 บาท เพื�อชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 

บาท ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ

แปลงหนี �เป็นทุนในคราวนี � ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 76.09 ของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ)2 ทําให้การจดัสรร

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนดงักล่าว เป็นการทํารายการกับบุคคลที�จะมี

อํานาจควบคมุบริษัทฯ ซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน

พ.ศ. 2546 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 127 

ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 ซึ�งเกินกวา่ 20 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ  

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที�เกี�ยวโยงกันในสารสนเทศเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท

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

นอกจากนี � การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนที�ราคาหุ้นละ 

0.19613 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 58.89 ของราคาตลาด ซึ�งเกินกว่าร้อยละ 10 

ของราคาตลาดตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้บริษัท

2 หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ สืบเนื�องจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจํานวน

หุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษัทฯ ทั �งนี � ภายใต้สมมติฐานว่ามีผู้ใช้สิทธิจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นจาํนวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู ่(Rights Offering) และมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทั �งจํานวน สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่วจะเปลี�ยนเป็นร้อยละ 58.15 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดงันั �น 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตั �งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว นอกจากนี � แม้บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิ

จากที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I แล้ว บริษทัฯ 

จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตาม 

ที�กําหนดในประกาศ ทจ .72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ ACO I ด้วย  

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนด

ราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดในวาระที� 5 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื �อขายถัวเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนักของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วนัทําการติดต่อกัน ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อ

ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 คือระหว่างวนัที� 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึ�งจะเท่ากบั 0.4771 

บาท ตามข้อมลูการซื �อขายหุ้นของบริษัทฯ ที�ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อนึ�ง ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที�ตํ�ากว่ามลูค่าหุ้นสามญัที�ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ�งบริษทัฯ จะต้องปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขและได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที�กําหนดในมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดัฯ ทั �งนี � บริษัทฯ 

สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที�ราคาตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที�ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื�องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจาก

การดําเนินการมาแล้ว 1 ปี และมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 

ในการนี � การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนจะส่งผลให้ 

ACO I มีหน้าที�ทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์ (ซึ�งประกอบด้วยหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3) ตามที�กําหนดไว้ในพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ประกอบ

กับประกาศ ทจ. 12/2554 โดยในการกําหนดราคาในการทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดดังกล่าว กลุ่ม SSG 

จะดําเนินการตามที�กําหนดในพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ประกอบกบัประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน)  

(สิ�งที�ส่งมาด้วย 4) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 979,383,177 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ซึ�งได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2555 และที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม 2555 ที�เกิดขึ �นจากการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุ ทั �งนี � ตามรายละเอียดในข้อ 4. ของ

ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 โดยอัตราและราคาการปรับสิทธิมี

รายละเอียด ดงันี �
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลังการเปลี�ยนแปลง

ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W1
- ราคาการใช้สิทธ ิ(บาท) 2.75 1.48
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย : 0.20 หุ้น 1 หน่วย : 0.37 หุ้น

(4) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 232,699,948 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื�อ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ซึ�งได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2555 เมื�อ

วันที� 6 สิงหาคม 2555 ที�เกิดขึ �นจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�

ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ 

แปลงหนี �เป็นทุน ทั �งนี � ตามรายละเอียดในข้อ 4. ของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W2 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงันี �

ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลังการเปลี�ยนแปลง

ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W2
- ราคาการใช้สิทธ ิ(บาท) 2.75 1.48
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย : 0.20 หุ้น 1 หน่วย : 0.37 หุ้น

(5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,294,068,597 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 ซึ�งได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2555 

เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม 2555 ที�เกิดขึ �นจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้น

ที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ

แปลงหนี �เป็นทุน ทั �งนี � ตามรายละเอียดในข้อ 4. ของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

GSTEL-W3 โดยอตัราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดงันี �

ก่อนการปรับสิทธิ ภายหลังการเปลี�ยนแปลง

ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ GSTEL-W3
- ราคาการใช้สิทธ ิ(บาท) 2.15 1.15
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย : 0.20 หุ้น 1 หน่วย : 0.37 หุ้น

ทั �งนี � มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ ที�

เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกับ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับ

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมทั �งดําเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และ (3) ลงนามใน

เอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ซึ�งรวมถงึการติดต่อ และ

การยื�นคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามญั

เพิ�มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควร

เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียด

ข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารและ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบั

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าวตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ น

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี � ผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต์ งามชํานญัฤทธิ� 73,495,400 1.07 

4. บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 650,122,279 9.49 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดโดยกําหนดราคา
เสนอขายที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน 

ในวาระที� 4 (2) เป็นการเสนอขายโดยกําหนดราคาหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ในราคาที�มีส่วนลดร้อยละ 58.89 จาก

ราคาตลาด ซึ�งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากดัโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจนในราคาเสนอขาย

ที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ�งจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกนัตั �งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ก่อน 

การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทนุด้วย

ในการนี � หากราคาที�ใช้ในการแปลงหนี �เป็นทุนตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วนัทําการก่อนวัน

แรกที�มีการแปลงหนี �เป็นทุน ACO I จะไม่นําหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ได้รับทั �งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่

วนัที�หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ เริ�มทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวนัที�หุ้นสามญั

ส่วนเพิ�มทุนดงักล่าวทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ACO I จะสามารถทยอยขายหุ้น 

ที�ถกูสั�งห้ามขายได้ในจํานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถูกสั�งห้ามขาย

ทั �งนี � รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดของการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนซึ�งเป็นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน

วงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏใน

สารสนเทศเกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บคุคลในวงจํากดั (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) 
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนให้แก่ ACO I โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี �

เป็นทุนที�ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็นมูลค่าทั �งสิ �นไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท เพื�อชําระหนี �การค้าสุทธิจํานวน 

123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน ซึ�งเป็นการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจํากดั โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 

10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 72/2558  

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นที�มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมกันตั �งแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคดัค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว ในวาระนี � ผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � 

ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต์ งามชํานญัฤทธิ� 73,495,400 1.07 

4. บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 650,122,279 9.49 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตกิารรับความช่วยเหลือทางการเงนิซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี �ตามรายละเอียดที�กล่าวในวาระที� 2 บริษัทฯ จะได้รับความ

ช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�อยู่ภายใต้การควบคุมของของ SSG CH, SSG III และ KG 

ตามสญัญากู้ ยืมเงินซึ�งมีวงเงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลา

กู้ ยืมจํานวน 5 ปี3 โดยภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะมีวงเงินเพื�อเบกิใช้จํานวน 3 วงเงิน คือ 

1. วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�ง จํานวน 9,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 310,583,000 บาท (“วงเงนิกู้ส่วนที�

หนึ�ง”) บริษัทฯ จะสามารถเบกิใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งเพื�อการชําระหนี �คืนบางส่วนให้แก่ ACO I ตามรายละเอียดที�ปรากฏใน

วาระที� 2 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งทันทีภายหลังจากที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�งจะอยู่ภายใต้เงื�อนไขบังคับ

ก่อนที�สําคัญ คือ การกู้ ยืมเงินภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินต้องได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที�ประชุม

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ต้องเป็นที�พอใจของ Link Capital I  

ในส่วนของวงเงินกู้ ส่วนที�สองและวงเงินกู้ ส่วนที�สามจะเป็นวงเงินกู้ ในส่วนที�เหลือจากวงเงินกู้ ส่วนที�หนึ�งซึ�ง

บริษัทฯ จะสามารถเบกิใช้ได้เพื�อวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี �และตามที�กําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินเท่านั �น

3 หากการปรับโครงสร้างหนี �ของบริษัทฯ ซึ�งรวมถึงการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุน

ไม่อาจเสร็จสิ �นได้ภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนัที�เบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�หนึ�ง บริษัทฯ จะต้องชําระเงินกู้ทั �งหมดที�เบิกใช้ภายในวนั

สดุท้ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนบัแต่วนัที�เบิกใช้วงเงินกู้สว่นที�หนึ�ง
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

2. วงเงินกู้ส่วนที�สอง จํานวน 14,070,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 485,544,756.67 บาท (“วงเงินกู้

ส่วนที�สอง”) บริษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้วงเงินกู้ส่วนที�สอง เพื�อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุน

หมนุเวียน และชําระหนี �อื�น ๆ ที�เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

3. วงเงินกู้ส่วนที�สาม (ส่วนที�เหลือจากส่วนที�หนึ�งและส่วนที�สอง) (“วงเงนิกู้ส่วนที�สาม”) บริษัทฯ จะต้อง

นําไปชําระหนี �ต่าง ๆ ที�มีอยู่กบั บริษัท มหาชยัศนูย์รวมเหล็ก จํากดั และนายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� (“กลุ่มมหาชัย”)   

รวมเรียกการกู้ ยืมดงักล่าวข้างต้นเป็น “การรับความช่วยเหลือทางการเงิน” โดยในการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่บริษัทฯ Link Capital I จะได้รับดอกเบี �ยและ/หรือประโยชน์ตอบแทนตามสญัญากู้ ยืมเงิน ดงันี � 

(1) ดอกเบี �ยจํานวนร้อยละ 12 ต่อปี คิดเป็นจํานวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

848,926,866.67 บาท ทั �งนี � จํานวนดอกเบี �ยอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้นบางส่วนก่อนถึงกําหนดชําระเงนิ

(2) ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนร้อยละ 2 ของวงเงินที�มีการเบิกใช้ (ตาม

สญัญากู้ ยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินที�เบิกใช้) คิดเป็นจํานวนรวม 820,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 

28,297,562.22 บาท (ร้อยละ 2 ของวงเงินกู้  41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

(3) หลักประกัน ได้แก่ ที�ดิน อาคารและเครื�องจักร ซึ�งมีมูลค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม

มูลค่าทางบญัชี ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้ รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกนัภยั ซึ�งมี

มูลค่าความคุ้ มครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทั �งนี � วงเงินจํานองหลักประกันเป็นเงินประมาณไม่เกิน 

2,500,000,000 บาท) 

ทั �งนี � บริษัทฯ สามารถชําระหนี �คืนก่อนกําหนดได้โดยจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระหนี �ก่อนกําหนด 

(Prepayment Fee) ตั �งแต่ปีที�สองเป็นต้นไป 

โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 319 ของสินทรัพย์ที� มีตัวตนสุทธิ

(Net Tangible Assets หรือ NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 และเมื�อนบัรวมขนาดรายการ

ของการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนตามที�ปรากฏในวาระ 

ที� 4 (2) และขนาดรายการของการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามที�ปรากฏในวาระนี � จะมีขนาดรายการรวมกันเท่ากบั 

ร้อยละ 446 ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที�

31 มีนาคม 2560 ซึ�งเกินกวา่ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ   

บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดําเนินการ 

ต่าง ๆ รวมถงึการดําเนินการ ดงัต่อไปนี �

(ก) เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ

รายการที�เกี�ยวโยงกนั

(ข) ขออนุมัติการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ จากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนน

เสียงในส่วนของผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย

(ค) แต่งตั �งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ และ

จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั �ง
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บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื�อทําหน้าที�ดังกล่าว โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอสิระได้ใน สิ�งที�ส่งมาด้วย 6

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้ใน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติการรับ 

ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึ�งเป็นนิติบุคคลที�อยู่ภายใต้การควบคุมของของ SSG CH, SSG III และ 

KG ตามสัญญากู้ ยืมเงินซึ�งมีวงเงินกู้ จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,414,878,111.11 บาท ตาม

รายละเอียดที�เสนอข้างต้น และมีความเห็นว่าการที�บริษัทฯ จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตาม

สัญญากู้ ยืมเงิน ซึ�งมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จะสามารถชําระหนี �คืนบางส่วนให้แก่ ACO I 

ตามรายละเอียดที�ปรากฏในวาระที� 2 ข้างต้น ตลอดจนมีแหล่งเงินทุนเพื�อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ 

และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนี �อื�น ๆ ที�เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื�อนําไปชําระหนี �ต่าง ๆ ที�มีอยู่กับ

กลุ่มมหาชยั  

นอกจากนี � ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื�อนไขในสญัญากู้ ยืมเงิน ซึ�งรวมถึง อตัราดอกเบี �ยและ

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ ยืม และหลกัประกนัตามสัญญา โดยเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบี �ยหรือเงื�อนไขต่าง ๆ ของ 

Private Equity Funds ที�บริษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรียบเทียบกับเงื�อนไขในสัญญาทางการเงินอื�น ๆ ในอดีตของ

บริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบักลุ่มมหาชัยแล้ว พบว่าเงื�อนไขตามสญัญากู้ ยืมเงินมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นเงื�อนไขที�ไม่ด้อยไปกว่าเงื�อนไขในสัญญาทางการเงินอื�น ๆ ในอดีตของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี � 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมตัิการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว นอกจากนี � การรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีเงื�อนไขเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี �ยและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ ยืม และ

หลกัประกนัตามสญัญาที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ซึ�งเมื�อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินที�

บริษัทฯ ประสบอยู่ ณ ปัจจุบนั (ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560) จะพบว่าการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินน่าจะเป็นไปได้ยาก

และไม่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ 

การลงมติ วาระนี �ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ น

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี � ผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี � ถือเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีส่วนได้เสียในการทํารายการ

ชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นายนิรัมดร์ งามชํานญัฤทธิ� 503,059,120 7.34 

2.  นางสาวลดัดา จิระพงษ์ตระกลู 73,567,740 1.07 

3.  นายนิรุตต์ งามชํานญัฤทธิ� 73,495,400 1.07 

4. บริษัท เดอะ สตีล จํากดั (มหาชน) 19 0.00 

รวม 650,122,279 9.49 
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หนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 หน้า 16/16 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

วาระที� 7 พจิารณาเรื� องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื�อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์

ที�จะแต่งตั �งบุคคลอื�นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั �งนี � โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือ 

มอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึ�ง

แต่งตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ

แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ�ง

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2560 ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ

ผู้ ถือหุ้นได้ 

อนึ�ง บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั �งที�  1/2560 

(Record Date) ในวันที� 31 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 1 สิงหาคม 2560  

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) 

(นายยรรยง คโุรวาท) 

ประธานกรรมการ 


