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 วันท่ี 26 กันยายน 2562 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 
29 พฤษภาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code)

 2. รายงานประจําป ี2561 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)
 4. โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
 8. รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
 9. รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ

กิจการโดยการอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
 10. แบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้อง

ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
 11. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการขอ

ผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(Whitewash)

 12. ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ และบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้าใหม่

 13. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. ข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 

 เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
 การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

 15. ข้ันตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562
 16. คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทน

รับมอบฉันทะ
 17. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. 
 18. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม
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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562  
ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 และได้มอบหมายให้นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล มีอํานาจในการพิจารณา
แก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานท่ีสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทฯ เป็นสําคัญ ซ่ึงตามหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขท่ี GST/ELCID–16/2562 เร่ือง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้ง
เลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เป็นวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขท่ี 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเนื่องจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (“GSTEEL-W1”) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2 (“GSTEEL-W2”) ซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี 27 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นวันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 2/2562 ท่ีได้เลื่อนออกไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับ 
GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2562 ได้เพ่ิมเติมวาระการประชุมในเร่ือง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับลดทุนจดทะเบียนเพ่ือตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 และการแก้ไขจํานวน
หุ้นสามัญท่ีจะเพ่ิมทุนเพ่ือให้จํานวนหุ้นสามัญท่ีจะเพิ่มข้ึนหรือจํานวนทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเพ่ือ 
ตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับ GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 โดยในการเพิ่มเติมวาระการประชุมหรือการแก้ไขจํานวนหุ้น
สามัญตามท่ีกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อจํานวนหุ้นสามัญท่ีปรากฎในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือถึงกรรมการและ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี GST/ELCID–17/2562 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2562 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ประกอบด้วยระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี  
29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ โดยบริษัทฯ ได้บันทึก
รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ 
QR Code) และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทํางบการเงินของ
บริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบ QR Code) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวม 30,632,442,431 บาท 
หนี้สินรวม 20,531,922,114 บาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,100,520,317 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน งบการเงินรวม 
รายได้รวม 30,341,330,477 บาท 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (1,662,467,063) บาท 
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.24) บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. กําหนดว่า ในกรณีท่ี
บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ท้ังนี้ สําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับ
รอบบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ 27,649,331,847 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปนัผลสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามท่ีกล่าวในวาระท่ี 6 
บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และ (2) รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ ภายใต้ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 
(GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”) อย่างไรก็ตาม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 136 
กําหนดว่า ในการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทําได้เม่ือหุ้นท้ังหมดได้ออกจําหน่ายและ
ได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีหุ้นยังออกจําหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือจะต้อง
เป็นหุ้นท่ีออกไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น  

GSTEEL-W1 และ GSTEEL-W2 จะหมดอายุลงในวันท่ี 27 กันยายน 2562 ซ่ึงเป็นวันก่อนวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน
โดยตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับ GSTEEL-W1 จํานวน 1,135,237,165 หุ้น และ 
GSTEEL-W2 จํานวน 269,730,617 หุ้น รวมเป็นจํานวนท้ังสิ้น 1,404,967,782 หุ้น เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

ท้ังนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
41,750,904,820 บาท มูลค่า ท่ีตราไว้ หุ้นละ 5 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
8,350,180,964 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จําเป็นต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 41,750,904,820 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่พัน
แปดร้อยย่ีสิบบาท) 

 แบง่ออกเป็น 8,350,180,964 หุ้น (แปดพันสามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืน
เก้าร้อยหกสิบสี่หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท)
 โดยแยกออกเป็น: 
 หุ้นสามัญ 8,350,180,964 หุ้น (แปดพันสามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปด

หม่ืนเก้าร้อยหกสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -          หุ้น (-)

ท้ังนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทําการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จํานวนท้ังสิ้น 1,500,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซ่ึงจะหมดอายุใน
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจําเป็นต้องลดทุนด้วยโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ี
ยังมิได้นําออกจําหน่าย ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากหุ้นท่ียังจําหน่ายไม่ครบท่ีเหลืออยู่เป็นหุ้นท่ี
ออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5)  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) 
เห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จํานวน 7,024,838,910 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 48,775,743,730 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 41,750,904,820 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้
ออกจําหน่ายของบริษัทฯ ซ่ึงออกไว้เพ่ือรองรับ GSTEEL-W1 จํานวน 1,135,237,165 
หุ้ น  และ  GSTEEL-W2 จํ านวน  269 ,730 ,617  หุ้ น  รวม เป็ นจํ านวน ท้ั งสิ้ น 
1,404,967,782 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 
23 สิงหาคม 2562 ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการ 

ชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 275,776,000 4.0258 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.9867 
3. น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
4. น.ส. สุรัติพร ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 1,580,000 0.0231 
6. นายมานิตย์ เจียจวบศิลป ์ 80,000 0.0012 

หมายเหตุ หากวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 
2/2562 บริษัทฯ จะไม่นําเสนอวาระที่ 6 วาระท่ี 7 วาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 วาระท่ี 9 วาระท่ี 10.1 ถึงวาระที่ 
10.2 วาระท่ี 11 และวาระที่ 12.2 ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีในอดีต บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาภาวการณ์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผล
การดําเนินงานท่ีขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การประสบปัญหาสภาพคล่องต้ังแต่ในช่วงปี 2551 ท่ีส่งผล
ให้บริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องหยุดผลิตเหล็ก
ม้วนรีดร้อนเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2557 จนเป็น
ผลให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่มีความสามารถชําระหนี้สินจํานวนมากได้ตามกําหนด ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หลายคร้ัง อย่างไรก็ดี  
แม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ มากเพียงใด 
บริษัทฯ ยังคงประสบกับภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

ในช่วงต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากกลุ่ม SSG (กลุ่ม SSG ประกอบด้วย Capital Holdings Limited (“SSG 
CH”) SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) และ Kendrick Global Limited (“KG”) ท่ีแสดงความจํานงในการให้
ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ อย่างจริงจังและได้เร่ิมกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ใน
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ซ่ึงกลุ่ม SSG พบว่าผลการสอบทานข้อมูลดังกล่าวเป็นท่ีน่าพอใจและเชื่อม่ันว่า
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สามารถเข้ามาและปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทางกลุ่ม SSG จึงเร่ิมดําเนินการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศรายใหญ่
จํานวน 7 ราย และได้เข้าซ้ือหนี้จากเจ้าหนี้ดังกล่าว ซ่ึงต่อมาในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการแปลงหนี้เป็น
ทุนกับ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม 
SSG  เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ แต่การดําเนินการในคร้ังนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางราย
ของบริษัทฯ ทําให้การแปลงหนี้เป็นทุนกับ ACO I ไม่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ ยังคงมีหนี้การค้า
สุทธิกับ ACO I จํานวน 226,331,648 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็นเงินต้นจํานวน 
127,885,456 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,413,227,620.09 บาท และเป็นดอกเบี้ยจํานวน 98,446,192 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
คิดเป็น 3,397,301,516.66 บาท)  

ในการแปลงหนี้เป็นทุนคร้ังแรก บริษัทฯ ได้พยายามแปลงหนี้เป็นทุนจํานวน 4,275,683,281.33 บาท กับ ACO I คิดเป็น
สัดส่วนหนี้ร้อยละ 23.08 จากหนี้ท้ังหมดจํานวน 18,527.27 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติการเข้าทํารายการในคร้ังนั้น  

หมายเหตุ - เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซ้ือขายกับ
ลู ก ค้ า ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  2 พฤษภาคม  2560 ถึ ง  26 พฤษภาคม  2560 ประก าศ โ ด ย ธน าค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย 
ซ่ึงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในการคํานวณในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน 
ท่ีเหลือในสารสนเทศฉบับนี้ เป็นอัตราขายถัวเฉลี่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ใช้ซ้ือขายกับลูกค้า ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ประกาศ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในการคํานวณในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2562 ซ่ึง
อัตราขายถัวเฉลี่ยสําหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันดังกล่าวเท่ากับ 30.9152 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

ภายหลังจากท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 มีมติไม่อนุมัติการแปลงหน้ีเป็นทุนคร้ังแรกกับ ACO I บริษัทฯ ได้
พยายามหาแหล่งเงินทุนเพ่ือนํามาชําระหนี้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ ซ่ึงในเร่ืองนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามหานักลงทุนรายใหม่ แต่เนื่องจากจํานวนหนี้ของบริษัทฯ มีจํานวนท่ีสูงมาก 
ประกอบกับความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก จึงทําให้ไม่มีนักลงทุนรายใดให้ความสนใจ หรือการหา
แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบัน แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจปกติมา
โดยตลอด และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินกิจการในงวดในระดับตํ่ามากเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม อีกท้ังยังมีความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้องจากบรรดาเจ้าหนี้อ่ืนๆ เช่น ACO I จึงเป็นข้อจํากัดสําหรับบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่เข้ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ เป็น
การดําเนินการเพ่ือป้องกันมิให้บริษัทฯ ตกอยู่ในสภาวะล้มละลายและเป็นการรักษาสิทธิและสถานะของผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ฯ) ท่ีอาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุนท้ังหมด แต่อย่างไรก็ดี เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2561 ศาลล้มละลายมีคําสั่งยกคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการของบริษัทฯ เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นวันท่ี
บริษัทฯ ย่ืนคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตามงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ท่ีได้รับการสอบทานจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
แล้วนั้น ความปรากฏว่า สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ 373 ล้านบาท จึงไม่ถือว่าเป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว กรณีนี้ไม่ได้เป็นไปตาม มาตรา 90/31 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (ฉบับท่ีมีผลใช้บังคับขณะท่ีมี

                                                           
1 มาตรา 90/3 เมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเป็นจํานวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึง
กําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตามมาตรา 90/4 อาจยื่นคําร้องขอต่อศาล
ให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ 
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การย่ืนคําขอ) ศาลล้มละลายกลางจึงไม่อาจให้ฟ้ืนฟูกิจการได้ ซ่ึงส่งผลให้แผนฟ้ืนฟูกิจการและแนวทางการแก้ไขสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน  การขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป การขอลดหนี้ใน
ส่วนของเงินต้นบางส่วน และ/หรือดอกเบี้ยค้างชําระ การขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ีผิดนัด เป็นต้น ท่ีจะดําเนินการในช่วง
ระหว่างการฟื้นฟูกิจการต้องยุติลง ทําให้บริษัทฯ กลับสู่สถานะเดิมไม่ได้รับประโยชน์จากสภาวะการพักชําระหนี้และความ
คุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดและต้องกลับมาดําเนินธุรกิจโดยมีภาระ
หนี้สินสูงถึง 17,518.15 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนปี 2562 บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตสินค้าท้ังหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัท จี เจ สตีล 
จํากัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาจ้างผลิต2 ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างรุนแรง บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ต่อมาวันท่ี 2 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน 2562 
และฉบับแก้ไข ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 กับ Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”) ซ่ึงเป็นบริษัทใน
กลุ่ม SSG เช่นเดียวกัน โดยมีจํานวนวงเงินกู้รวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จํานวน 30,000,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงินกู้ B จํานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังเคร่ืองจักรเป็นประกันหนี้ ท้ังนี้ เพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้
สามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี การกู้เงินเพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีจะต้องการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ เพ่ือลดหนี้จํานวนมากที่มีอยู่ และทําให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้
ตามปกติและมีความย่ังยืน  

ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากของบริษัทฯ อาจ
ดําเนินการได้ 2 วิธีคือ 1. การย่ืนคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ หรือ 2. การดําเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน อย่างไรก็
ตาม ตามมาตรา 90/53 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปัจจุบัน) บริษัทฯ ไม่สามารถ
ย่ืนคําร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการได้อีกคร้ัง เนื่องจากศาลได้เคยมีคําสั่งยกคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนท่ีจะ
ย่ืนคําร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการครั้งใหม่ อีกท้ังแนวทางการฟ้ืนฟูกิจการต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและมีค่าใช้จ่ายจํานวน
มากในการจ้างท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ี กระบวนการในการฟ้ืนฟูกิจการยังมีระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมายที่มี
ระยะเวลายาวนานซ่ึงอาจทําให้แผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ต้องล่าช้าออกไปอีกซ่ึงบริษัทฯ มีความจําเป็นต้อง
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และหากไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นอาจติดลบ
มากข้ึนและส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ข้อสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการยังมีความไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของศาลล้มละลาย ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
หากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ดําเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหนี้สินให้แก่
บริษัทฯ ได้เป็นจํานวนมาก มีข้ันตอนและกระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลาในการดําเนินการได้อย่างมากเม่ือเทียบกับ
การฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเร่ืองส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบได้ทันท่วงที และทําให้

                                                           
2 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะซ้ือวัตถุดิบและเพื่อเป็นการรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีการผลิตต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับจ้างบริษัท จี เจ สตีล จํากัด 
(มหาชน) ผลิตสินค้าตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการจ้างผลิตเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2562 
3 มาตรา 90/5 บุคคลตามมาตรา 90/4 จะยื่นคําร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีไม่ได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหน้ีเด็ดขาด 
(2)  ศาลหรือนายทะเบียนได้มีคําสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหน้ี หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลน้ัน หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหน้ีต้องเลิกกันด้วยเหตุ

อื่น ทั้งน้ีไม่ว่าการชําระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่ 
(3)  ศาลได้เคยมีคําสั่งยกคําร้องขอยกเลิกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี ตามความในหมวดนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคําร้องขอ 
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บริษัทฯ สามารถหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนินการกิจการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกท้ังโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไม่สูงนักเม่ือเทียบกับการฟ้ืนฟูกิจการ  

บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า การแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจํานวนมาก ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่องบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ และจะทําให้บริษัทฯ กลับมาอยู่ใน
สภาพท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจได้และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอท่ีจะทําให้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากนัก
ลงทุนและสถาบันการเงินได้อีกด้วย ดังนั้น การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางท่ีดีสุดท่ีบริษัทฯ ตัดสินใจดําเนินการซ่ึงจะทําให้
บริษัทฯ สามารถพลิกฟ้ืนกลับมาทําธุรกิจได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนอีกคร้ัง บริษัทฯ จึงได้เร่ิมดําเนินการตามโครงการแปลงหน้ี
เปน็ทุนอีกคร้ัง โดยได้เร่ิมเจรจากับเจ้าหนี้อีกคร้ัง 

บริษัทฯ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเจ้าหนี้เข้าโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ ได้เข้าเจรจากับ ACO I ต้ังแต่ต้นปี 2562 
ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกคําร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ  
ท่ีได้เคยแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนมาแล้วต้ังแต่ปี 2560 และยังคงมองเห็นโอกาสและศักยภาพ
ของบริษัทฯ ท้ังนี้ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมเจรจากับเจ้าหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ซ่ึงได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องบริษัทฯ 
และมีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดตัดสินให้บริษัทฯ ต้องชําระหนี้แล้ว เป็นจํานวนท้ังสิ้น 10 ราย ได้แก่ (1) M-Power  
TT Limited (“เอ็ม พาวเวอร์”) (2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด (“ดีสินชัย”) (3) นางวนิดา ยมจินดา (“นางวนิดา”)  
(4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (“นางเบญจมาศ”) (5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากัด (“นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล”)  
(6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ (“นายธนูชัย”) (7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ซูพีเรียร์”) (8) เจ้าหนี้
บุคคลธรรมดารายหนึ่ง (9) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดารายหนึ่ง และ (10) บริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหนี้ท้ัง 10 รายดังกล่าว
เป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา (รวมเรียกว่า “เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา”)4 ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่สามารถชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ตาม 
คําพิพากษารายใดรายหน่ึงดังกล่าวได้ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาดังกล่าวย่อมสามารถฟ้องร้องให้ยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี 
และหากบริษัทฯ ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคดีแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้มีหนี้สิน 
ล้นพ้นตัว และจะทําให้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ สามารถฟ้องบริษัทฯ ให้ล้มละลาย ซ่ึงหากศาลได้ใช้ดุลยพินิจ
พิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติกิจการและต้องเลิกบริษัทฯ ในท้ายท่ีสุด การล้มละลายจะส่ง 
ผลเสียอันประเมินไม่ได้ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม  

อย่างไรก็ดี เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาได้แสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนจํานวน 7 ราย จาก 10 ราย ได้แก่  
(1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล (6) นายธนูชัย และ (7) ซูพีเรียร์ 
เนื่องจากเจ้าหนี้ท้ัง 7 ราย เห็นว่า ACO I ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ และเป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ ได้เข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็น
ทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทําให้เจ้าหนี้ท้ัง 7 ราย มีความเชื่อม่ันในโอกาสท่ีการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้จะพลิกฟ้ืน
บริษัทฯ ให้กลับมาดําเนินกิจการได้อย่างเช่นปกติ 

โดยสรุป จากการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือการแปลงหนี้เป็นทุน มีเจ้าหนี้รวมท้ังสิ้น 8 ราย ท่ีแสดงความจํานงที่จะให้ความ
ช่วยเหลือบริษัทฯ ในการปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุน ได้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ตาม 
คําพิพากษาประกอบด้วย (1) เอ็ม พาวเวอร์ (2) ดีสินชัย (3) นางวนิดา (4) นางเบญจมาศ (5) นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  
(6) นายธนูชัย (7) ซูพีเรียร์ และเจ้าหนี้กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง กล่าวคือ ACO I โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

                                                           
4  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยช่ือเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาผู้เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในครั้งน้ี เพือ่ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของ

บุคคลภายนอกและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหน้ีรายดังกล่าว 
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การปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯ โดยการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้รวมจํานวน 8 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

ประเภทเจ้าหนี้ รายชื่อ มูลหนี้เดิม 
1. เจ้าหนี้ตามคํา

พิพากษา 
1) M-Power TT Limited ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้บริการตาม

สัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้า 
2) บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด ค่าสินค้าและบริการ 
3) นางวนิดา ยมจินดา หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจํานํา 
4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้และสัญญาจํานํา 
5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากดั หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และหนี้ค่า

สินค้าและบริการตามคําพิพากษา  
6) นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ 
7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด 
หนี้จากการถูกบังคับจํานาํหุ้นสามัญ
ของซูพีเรียร์ เนื่องจากผิดนัดขําระหนี้ 
ต่อผู้ให้กู้ 

2. เจ้าหนี้ทางการค้า
ตามบันทึกข้อตกลง 

Asia Credit Opportunities I 
(Mauritius) Limited 

หนี้ทางการค้า ซ่ึงซ้ือมาจากเจ้าหนี้
การค้าเศษเหล็กต่างประเทศรายใหญ่
จํานวน 7 ราย 

จํานวนหนี้ของเอ็ม พาวเวอร์ หนี้ของดีสินชัย หนี้ของนางวนิดา หนี้ของนางเบญจมาศ หนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล หนี้ของ
นายธนูชัย หนี้ของซูพีเรียร์ และหนี้ของ ACO I ท่ีจะแปลงหนี้เป็นทุน (“หนี้ท่ีจะแปลงหนี้เป็นทุน”) คิดเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น 
4,194,931,048.92 บาท (“จํานวนหนี้ท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน”) โดยบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะชําระหนี้ท่ีจะแปลงหนี้เป็นทุน 
จํานวน 4,194,931,048.92 บาท เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน สําหรับจํานวนหนี้เงินต้นท่ีเหลือท่ีไม่สามารถแปลงเป็นทุนได้เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขาย
จะทําให้เกิดเป็นเศษหุ้นรวมเป็นจํานวน 0.64 บาท ได้รับการปลดหนี้ และดอกเบี้ยค้างชําระท่ีได้รับการปลดหนี้คํานวณถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 อีกจํานวน 4,372,318,556.93 บาท รวมจํานวนหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีปลดภาระได้ คํานวณถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2562 ท้ังสิ้น 8,567,249,606.49 บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ 

ราย
ที่ 

ชื่อเจ้าหนี ้ ยอดหนี้เงินต้นที่
แปลงเป็นทุน 

(บาท) 

ยอดเงิน
ต้นที่ปลด
หนี้ให ้
(บาท) 

รวมยอดเงินตน้ที่
แปลงเป็นทุนและ
ปลดหนี ้(บาท) 

ดอกเบ้ียค้างชําระที่
ได้รับการปลดหนี้

คํานวณถึง  
30 มิถุนายน 2562 

(บาท) 

จํานวนหุน้สามัญที่
จัดสรรเพ่ือชําระ
คืนเงินต้น (หุ้น) 

1 เอ็ม พาวเวอร์  868,508,396.18  0.12  868,508,396.30  326,725,720.19   4,571,096,822 
2 ดีสินชัย  107,550,769.96  0.02  107,550,769.98  -    566,056,684 
3 นางวนิดา  9,999,999.82  0.18  10,000,000.00  3,570,411.01   52,631,578 
4 นางเบญจมาศ  14,999,999.92  0.08  15,000,000.00  18,554,794.59   78,947,368 
5 นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  107,789,412.81  0.17  107,789,412.98  -    567,312,699 
6 นายธนูชัย  5,999,999.93  0.07  6,000,000.00  2,065,534.08   31,578,947 
7 ซูพีเรียร์  332,399,470.43  -    332,399,470.43  289,461,142.25   1,749,470,897 
8 ACO I 2,747,682,999.87  -    2,747,682,999.87  3,731,940,954.81   14,461,489,473 

รวมทั้งสิ้น 4,194,931,048.92  0.64  4,194,931,049.56  4,372,318,556.93  22,078,584,468 
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นอกจากปลดภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยข้างต้นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายสําหรับดอกเบี้ยท่ีต้อง
ชําระให้แก่ ACO I ตามข้อตกลงท่ีบริษัทฯ เคยตกลงกับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเดิม ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะต้องชําระดอกเบี้ย
ดังกล่าวให้แก่ ACO I และนางวนิดากับนายธนูชัย ตามสัญญาประนีนอมยอมความฉบับแรก ดังนั้น การปลดภาระดอกเบี้ยข้างต้น 
ทําให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย คํานวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยปริยาย อีกจํานวน 659,572,394.10 บาท 
รวมภาระหนี้สินท่ีจะได้รับการปลดเปลื้องจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนคร้ังนี้ คํานวณถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท้ังสิ้น 
9,226,822,000.59 บาท 

อนึ่ง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงินล่าสุดท่ีได้รับการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หากบริษัทฯ ดําเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ  
จะมีจํานวนหนี้คงค้างกับเจ้าหนี้รายต่างๆ ดังนี้  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

หนี้สินหมุนเวียน ล้านบาท 
เจ้าหนี้การค้า  958.84   958.84 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  91.70   91.70 
เจ้าหนี้อ่ืนและค่าใช้จ่ายค้างจา่ย  6,582.50   2,387.57 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  5,667.22   635.33 

ประมาณการหนี้สิน 668.28  668.28 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,467.28  2,467.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,435.82  7,209.00 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,397.12  2,397.12
รวมหนี้สิน 18,832.94  9,606.12 

โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิ
ตระกูล) เห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ท้ังนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
ละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ี 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 
23 สิงหาคม 2562 ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการ 

ชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 275,776,000 4.0258 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.9867 
3. น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
4. น.ส. สุรัติพร ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป์ 1,580,000 0.0231 
6. นายมานิตย์ เจียจวบศิลป ์ 80,000 0.0012 

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 12 เป็นวาระท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดให้
การพิจารณาวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 12 มีเงื่อนไขการพิจารณาดังต่อไปน้ี  

(1) เนื่องจากวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน และวาระท่ี 7 วาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 วาระท่ี 9 วาระท่ี 
10.1 ถึงวาระท่ี 10.2 วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12.2 เป็นวาระท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้น ใน
กรณีท่ีวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 
บริษัทฯ จะไม่นําเสนอวาระที่ 7 วาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 วาระท่ี 9 วาระท่ี 10.1 ถึงวาระที่ 10.2 วาระท่ี 11 และ
วาระท่ี 12.2 ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป เนื่องจากเป็นรายการท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน 

(2) บริษัทฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมัติวาระท่ี 8.1 ถึงวาระท่ี 8.8 เป็นรายวาระ  
ซ่ึงหากวาระท่ี 8.7 และ/หรือ วาระท่ี 8.8 เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ/หรือ ACO I 
ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 บริษัทฯ จะไม่นําเสนอวาระที่ 9 วาระท่ี 10.1 ถึงวาระที่ 10.2 
วาระที่ 11 และวาระท่ี 12.2 ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป และให้ถือว่าวาระท่ี 6 
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระท่ี 7 เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.7 เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย และ ซูพีเรียร์ 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นอันยกเลิกไปไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 แต่ประการใด
เช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท้ังหมด 

ท้ังนี้ ในการกําหนดให้การเข้าร่วมโครงการของ ซูพีเรียร์ และ ACO I เป็นเงื่อนไขของกันและกันและกําหนดว่า หากการ
แปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ท้ัง 2 รายดังกล่าวไม่สําเร็จลุล่วงลง ก็จะถือว่าเป็นการยุติการทําโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ของบริษัทฯ ของเจ้าหนี้รายย่อยท้ังหมด เนื่องจากเจ้าหนี้โครงการแปลงหนี้เป็นทุนรายย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ท้ัง 2 รายดังกล่าวเป็นโครงการท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
ดังนั้น หากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ท้ัง 2 รายดังกล่าวไม่สําเร็จ เจ้าหนี้รายย่อยดังกล่าวจึงไม่มีความประสงค์ 
จะทําโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป อนึ่ง เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล 
นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกันระหว่างกันตามประกาศรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 

(3) หากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 มีมติไม่อนุมัติวาระท่ี 10.1 สําหรับการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ กับ ซูพีเรียร์ บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ท้ังหมด และให้ถือว่าวาระที่ 6 โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระท่ี 7 เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
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ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน และวาระท่ี 9 เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เป็นอันยกเลิกไปไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 
แต่ประการใด โดยบริษัทฯ จะไม่นําเสนอวาระท่ี 10.2 วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12.2 ให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอีกต่อไป 

(4) หากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 มีมติไม่อนุมัติวาระท่ี 10.2 เร่ืองการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
กับ ACO I หรือ วาระท่ี 11 เร่ือง การผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) หรือ  
วาระที่ 12.2 การแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติมของบริษัทฯ จํานวน 5 ท่าน วาระใดวาระหนึ่งแล้ว บริษัทฯ  
จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท้ังหมด และให้ถือว่าวาระที่ 6 
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน วาระท่ี 7 เร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. วาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา 
นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน วาระท่ี 9  
เร่ืองการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และ 
วาระท่ี 10.1 เร่ือง การเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับ ซูพีเรียร์ เป็นอันยกเลิกไปไม่ได้รับอนุมัติจาก 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 แต่ประการใด 

(5) ในกรณีหาก เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และ/หรือ นายธนูชัย รายใด
รายหน่ึง หลายรายรวมกัน หรือท้ังหมด ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 บริษัทฯ จะปรับ
ลดจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ACO I เพ่ือให้ ACO I ได้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของ
บริษัทฯ) โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ี ACO I จะได้รับจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะมีจํานวนไม่เกิน 14,461,489,473 หุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการปรับลดจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ซูพีเรียร์ ด้วย ในสัดส่วน
เดียวกับการปรับลดลงของจํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ACO I 

(6) ในกรณีหาก (ก) ซูพีเรียร์ รวมท้ังการเข้ารายการตามท่ีกําหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน อันเป็นเงื่อนไขของ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และ/หรือ (ข) ACO I รวมทั้งการเข้าทํารายการตามท่ี
กําหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดภายใต้ประกาศ  
ทจ. 72/2558 การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) และการแต่งต้ังบุคคล
ท่ีเสนอชื่อโดย ACO I เป็นกรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติมจํานวน 5 ท่าน อันเป็นเงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 บริษัทฯ จะไม่ดําเนินการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  จากการท่ีบริษัทฯ จะต้องดําเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามท่ีกล่าวในวาระที่ 6 
ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) รองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภายใต้ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 
(GSTEEL-W3) (“GSTEEL-W3”)  
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ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 158,059,755,140 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จํานวน 22,078,584,468 หุ้น และ (2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิการ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภายใต้ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 158,059,755,140 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนแปดพันห้าสิบเก้าล้านเจ็ด
แสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 31,611,951,028 หุ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้า
หม่ืนหนึ่งพันย่ีสิบแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท)
 โดยแยกออกเป็น: 
 หุ้นสามัญ 31,611,951,028 หุ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสน

ห้าหม่ืนหนึ่งพันย่ีสิบแปดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ  -  หุ้น (-)
   

ท้ังนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทําการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

อนึ่ง บริษัทฯ มีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จํานวนท้ังสิ้น 1,500,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น ซ่ึงจะหมดอายุใน
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจําเป็นต้องลดทุนด้วยโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ี
ยังมิได้นําออกจําหน่าย ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากหุ้นท่ียังจําหน่ายไม่ครบท่ีเหลืออยู่เป็นหุ้นท่ี
ออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) 
เห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 158,059,755,140 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
5 บาท เพ่ือ (1) รองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน จํานวน 22,078,584,468 หุ้น และ (2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ภายใต้ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 
1,183,185,596 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

หน้า 14/31 

ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 
23 สิงหาคม 2562 ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการ 

ชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 275,776,000 4.0258 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.9867 
3. น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
4. น.ส. สุรัติพร ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 1,580,000 0.0231 
6. นายมานิตย์ เจียจวบศิลป ์ 80,000 0.0012 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการท่ีบริษัทฯ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 116,308,850,320 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 41,750,904,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 
158,059,755,140 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 บริษัทฯ จะต้องพิจารณา
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 22,078,584,468 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 5 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน ดังนี้  

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ M-Power TT Limited ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 4,571,096,822 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
5 บาท ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคา
หุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 868,508,396.18 บาท เพ่ือชําระหนี้เงินต้นของเอ็ม พาวเวอร์ สุทธิจํานวน 
868,508,396.18 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ เอ็ม พาวเวอร์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
ในจํานวนร้อยละ 15.80 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ชําระแล้วของบริษัทฯ) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแม้จะส่งผลให้ เอ็ม พาวเวอร์
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 15.80 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) แต่การจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้เอ็ม พาวเวอร์ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว ก็มิใช่เป็นการทํารายการกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจาก เอ็ม พาวเวอร์ มิได้เข้าไปเป็นผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคร้ังนี้ เอ็ม พาวเวอร์ ไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 566,056,684 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ดีสินชัย ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 107,550,769.96 บาท เพ่ือชําระหนี้ของดีสินชัยจํานวน 107,550,769.96 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ดีสินชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 1.96 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้ดีสินชัยเข้ามา
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และดีสินชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้ดีสินชัย
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคร้ังนี้ ดีสินชัย ไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ 
การแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางวนิดา ยมจินดา ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 52,631,578 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
5 บาท ให้แก่ นางวนิดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 9,999,999.82 บาท เพ่ือชําระหนี้ของนางวนิดาจํานวน 9,999,999.82 บาท ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ นางวนิดาจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 0.18 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นางวนิดา
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนางวนิดาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ให้นางวนิดา ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในครั้งนี้ นางวนิดา ไม่ประสงค์ท่ีจะ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 

วาระที่ 8.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม ตามโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 78,947,368 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ นางเบญจมาศ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 
0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 14,999,999.92 บาท เพ่ือชําระหนี้ของนางเบญจมาศ จํานวน 14,999,999.92 
บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในคราวนี้ นางเบญจมาศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 
0.27 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)  



ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

หน้า 16/31 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นางเบญจมาศ 
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนางเบญจมาศไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ให้นางเบญจมาศตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคร้ังนี้ นางเบญจมาศ ไม่ประสงค์ท่ีจะ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 

วาระที่ 8.5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากัด  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 567,312,699 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  
5 บาท ให้แก่ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็น
ทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 107,789,412.81 บาท เพ่ือชําระหนี้ของนิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัล จํานวน 107,789,412.81 บาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในคราวน้ี นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 1.96 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลัง
การจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ  
หรือมีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ให้นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัลตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคล 
ท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคร้ังนี้ นิวเวิลด์อินเตอร์
เมทัลไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 

วาระที่ 8.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ ตามโครงการ 
แปลงหนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 31,578,947 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ 
นายธนูชัย ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 5,999,999.93 บาท เพ่ือชําระหน้ีของนายธนูชัยจํานวน 5,999,999.93 บาท ตามโครงการ
แปลงหน้ีเป็นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ในคราวนี้ นายธนูชัยจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 0.11 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่ได้ส่งผลให้นายธนูชัย
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และนายธนูชัยไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือมีความ
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ให้นายธนูชัยตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในครั้งนี้ นายธนูชัยไม่ประสงค์ท่ีจะ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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วาระที่ 8.7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 332,399,470.43 บาท เพ่ือชําระหนี้เงินต้นของซูพีเรียร์ สุทธิจํานวน 332,399,470.43 
บาท จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรให้ซูพีเรียร์ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.05 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ)  

นอกจากนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์ 
เป็นการทํารายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ (คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล  
(“คุณหญิงปัทมา”) ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมท้ังบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์ ซ่ึงบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1)  
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ของสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)) จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
จดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

อนึ่ง ในการเข้าร่วมโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนในครั้งนี้ ซูพีเรียร์ ไม่ประสงค์ท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ แต่อย่างใด 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) 

วาระที่ 8.8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) 
Limited ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 2,747,682,999.87 บาท เพ่ือชําระหนี้ของ ACO I สุทธิจํานวน 2,747,682,999.87 บาท และ
ภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ACO I 
จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) และมีอํานาจควบคุมการแต่งต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทําให้การจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว เป็นการทํารายการกับผู้ท่ีจะมี
อํานาจควบคุมบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I  ACO I จะมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จํานวนท้ังสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ 
ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน 
และกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดจํานวน 2 ท่าน เพ่ือเข้ามาร่วมบริหารงานของ
บริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนท่ีต้องการถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้เพ่ือเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะสั้น 
รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 12.2 ด้านล่างนี้ 
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อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I 
ไม่ใช่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 
2562) แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้แก่ 
ACO I จึงทําให้ ACO I มีลักษณะกลายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท  
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นการเสนอขายหุ้น 
ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามท่ีกําหนดไว้ในภาค 2 หมวดท่ี 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยเป็นการเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยกําหนดราคาเสนอขายสูง
กว่าราคายุติธรรม 

ท้ังนี้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ซ่ึงหมายความว่าเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการเปิดซ้ือขายชั่วคราว  
ซ่ึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้มีการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ชั่วคราวในระหว่างวันท่ี 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่สามารถคํานวณราคาตลาดท่ีมาจากราคาซ้ือขาย 
ถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 เพ่ือขออนุมัติการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ บริษัทฯ จึงกําหนดให้คํานวณราคาตลาดโดยใช้
วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอยู่ในบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)  
ให้ความเห็นชอบ (“ท่ีปรึกษาทางการเงิน”) ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ประเมินราคา
ยุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ได้เท่ากับ 0.07 บาท (“ราคายุติธรรม”) (โปรดพิจารณา
สมมติฐานการและการคํานวณราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7))  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย 
นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีราคาหุ้นละ 0.19 บาท 
ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาสูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 ของราคายุติธรรม จึงไม่เข้าข่ายการ
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่าตาม ประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า  

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2562 ให้จัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล  
นายธนูชัย ซูพีเรียร์ และ ACO I แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามท่ีกําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ เอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล นายธนูชัย  
ซูพีเรียร์ และ ACO I อีกด้วย 
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อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไว้ของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามท่ีกําหนดในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถ
เสนอขายหุ้นสามัญท่ีราคาตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไว้ของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินการ และมี
ผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงิน
ล่าสุดท่ีได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายละเอียดการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (F 53-4) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในคร้ังนี้ เป็นดังนี้  

1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัด
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคล 
ในวงจํากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33 

2) ไม่เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจาก
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนมีค่ามากกว่าราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ (ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน) ท้ังกรณีท่ีมี 
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัดเท่านั้น และในกรณีท่ีมีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคลในวงจํากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3) การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยผลกระทบต่อการลดลงของกําไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share Dilution) ในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้บุคคล 
ในวงจํากัดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 และในกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้บุคคลในวงจํากัด และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.33 

ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการดําเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ
บริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนกับผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกําไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลง
ของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) เพ่ือเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

การถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการจัดสรรหุน้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

คํานวณจากทุนชําระแล้ว) 

หลังการจัดสรรหุ้น 
(ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่มีจดทะเบียน
เพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล
ในวงจํากัดตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน) 

จํานวนหุน้ 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

จํานวนหุน้ 
(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ์ 444,682,520 6.49 444,682,520 1.54 
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 6.31 432,208,900 1.49 
3. นายณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 5.88 402,878,400 1.39 
4. นายกฤษนันทร์ เกวลี 276,463,000 4.04 276,463,000 0.96 
5. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
275,776,000 4.03 2,025,246,897 7.00 

 
6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.99 273,095,200 0.94 
7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 178,440,083 2.60 178,440,083 0.62 
8. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จํากัด (มหาชน) 
160,567,780 2.34 160,567,780 0.56 

9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 146,467,412 2.14 146,467,412 0.51 
10. นางสาวอําพร ศรีโพธ์ิทอง 129,305,800 1.89 129,305,800 0.45 
11. M-Power TT Limited 0 0.00 4,571,096,822  15.80 
12. บริษัท ดีสินชัยสตีล จํากัด 0 0.00 566,056,684 1.96 
13. นางวนิดา ยมจินดา 0 0.00 52,631,578 0.18 
14. นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม 0 0.00 78,947,368 0.27 
15. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จํากัด 0 0.00 567,312,699 1.96 
16. นายธนูชัย เวสารัชชานนท์ 0 0.00 31,578,947 0.11 
17. Asia Credit Opportunities I 

(Mauritius) Limited  
0 0.00 14,461,489,473  49.99 

ท้ังนี้ ขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ 
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น (1) การกําหนดข้อกําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงสัญญาว่าด้วยการจองซ้ือหุ้นและสัญญาว่าด้วยการชําระหนี้
การค้าท่ีเหลอือยู่กับ ACO I ตามบันทึกความเข้าใจฉบับลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 (สรุปสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว
ปรากฏตามข้อ 2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4)) การรวมท้ังดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนดังกล่าว 
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อนึ่ง เงื่อนไขในการเข้าทํารายการของเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้ ปรากฏตาม ข้อ 1.1 ความจําเป็นและ
ลักษณะของรายการ ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คณุหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการ
ลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายใต้แผนการปรับ
โครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนเป็นผลสําเร็จจะทําให้บริษัทฯ สามารถ
ปลดภาระได้ถึง 9,226,822,000.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ของภาระ
หนี้สินทั้งหมด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 
รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4)  

นอกจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะลดภาระหนี้ของบริษัทฯ จํานวนมากแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้าน
การเงินของบริษัทฯ ลดโอกาสการผิดนัดชําระหนี้ในอนาคต และมีข้ันตอนและกระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากรวมทั้งประหยัดเวลาใน
การดําเนินการได้อย่างมากเม่ือเทียบกับการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายซ่ึงทําให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาเร่ืองส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ต้ังแต่สิ้นปี 2560 ได้ทันท่วงที ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อม่ันว่าภายหลังการปลดภาระหนี้สิน
จํานวนท้ังสิ้น 9,317,099,697.72 บาท บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนิน
ธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกท้ัง 
โครงสร้างทางการเงินท่ีดีข้ึนยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้น
จะได้รับประโยชน์จากการท่ีบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อฐานะการเงิน มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น และ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ การแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นหนทางท่ีดีสุดท่ีจะทําให้
บริษัทฯ สามารถพลิกฟ้ืนกลับมาทําธุรกิจได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนอีกคร้ัง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมี ACO I ซ่ึงเป็นนิติบุคคลภายใต้การควบคุมของกลุ่ม SSG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทาง
การเงินท่ีเกิดข้ึนในหลายบริษัทในอดีตท่ีผ่านมา อีกท้ัง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนท่ีจะสามารถช่วยกอบกู้
สถานการณ์ของบริษัทฯ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ และลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือเป็นการสร้างความ
ม่ันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพและเป็นไปตามเป้าหมาย ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียดตาม
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการโดยการอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
(Whitewash) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการดําเนินการภายหลังการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือ
ขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10) 

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) ได้พิจารณาแนวทาง
และความสมเหตุสมผลในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคาหุ้นละ 
0.19 บาท แล้ว เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171  
มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของ
ราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากท่ีบริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรอง 
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เงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรวมท้ังกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุน
เป็นผู้ลงทุนรายอ่ืนท่ีไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น และบริษัทฯ มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการปลดภาระหนี้
ตามจํานวนหนี้ท่ีจะแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ เพราะหากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนไม่ประสบผลสําเร็จ จะทําให้บริษัทฯ เข้าข่าย
เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
มีค่าน้อยกว่าศูนย์ต้ังแต่สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา นอกจากนี้ โครงการแปลงหน้ีเป็นทุนด้วยราคาแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคา 0.19 บาท
ต่อหุ้น จะทําให้บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจและสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ และ
คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างรายได้และผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินในอนาคต  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) มีความ
เชื่อม่ันในศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของกลุ่ม SSG ท่ีจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
โดยกลุ่ม SSG เป็นกองทุนท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินในหลายบริษัท  
อีกท้ัง กลุ่ม SSG ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจนท่ีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ 
และจะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงสร้างความม่ันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมืออาชีพ
และเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ในเบื้องต้น โปรดพิจารณารายละเอียดตามรายละเอียด
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการโดยการอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9) และข้อ 9. แผนการดําเนินการภายหลังการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ตามข้อ 1. ของแบบหนังสือขอมติท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 10) 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมัติวาระท่ี 8.1 ถึงวาระที่ 8.8 
เป็นรายวาระ 

ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 
23 สิงหาคม 2562 เฉพาะในวาระที่ 8.7 ผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการของซูพีเรียร์ 

ชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 275,776,000 4.0258 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.9867 
3. น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
4. น.ส. สุรัติพร ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 1,580,000 0.0231 
6. นายมานิตย์ เจียจวบศิลป ์ 80,000 0.0012 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น 
ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก 
GSTEEL-W3 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถคํานวณอัตราการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคํานวณ
ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออก 
GSTEEL-W3 นั้น จะต้องคํานวณโดยใช้ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซ่ึงได้กําหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยน้ําหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 ทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยราคาท่ีนํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวอาจใช้ราคาปิดหรือ
ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันก็ได้ โดยวันกําหนดราคาเสนอขายในกรณีนี้หมายถึงวันแรกท่ีเสนอขายต่อ
นักลงทุน ท้ังนี้ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ํา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่สามารถคํานวณ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถคํานวณราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกท่ีผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ 
วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนซ่ึงบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ซ่ึงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

หากในช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะกําหนดให้คํานวณ
ราคาตลาดโดยใช้วิธีการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ แทน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้พิจารณานําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรร 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
5 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ GSTEEL-W3 จํานวนไม่เกิน 1,183,185,596 หุ้น 
ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของ 
ผู้ออก GSTEEL-W3 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ใน
การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,749,470,897 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีได้
เสนอในวาระท่ี 8.7 ข้างต้น และ ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอในวาระท่ี 8.8 ข้างต้นนั้น โดยเอ็ม พาวเวอร์ ดีสินชัย  
นางวนิดา นางเบญจมาศ นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล และนายธนูชัย ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ 
มีความเกี่ยวโยงกันระหว่างกัน ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด 
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เนื่องจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว  
มีรายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ได้แก่  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ดังนั้น  
จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ดังนี้  

วาระท่ี 10.1 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ บริษัท ซูพีเรียร์ 
โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,749,470,897 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ซูพีเรียร์ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอในวาระท่ี 8.7 ข้างต้น โดยภายหลังการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในคราวนี้ ซูพีเรียร์จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 6.05 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิม
ทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) 

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนให้แก่ซูพีเรียร์เป็นการทํา
รายการกับนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทฯ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้ง
บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องและญาติสนิทของคุณหญิงปัทมา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในซูพีเรียร์) ซ่ึงบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
(รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.1) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ 
ซูพีเรียร์ ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6)) จึงเข้าข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีกําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกว่า  
20 ล้านบาท ท้ังนี้ สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจาก 
งบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ สําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงิน
ล่าสุดท่ีได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถคํานวณรายการจากสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 
(Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการกับผู้ ท่ี เกี่ยวข้องของซูพีเรียร์ 
ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการนี้ 

วาระท่ี 10.2 การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ Asia Credit 
Opportunities I (Mauritius) Limited 

ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 14,461,489,473 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอในวาระท่ี 8.8 ข้างต้นนั้น 

เนื่องจากภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ตามโครงการแปลงหนี้ในคราวนี้ 
จะทําให้ ACO I จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในจํานวนร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) และมีอํานาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทําให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนดังกล่าว เป็นการทํารายการกับผู้ท่ีจะมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กําหนดในประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท 
ท้ังนี้ สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ติดลบ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม 
ฉบับสอบทานระหว่างกาลของบริษัทฯ สําหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงเป็นงบการเงินล่าสุดท่ีได้รับ 
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ จึงไม่สามารถคํานวณรายการจากสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible 
Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ได้ 

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของ ACO I ACO I จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งต้ังเป็น
กรรมการของบริษัทฯ จํานวนท้ังสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการท่ีเป็น
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
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กําหนดจํานวน 2 ท่าน เพ่ือเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ จึงเป็นการเข้าลงทุนท่ีต้องการถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ได้
เพ่ือเป็นการเก็งกําไรหุ้นในระยะส้ัน โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ACO I ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น
กรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติมของบริษัทฯ จํานวน 5 ท่าน (จากสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
จํานวนท้ังสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดจํานวน 2 ท่าน) 
รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 12.2 ด้านล่างนี้ 

อนึ่ง ก่อนการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ ACO I 
ไม่ใช่บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562)  
แต่เพราะการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I จึงทําให้ ACO I  
มีลักษณะกลายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ ACO I ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการตกลงเข้า
ทํารายการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเข้าทํารายการกับ Link Capital I SSG Capital Management (Mauritius) 
Limited (“SSG Capital Management”) และ บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SIPCO”) ซ่ึงเป็น
บริษัทในกลุ่ม SSG ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันท่ี 2 เมษายน 2562 และฉบับแก้ไข ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 กับ  
Link Capital I โดยมีจํานวนวงเงินกู้รวม 84,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยวงเงินกู้ A จํานวน 30,000,000  
ดอลลาร์สหรัฐฯ วงเงินกู้ B จํานวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และวงเงินกู้ C จํานวน 14,100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 

2. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Services Agreement) กับ SSG Capital 
Management ฉบับลงวันท่ี 3 เมษายน 2562 เพ่ือว่าจ้าง SSG Capital Management เป็นผู้ให้คําปรึกษา และ
ตรวจสอบนโยบายการบริหารทางด้านการเงินแก่บริษัทฯ เพ่ือพัฒนาบริษัทฯ ให้มีศักยภาพ และมีผลประกอบการด้าน
การเงินสงูสุด (เพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพันท่ัวไปของสัญญากู้ยืมเงิน (Credit Agreement) กับ Link Capital I) โดย SSG 
Capital Management จะได้รับค่าบริการจากบริษัทฯ เป็นมูลค่าร้อยละ 1.5 ของรายได้จากยอดขายเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน ท้ังนี้ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าตอบแทนให้แก่ SSG 
Capital Management เป็นจํานวน 3 เดือ โดยเริ่มชําระเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 9,899,660.73 บาท และเดือน
มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 9,060,719.91 บาท และเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 10,511,093.72 บาท รวมเป็นจํานวน 
29,471,474.36 บาท 

3. บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาบริการด้านพลังงานกับ SIPCO ฉบับลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 (ซ่ึงใช้แทนสัญญาลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2551) และหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับลงวันท่ี 16 กันยายน 2559 

โดย KG ถือหุ้นใน Link Capital I ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ SSG Capital Holdings Limited ถือหุ้นใน 
SSG Capital Management ในสัดส่วนร้อยละ 100 Link Capital I และ SSG Capital Management ตามลําดับ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.2.2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนแก่ ACO I 
ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6)) ท้ังนี้ Link Capital I 
SSG Capital Management และ SIPCO ไม่ได้มีสถานะเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 เพ่ือขออนุมัติการการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนได้ แต่ประการใด 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาปรากฏตาม ข้อ 1.2.2 เจ้าหนี้ทางการค้าตามบันทึกข้อตกลง ของโครงการแปลงหนี้
เป็นทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4)  



ทรศพัท.์ (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823  

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2562 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

หน้า 26/31 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งต้ังบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จํากัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) เพ่ือแสดงความเห็นต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ได้แก่ การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ซูพีเรียร์ 
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ACO I ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 8) ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว 

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี สตีล 
จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) และรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) 
เห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาท่ีสูงกว่าราคายุติธรรมประมาณร้อยละ 171 จึงเป็นราคาท่ีมีความเหมาะสมของ
ราคาหุ้นท่ีออกใหม่สําหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างย่ิง เนื่องจาก 
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เป็นไปได้ยากท่ีบริษัทฯ จะสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไข 
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนรวมท้ังกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายอ่ืนท่ีไม่ใช่เจ้าหนี้ในโครงการ
แปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น โดยเจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่  
ซูพีเรียร์ และ ACO I ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ก็จะได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนท่ีราคา 0.19 บาท
ต่อหุ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นราคาท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสีย คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล) จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (1) การ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ให้แก่ซูพีเรียร์ (2) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่ ACO I 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 
23 สิงหาคม 2562 ในวาระท่ี 10.1 ผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี ถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการทํารายการของซูพีเรียร์ 

ชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 275,776,000 4.0258 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล 273,095,200 3.9867 
3. น.ส. สุธิดารัตน์ ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
4. น.ส. สุรัติพร ลีสวัสด์ิตระกูล 5,000,000 0.0730 
5. นางปทุม เจียจวบศิลป ์ 1,580,000 0.0231 
6. นายมานิตย์ เจียจวบศิลป ์ 80,000 0.0012 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) จากการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุน ให้แก่  Asia Credit 
Opportunities I (Mauritius) Limited 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 7 และวาระท่ี 8 กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวนไม่เกิน 
116,308,850,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 23,261,770,064 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ท่ีบริษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่ ACO I จํานวน 14,461,489,473 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
49.99 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ชําระแล้วของบริษัทฯ) ทําให้ ACO I มีหน้าท่ีทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจาก 
ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดท่ีต้องทําคําเสนอ 
ซ้ือหลักท รัพย์  (Tender Offer) ตาม ท่ีกํ าหนดไว้ ในพระราชบัญญั ติหลักท รัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (รวมทั้งท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) ("ประกาศ ทจ. 12/2554") 

อย่างไรก็ตาม ACO I ไม่มีหน้าท่ีทําคําเสนอซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได้แก่ 
GSTEEL-W3 เนื่องจาก GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอซ้ือหุ้น
สามัญประเภทเดียวกับท่ีจะได้จากการใช้สิทธิดังกล่าว (GSTEEL-W3 มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.15 บาท) และ ACO I ไม่เคย
ได้มาหรือจะได้มาซ่ึง GSTEEL-W3 โดยมีค่าตอบแทนในระหว่างระยะเวลา 90 ก่อนวันท่ีย่ืนคําเสนอซ้ือต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตามที่กําหนดในข้อ 7 ของประกาศ ทจ. 12/2554 

อนึ่ง ACO I ไม่ประสงค์ท่ีจะทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผัน 
การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ดังนั้น หาก ACO I 
ได้รับผ่อนผันการทําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ จากสํานักงาน ก.ล.ต. และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติ 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อ ACO I และยินยอมให้ ACO I ไม่ต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท
ภายหลังการได้มาซ่ึงหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ของ ACO I (ถ้ามี)) และได้ปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สก. 29/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
กิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทุกประการ ACO I ก็จะได้รับผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมด
ของกิจการ (Whitewash)  

อน่ึง รายละเอียดของการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการ (Whitewash) ของ ACO I ผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มา 
ซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10) ซ่ึงได้จัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว 

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ซ่ึงมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตาม รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ต่อการผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 พิจารณาอนุมัติการ 
ขอผ่อนผันการการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (Whitewash) จาก
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
ให้แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited ท้ังนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
กิจการโดยการอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9) และ 
แบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติให้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทํา
คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10) ซ่ึงได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย เนื่องจาก ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ไม่ปรากฏว่ามี ACO I และบุคคลตามตามมาตรา 258  
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ ACO I เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และการแต่งต้ังกรรมการ 
เข้าใหม่เพ่ิมเติม 

วาระท่ี 12.1  การแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดให้  
ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3  
โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ ท้ังนี้ กรรมการ 
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระโดย
วิธีจับสลาก จํานวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1. นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ 
3. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการ และ 
4. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ
จํานวน 3 ท่าน ดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ีกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

1. นายธีระพล ปุสสเด็จ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการ และ 
3. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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สําหรับนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ในคราวนี้ เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนๆ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของการเป็นกรรมการได้อย่างเต็มท่ี 

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการ
ในบริษัทอ่ืนของกรรมการของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้าใหม่ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังท่ี 2/2562 แล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน จาก  
4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลท้ัง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้แต่งต้ังกรรมการ 
ท้ัง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ 
การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระท่ี 12.2 การแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติมของบริษัทฯ จํานวน 5 ท่าน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนของ ACO I คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อโดย 
ACO I จํานวน 5 ท่าน (จากสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จํานวน
ท้ังสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของ ACO I จํานวน 2 ท่าน กรรมการท่ีเป็น
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล็กจํานวน 2 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดจํานวน 2 ท่าน) ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดังต่อไปน้ี เป็นกรรมการเข้าใหม่เพ่ิมเติม 

1. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ 

2. นายชาราช บาชไพ  กรรมการ 
3. นายสุดีร์ มาเหชาวารี  กรรมการ 

4. นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ และ 

5. นายปณัย อวาสด์นนท์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อนึ่ง ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนของ
บุคคลท้ัง 5 ท่าน สามารถสรุปได้ในตารางด้านล่างนี้ และมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
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แต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้า
ใหม่ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12) 

รายชื่อบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ 

ตําแหน่งที่ได้รับ
การเสนอชื่อ 

ที่มา การดํารงตําแหน่ง
กรรมการ/ ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอืน่ 

1. นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ  ตัวแทนของ ACO I 
 เป็นผู้ก่อต้ัง และในปัจจุบันดํารง

ตําแหน่ง Partner ของ SSG 
Capital Management  
(Hong Kong) Limited 

กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล 
จํากัด (มหาชน) 

2. นาย ชาราช บาชไพ กรรมการ  ตัวแทนของ ACO I 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งManaging 

Director และ Head of Asset 
Management ของ SSG Capital 
Management (Hongkong) 
Limited 

ไม่มี 

3. นาย สุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ  บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมเหล็ก 

 เป็นผู้ก่อต้ัง และในปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง Managing Partner ใน 
Synergy Capital 

กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล 
จํากัด (มหาชน) 

4. นาย อัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี กรรมการ  บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมเหล็ก 

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Advisory 
Board Member ใน Synergy 
Capital 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด 
(มหาชน) 

5. นาย ปณัย อวาสด์นนท์ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Executive 
Director, Credit Structuring and 
Distribution Group ของ 
Standard Chartered Bank 
ประเทศสิงคโปร์  

ไม่มี  

 
ท้ังนี้ ภายหลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2562 ได้มีมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนของ ACO I รวมท้ังวาระอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ (ยกเว้นกรรมการท่ีเสนอโดย ACO I) จํานวน 5 ท่านจะลาออกจากตําแหน่ง ซ่ึงหากมีความคืบหน้าประการใด 
รวมท้ัง หากมีการแต่งต้ังกรรมการที่จะเสนอโดย ACO I อีกจํานวน 1 ท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่าน 
ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ังปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียนต่อไป ในการนี้ ภายหลังจากการลาออกของกรรมการท้ัง 5 ท่าน เม่ือรวมจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่เดิมและกรรมการเข้า
ใหม่เพ่ิมเติม คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการรวมท้ังสิ้น 11 ท่าน 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่ จํานวน 5 ท่านข้างต้น แล้ว เห็นว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลท้ัง 5 ท่าน 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเสนอให้แต่งต้ังกรรมการท้ัง 5 ท่าน
ดังกล่าว เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ 
การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 (Record Date) ในวันท่ี  
23 สิงหาคม 2562 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้น 
ท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งต้ังบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว  
โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 17) เพียงแบบใด
แบบหนึ่ง และนําไปแสดงต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานมอบหมายก่อนท่ีผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม  
ท้ังนี้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ใช้สําหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น 

อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่ 
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
กรรมการอิสระ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณากรณีท่ีมี
การมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16) 

ท้ังนี้ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น  
หากท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชี้แจงประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังนี้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้า
ได้ท่ี หน่วยงานกํากับดูแล compliance@gsteel.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-634-2222 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุ 
ชื่อ ท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ ซ่ึงบริษัทจะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจงแก่ท่านต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

 

(นายยรรยง คุโรวาท) 
ประธานกรรมการ 


