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เรื อง

ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่ งมาด้ วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 เมือวันที 24 เมษายน 2560 (ประกอบ
การพิจารณาวาระที 1)
2. โครงการแปลงหนีเป็ นทุน (ประกอบการพิจารณาวาระที 2)
3. แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที 3)
4. สารสนเทศเกี ยวกับรายการที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษัท จี สตี ล จํ ากัด (มหาชน) (ประกอบการ
พิจารณาวาระที 2, 4 และ 6)
5. สารสนเทศเกี ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จี สตี ล จํ ากัด (มหาชน) ให้ แก่
(1) ผู้ถือ หุ้น เดิ ม ตามสัดส่วนจํ านวนหุ้น ทีผู้ถื อหุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ และ (2) บุคคลในวงจํ ากัด
(ประกอบการพิจารณาวาระที 2, 4 และ 5)
6. ความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที 6)
7. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อปฏิบตั ิสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. ขันตอนการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
10. ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ งทีส่งมาด้วย 11.1, 11.2 และ 11.3 ตามลําดับ)
12. แผนทีสถานทีจัดประชุม

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 6/2560 เมือวันที 14 กรกฎาคม 2560
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ในวั นที 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องอโนมาแกรนด์
ชัน 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณา
เรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี

สํานักงานใหญ่
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: เลขที 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
: 88 PASO Tower, 18th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500

โทร. 02-234-6222 แฟ็ กซ์ 02-634-4114
Tel: 02-234-6222 Fax: 02-634-4114

สํานักงาน
Site Office

: 55 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ตําบลหนองละลอก อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง 21120
: 55 Moo 5, SSP Industrial Park, Nonglalog, Bankhai, Rayong 21120, Thailand

โทร. 038-869-323 แฟ็ กซ์ 038-869-333
Tel: 038-869-323, Fax: 038-869-333

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

วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึงประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2560

ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุผ ล บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจํ าปี 2560 ซึงประชุมเมื อวันที 24
เมษายน 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่กระทรวง
พาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี
2560 (สิงทีส่ งมาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิจ ารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
การลงมติ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เนืองจากวาระที 2 ถึงวาระที 5 เป็ นวาระที มีความเกียวเนื องกับการแปลงหนีเป็ นทุนและดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้ างหนี ดังนัน ในการพิจารณาอนุมตั ิเรื องต่าง ๆ ตามวาระที 2 ถึงวาระที 5 จะถือเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน โดยหาก
เรืองในวาระใดวาระหนึงไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่าเรืองอืน ๆ ทีได้ รับอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาใน
วาระอืน ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรื องต่าง ๆ ตามทีปรากฏรายละเอียดในวาระที 2 ถึงวาระที 5 ไม่ได้ รับ
การอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที 2

พิจารณาอนุมัตโิ ครงการแปลงหนีเป็ นทุน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จากการทีกลุ่ม SSG ซึงนําโดย SSG Capital Holdings Limited (“SSG CH”) มีความสนใจทีจะ
เข้ าดํ าเนิ น การปรั บ โครงสร้ างหนี ของทังบริ ษั ท ฯ และบริ ษัท จี เจ สตี ล จํ า กัด (มหาชน) (“GJS”) ส่ง ผลให้ เ มื อวัน ที
26 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ เข้ าลงนามในบันทึกความเข้ าใจ (“MOU”) กับ Kendrick Global Limited (“KG”) ซึงเป็ น
บริษทั ย่อยของ SSG Capital Partners III, L.P. (“SSG III”) โดยภายใต้ MOU ดังกล่าว SSG III และบริษัทย่อยของ SSG III
ประสงค์ทีจะดําเนินการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ โดยใช้ นิติบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุม ของ SSG CH, SSG III
และ KG ได้ แก่ Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)และ Link Capital I (Mauritius) Limited
(“Link Capital I”) เป็ นผู้ดําเนินการ (รวมเรียกว่า “กลุ่ม SSG”)
ในการนี ภายใต้ MOU กลุ่ม SSG มีแผนการในการปรับโครงสร้ างหนีของบริษัทฯ ดังนี
1.
ACO I ได้ เข้ าซือหนีจากเจ้ าหนีการค้ าเดิมของบริ ษัทฯ จํ านวน 7 ราย โดยเมื อวันที 15 มีนาคม 2560
ACO I ได้ ส่ งหนังสื อมายังบริ ษัทฯ เพื อยื นยันยอดหนี ที รั บโอนจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวมจํ านวนหนี ทังหมด
226,331,648 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 7,810,529,136.75 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจํ านวน 127,885,456 ดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ น 4,413,227,620.09 บาท และเป็ นดอกเบียจํานวน 98,446,192 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 3,397,301,516.66
บาท) (“หนีการค้ า”)
2.
ภายหลั ง จากการเข้ าซื อหนี การค้ าตามข้ อ 1. บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าทํ า สัญ ญากู้ ยื ม เงิ น ฉบั บ ลงวั น ที
12 พฤษภาคม 2560 (“สัญญากู้ยืมเงิน”) ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11
บาท กับ Link Capital I โดยบริ ษัทฯ จะใช้ วงเงินกู้จํานวน 7,053,938 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 243,425,913.98 บาท
เพือชําระหนีการค้ าบางส่วนให้ แก่ ACO I (แบ่งเป็ นเงินต้ นจํานวน 3,985,727 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 137,544,338.76
บาท และเป็ น ดอกเบี ยจํ า นวน 3,068,212 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 105,881,609.73 บาท) (“การชํ า ระหนี คื น
บางส่ วน”) โดยวงเงินกู้ในส่วนทีเหลือจากการชําระหนีคืนบางส่วน บริ ษัทฯ จะนําไปชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนีรายอืน ๆ ของ
บริษทั ฯ รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อไป
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 2/16

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

หมายเหตุ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เบิกใช้ เงินกู้ใด ๆ ตามสัญญากู้ยืมเงินเนืองจากการกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน
ดั ง กล่ า วมี เ งื อนไขบัง คั บ ก่ อ นหลายประการตามข้ อ 6) ของสารสนเทศเกี ยวกั บ รายการที เกี ยวโยงกั น ของบริ ษั ท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) เช่น บริษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และทีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ สําหรับการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงิน เป็ นต้ น
3.
ภายหลั งจากการชํ า ระหนี คื น บางส่ ว น บริ ษั ท ฯ จะยัง คงเหลื อ หนี ที ค้ างชํ า ระกั บ ACO I จํ านวน
219,277,709 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 7,567,103,188.26 บาท (แบ่งเป็ นเงินต้ นจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ
คิ ด เป็ น 4,275,683,281.33 บาท และเป็ นดอกเบี ยส่ ว นแรกจํ านวน 95,377,980 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
3,291,419,906.93 บาท) (“จํานวนหนีก่ อนการแปลงหนีเป็ นทุน”)
4.
ACO I ได้ ตกลงลดหนีการค้ า (Haircut) บางส่วนโดยการยกเลิกดอกเบียส่วนแรกจํานวน 95,377,980
ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 3,291,419,906.93 บาท 1 ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี จํ านวนดอกเบี ยคงเหลื อ ในจํ านวนหนี ก่อ น
การแปลงหนีเป็ นทุน ณ วันที ที ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตาม
โครงการแปลงหนีเป็นทุน
5.
หลังจากการชําระหนีคืนบางส่วนตามข้ อ 2. และการลดหนีการค้ าตามข้ อ 4. บริ ษัทฯ คงเหลือจํานวน
หนีก่อนการแปลงหนีเป็ นทุนสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท (โดยจํานวน
เงินดังกล่าวเป็ นเงินต้ นทังหมด) (“หนีการค้ าสุทธิ”)
6.
ภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทฯ ประสงค์ทีจะชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์สหรัฐหรื อ
คิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
หมายเหตุ – อัตราแลกเปลียนทีใช้ ในเอกสารฉบับนี เป็ นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลียทีธนาคาร
พาณิชย์ใช้ ซือขายกับลูกค้ าตังแต่วนั ที 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560 ซึงประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ทังนี โปรดพิจารณาข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
ในการนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท ให้ แก่ ACO I
เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนี
เป็ นทุ น โดยบริ ษั ท ฯ จะกํ า หนดราคาแปลงหนี เป็ นทุ น ที ราคาหุ้ นละ 0.19613 บาท รวมเป็ นมู ล ค่ า ทั งสิ นไม่ เ กิ น
4,275,830,130.00 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน”)
อนึง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 หากบริษัทฯ ดําเนินการแปลงหนีเป็ นทุน
และดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้ างหนี บริษัทฯ จะมีจํานวนหนีคงค้ างกับเจ้ าหนีรายต่าง ๆ ดังนี

1

ดอกเบียดังกล่าวเป็ นจํานวนดอกเบียทีคิดคํานวณจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 อย่างไรก็ดี ในการยกเลิกดอกเบียตามแผนการปรั บ
โครงสร้ างหนีจะรวมถึง จํานวนดอกเบียทีเกิดขึนหลังวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที 30 สิงหาคม 2560 ซึงเป็ นวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 จํานวน 5,461,478 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 188,471,357.96 บาท
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
หน้ า 3/16
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หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีอืนและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบียค้ างจ่าย
ประมาณการหนีสิน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

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

378
750
5,866
4,347
10,212

โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการแปลงหนีเป็ นทุนและแผนการปรับโครงสร้ างหนีในโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
(สิงทีส่ งมาด้ วย 2) สารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4) และ
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทีบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
จากการดําเนินการตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนและแผนการปรับโครงสร้ างหนีในโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวแล้ ว
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เนืองจาก
•

บริ ษั ท ฯ สามารถปลดภาระหนี สิ น จํ านวนทั งสิ น 242,534,385 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิ ด เป็ น
8,369,672,988.50 บาทตามรายละเอียดทีกล่าวข้ างต้ น (โปรดพิจารณารายละเอียดในโครงการแปลงหนี
เป็ นทุนของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 2)) ซึงช่วยให้ บริษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดี
ขึนจากการลดภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า
(หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า)

•

บริ ษัทฯ จะมีกลุ่ม SSG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม SSG เป็ นกองทุนทีมีความเชียวชาญในการบริหาร
จัดการและแก้ ไขปั ญหาสถานการณ์ ทางการเงินที เกิดขึนในหลายบริ ษัทในอดี ตทีผ่านมา อีกทัง เมื อ
กลุ่ม SSG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ ว กลุ่ม SSG มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาทีชัดเจน
ทีจะสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทฯ ทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ได้ และเพือเป็ นการลดความเสียงใน
การบริหารงานของบริ ษัทฯ รวมถึงเพือเป็ นการสร้ างความมันใจว่าการบริหารงานจะกระทําโดยกลุ่มมือ
อาชีพและเป็ นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ และเงือนไขตามสัญญา
กู้ยืมเงิน บริ ษัทฯ จะต้ องว่ าจ้ าง Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”) เป็ น
ทีปรึกษาในด้ านธุรกิจและการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 1.1 ของสารสนเทศเกียวกับการเสนอ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้น
ทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
•

นอกจากนี เพือให้ บริษทั ฯ มีเงินทุนในการดําเนินกิจการได้ อย่างต่อเนือง และปลดภาระหนีอืน ๆ ทีบริษัทฯ
มีอยู่ และเพือความคล่องตัวในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนี
ข้ างต้ น บริษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึงมีวงเงินกู้
จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท ทังนี การกู้ยืมเงินจํานวนดังกล่าว
จะทําให้ อตั ราส่วนหนีสินรวมต่อทุนคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทีจํานวน 1.01 เท่า
ภายหลังการแปลงหนีเป็ นทุนข้ างต้ นเพิมขึนเล็กน้ อยเป็ น 1.06 เท่า (หากคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ อัตราส่วนดังกล่าวจะเพิมขึนจาก 0.57 เท่าเป็ น 0.58 เท่า)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ได้
ในวาระที 6 และในสารสนเทศเกี ยวกับรายการที เกี ยวโยงกันของบริ ษัท จี สตี ล จํ ากัด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 4))

•

อย่างไรก็ดี แม้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะ
ส่งผลให้ บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนในทางบัญชีจํานวน 6,125.21 ล้ านบาท เนืองจากการรับรู้ส่วนต่างระหว่าง
ราคายุติธรรมของหุ้นกับราคาเสนอขายหุ้นเพิมทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายจากการปรับโครงสร้ างหนีตามมาตรฐาน
การบัญชีทีเกียวข้ อง และทําให้ บริษัทฯ อาจมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเพิมขึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แต่บริ ษัทฯ ก็ยังมีความเชือมันว่าการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี เป็ นทุนยังคงก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื องจากบริ ษัทฯ จะได้ รั บการปลดภาระหนี สิน
จํานวนทังสิน 242,534,385 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 8,369,672,988.50 บาทตามทีปรากฏในวาระนีใน
คราวเดียว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างเงินทุนทีดีขึนจากการลดภาระหนีสินและการเพิมขึนของส่วนทุน
โดยหากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 อัตราส่วนหนีสินรวม
ต่อทุนจะลดลงจาก 12.44 เท่า เหลือ 1.01 เท่า (ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม
2560 ดอกเบียค้ างชําระและภาษี หัก ณ ทีจ่ายค้ างจ่ายทีเกียวข้ องมีจํานวน 99,371,360 ดอลลาร์ สหรัฐ
และ 17,536,122 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ และหากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ อัตราส่วน
ดังกล่าวจะลดลงจาก 1.58 เท่า เหลือ 0.57 เท่า) นอกจากนี บริษัทฯ ยังจะได้ รับเงินทุนหมุนเวียนเพิมเติม
จากวงเงินกู้ส่วนทีสองจํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท เพือใช้ ใน
กิจการในสภาวะทีบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอืนใดได้ อีกทัง บริษัทฯ จะมี
Synergy ซึงมี ที มงานที มี ความเชี ยวชาญระดับสากลในอุตสาหกรรมเหล็ กมาช่ วยเพิ มประสิ ทธิภาพ
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ ให้ มีสมรรถภาพในการผลิตทีดียิงขึน และช่วยหาช่องทางการจัดจําหน่าย
ใหม่ ๆ เพิ มเติ ม เป็ นการสร้ างความแข็ งแกร่ งทางการเงิ นและการประกอบกิ จการในอนาคต ดังนัน
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษั ทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน จึงก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิโครงการแปลงหนี
เป็ นทุน ตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น ทังนี ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยละเอียดเกียวกับการดําเนินการตาม
แผนการปรั บโครงสร้ างหนี และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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ปรากฏตามสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
การลงมติ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ถือเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ
ชือผู้ถือหุ้น
1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

จํานวนหุ้น
503,059,120

ร้ อยละ
7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

วาระที 3 พิจารณาอนุ มัติก ารเพิมทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษั ทฯ โดยการออกหุ้ นสามั ญเพิมทุ น และอนุ มั ติ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จากการทีบริษัทฯ จะต้ องดําเนินการตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนและแผนการปรับโครงสร้ างหนี
ในโครงการแปลงหนีเป็ นทุนตามทีกล่าวในวาระที 2 ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงต้ องเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน และจากการทีบริ ษัทฯ จะจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะส่งผลกระทบ (Dilution Effect) ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ น
อย่ า งมาก ดัง นัน เพื อเป็ น การดู แ ลสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้น เดิ ม ที ได้ รั บ ผลกระทบ (Dilution Effect) บริ ษัท ฯ จึง จะเพิ มทุน
จดทะเบียนเพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ด้ วย ซึงรวมถึง การเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการปรับสิทธิการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ภายใต้ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครังที 1 (GSTEL-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1”) และใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครังที 2 (GSTEL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2”) และใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที จะซือหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษั ทฯ ครั งที 3 (GSTEL-W3) (“ใบสําคั ญแสดงสิทธิ ฯ GSTEL-W3”) ที ได้ รับ
ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนด้ วย
ในการนี บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็ นจํ านวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิมทุนจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท (1) เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริษทั ฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เพือรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน และ (3) เพือรองรับการปรับสิทธิการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัท ฯ ภายใต้ ใ บสํ า คัญ แสดงสิท ธิฯ GSTEL-W1 และใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GSTEL-W2 และใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
GSTEL-W3 (อนึง ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญทีออกเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 จํานวน 2,904,967,782 หุ้น) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนีแทน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน

แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

187,436,954,750 บาท (หนึงแสนแปดหมืนเจ็ดพันสีร้ อย
สามสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมืนสี
พันเจ็ดร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
37,487,390,950 หุ้น (สามหมื นเจ็ ดพัน สี ร้ อยแปดสิ บ
เจ็ดล้ านสามแสนเก้ าหมืนเก้ าร้ อย
ห้ าสิบหุ้น)
5 บาท (ห้ าบาท)
37,487,390,950 หุ้น (สามหมื นเจ็ ดพัน สี ร้ อยแปดสิ บ
เจ็ดล้ านสามแสนเก้ าหมืนเก้ าร้ อย
ห้ าสิบหุ้น)
หุ้น (
)”

หุ้นบุริมสิทธิ

ทังนี ให้ บคุ คลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ทําการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็นไปตามคําสังของนายทะเบียน
โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนในแบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 3)
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น ควรให้ พิ จ ารณานํ า เสนอต่ อ ที ประชุม ผู้ถือ หุ้ น เพื อพิจ ารณาอนุมัติ เ พิ มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็น
จํานวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5
บาท (1) เพือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
และ (2) เพือรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน และ (3) เพือ
รองรับการปรับสิทธิการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ภายใต้ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 และใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4.
เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
การลงมติ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสีย งทังหมดของผู้ถือหุ้นที มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ถือเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ
ชือผู้ถือหุ้น
1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

จํานวนหุ้น
503,059,120

ร้ อยละ
7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ (1) เพือรองรั บการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือ หุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพือรองรั บการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนซึงเข้ าข่ ายเป็ นรายการทีเกียว
โยงกันของบริ ษัทฯ และ (3) เพือรองรั บการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล จากการทีบริษัทฯ ได้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 138,661,211,020 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 48,775,743,730 บาท เป็นจํานวน 187,436,954,750 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
ไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท ตามรายละเอียดทีปรากฏในวาระที 3 นัน บริษัทฯ จะต้ องพิจารณา
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท ดังนี
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน 3,425,090,482 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิมตามสัดส่ วนจํ านวนหุ้น ที ผู้ถื อหุ้น แต่ล ะรายถือ อยู่ (Rights Offering) ในอัต ราส่ วน 2 หุ้น สามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19613 บาท โดยบริษทั ฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือ
หุ้ นสามัญ เพิมทุ น ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Record Date) ในวัน ที 7 กัน ยายน 2560 และให้ รวบรวมรายชื อผู้ถื อ หุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที ได้ มี การแก้ ไ ขเพิ มเติม)
(“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 8 กันยายน 2560
อนึง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้ ของบริ ษัทฯ ซึงบริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขและได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นตามทีกําหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ”) ทังนี บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที
ราคาตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้ ของบริ ษัทฯ ได้ เนืองจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินการมาแล้ ว 1 ปี และมี
ผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทั ฯ จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนที เหลื อให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที ประสงค์ จ ะจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน เกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถื อหุ้นในราคา
เดียวกัน โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือจนกระทังไม่มีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ในกรณีทีมีเศษของหุ้น
ทีเกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึงถืออยู่แต่ละรายให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิง
ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวอาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการ
กระทําการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรื อข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อ (ข)
เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิหรื อต้ องดําเนินการใด ๆ เพิมเติมนอกเหนือจากทีต้ องดําเนินการตามกฎระเบียบที
เกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงือนไข
ทีกําหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษั ทฯ ดังกล่ าว ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม บางรายที ไม่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยโดยอาศัยข้ อยกเว้ น ที มี อ ยู่ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ต่างประเทศ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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นอกจากนี บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมภายหลังจากที ACO I ได้ ดําเนินการ
ทํ าคํ าเสนอซื อหลักทรัพย์ ทังหมดของบริ ษัทฯ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทจ. 12/2554 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไข
เพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) เสร็ จสินแล้ ว ทังนี เพือเป็ นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมและเป็ นช่องทางการระดม
ทุนเพิมเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ (โปรดพิจารณาขันตอนและลําดับในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนในข้ อ 1.2 ของสารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษัท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด
(สิงทีส่ งมาด้ วย 5))
โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี ยวกับ การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิมทุนของบริ ษั ท จี สตีล จํ ากัด
(มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ตามสัด ส่ ว นจํ า นวนหุ้ นที ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะรายถื อ อยู่ และ (2) บุ ค คลในวงจํ า กั ด
(สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
(2)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 21,801,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
ให้ แ ก่ ACO I โดยบริ ษั ท ฯ จะกํ าหนดราคาแปลงหนี เป็ นทุนที ราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ นมูล ค่าทังสินไม่เกิน
4,275,830,130.00 บาท เพื อชํ าระหนี การค้ าสุทธิจํานวน 123,899,729 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33
บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน และภายหลังการจัดสรรและเสนอหุ้นขายสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนี เป็ นทุนในคราวนี ACO I จะเข้ ามาเป็ นผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ข องบริ ษัทฯ โดยถื อหุ้นในจํ านวนร้ อยละ 76.09 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ)2 ทําให้ การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าว เป็ นการทํารายการกับบุคคลทีจะมี
อํานาจควบคุมบริษัทฯ ซึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํ ากับ ตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ ารายการทีเกี ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 127
ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรื อ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 ซึงเกินกว่า 20 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการที เกียวโยงกันในสารสนเทศเกียวกับรายการที เกี ยวโยงกันของบริ ษัท
จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4)
นอกจากนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนทีราคาหุ้นละ
0.19613 บาท ถือเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 ของราคาตลาด ซึงเกินกว่าร้ อยละ 10
ของราคาตลาดตามที กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษั ท

2

หากรวมถึงการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ สืบเนืองจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวน
หุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรั บการปรั บสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ของ
บริ ษัทฯ ทังนี ภายใต้ สมมติฐานว่ามีผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) และมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั านวน สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะเปลียนเป็ นร้ อยละ 58.15
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
หน้ า 9/16
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จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทังทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ดังนัน
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี แม้ บริษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิ
จากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ ACO I แล้ ว บริษทั ฯ
จะต้ องได้ รับอนุมัติจ ากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“สํ า นั ก งาน ก.ล.ต.”) ตาม
ทีกําหนดในประกาศ ทจ .72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ACO I ด้ วย
โปรดพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนด
ราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดในวาระที 5
ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื อขายถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ย้ อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ นําเสนอต่อ
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 คือระหว่างวันที 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 ซึงจะเท่ากับ 0.4771
บาท ตามข้ อมูลการซือขายหุ้นของบริษัทฯ ทีปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึง ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาทีตํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้ ของบริษัทฯ ซึงบริษทั ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เงือนไขและได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นตามทีกําหนดในมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัดฯ ทังนี บริษัทฯ
สามารถเสนอขายหุ้นสามัญทีราคาตํ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้ ของบริ ษัทฯ ได้ เนืองจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจาก
การดํ าเนินการมาแล้ ว 1 ปี และมี ผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิ จการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ณ วันที 31 มีนาคม 2560
ในการนี การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนจะส่งผลให้
ACO I มี ห น้ าที ทํ า คํ าเสนอซื อหลัก ทรั พย์ (ซึงประกอบด้ วยหุ้น สามัญของบริ ษั ท ฯ ใบสํ าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ GSTEL-W1
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3) ตามทีกําหนดไว้ ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบ
กั บ ประกาศ ทจ. 12/2554 โดยในการกํ า หนดราคาในการทํ า คํ า เสนอซื อหลั ก ทรั พ ย์ ทั งหมดดัง กล่ า ว กลุ่ ม SSG
จะดําเนินการตามทีกําหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบกับประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป
โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศเกี ยวกับ รายการที เกี ยวโยงกันของบริ ษัท จี ส ตี ล จํ ากัด (มหาชน)
(สิงทีส่ งมาด้ วย 4)
(3)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิ น 979,383,177 หุ้น มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1 ซึงได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
เมือวันที 30 เมษายน 2555 และทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 เมือวันที 6 สิงหาคม 2555 ทีเกิดขึนจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ทังนี ตามรายละเอียดในข้ อ 4. ของ
ข้ อ กํ า หนดว่ า ด้ วยสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ของผู้ ออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GSTEL-W1 โดยอัต ราและราคาการปรั บ สิ ท ธิ มี
รายละเอียด ดังนี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 10/16

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W1
- ราคาการใช้ สิทธิ (บาท)
- อัตราการใช้ สิทธิ

ก่ อนการปรั บสิทธิ

ภายหลังการเปลียนแปลง

2.75
1 หน่ วย : 0.20 หุ้น

1.48
1 หน่ วย : 0.37 หุ้น

(4)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 232,699,948 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เพือ
รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2 ซึงได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2555 เมือ
วันที 6 สิงหาคม 2555 ทีเกิดขึนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที
ผู้ถือหุ้นแต่ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุน ทังนี ตามรายละเอียดในข้ อ 4. ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ ฯ
GSTEL-W2 โดยอัตราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดังนี

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W2
- ราคาการใช้ สิทธิ (บาท)
- อัตราการใช้ สิทธิ

ก่ อนการปรั บสิทธิ

ภายหลังการเปลียนแปลง

2.75
1 หน่ วย : 0.20 หุ้น

1.48
1 หน่ วย : 0.37 หุ้น

(5)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน 1,294,068,597 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท
เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3 ซึงได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2555
เมือวันที 6 สิงหาคม 2555 ทีเกิดขึนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้น
ทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการ
แปลงหนีเป็ นทุน ทังนี ตามรายละเอียดในข้ อ 4. ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิท ธิ ฯ
GSTEL-W3 โดยอัตราและราคาการปรับสิทธิมีรายละเอียด ดังนี

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ GSTEL-W3
- ราคาการใช้ สิทธิ (บาท)
- อัตราการใช้ สิทธิ

ก่ อนการปรั บสิทธิ

ภายหลังการเปลียนแปลง

2.15
1 หน่ วย : 0.20 หุ้น

1.15
1 หน่ วย : 0.37 หุ้น

ทังนี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารมีอํ านาจในการพิจ ารณากํ าหนดรายละเอียดอืน ๆ ที
เกี ยวข้ อ งกับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน เช่ น (1) การกํ าหนดข้ อ กํ า หนดเงื อนไขและรายละเอี ย ดอืน ๆ ที เกี ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังดําเนินการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน และ (3) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ซึงรวมถึงการติดต่อ และ
การยืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมี อํานาจในการดํา เนินการอืนใดอันจํ าเป็ นและสมควร
เกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 11/16

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

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 27,732,242,204 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวตามรายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น
การลงมติ วาระนี ต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่าสามในสี ของจํ า นวนเสี ย งทังหมดของผู้ ถื อ หุ้น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ถือเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ
ชือผู้ถือหุ้น
1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

จํานวนหุ้น
503,059,120

ร้ อยละ
7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

วาระที 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคา
เสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่ าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด
ข้ อเท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล การจั ด สรรและเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุน
ในวาระที 4 (2) เป็ นการเสนอขายโดยกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในราคาทีมีส่วนลดร้ อยละ 58.89 จาก
ราคาตลาด ซึงเข้ าข่ายเป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชดั เจนในราคาเสนอขาย
ทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึงจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้ องได้ รับการอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ก่อน
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนด้ วย
ในการนี หากราคาทีใช้ ในการแปลงหนีเป็ นทุนตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดย้ อนหลัง 7-15 วันทําการก่อนวัน
แรกทีมีการแปลงหนีเป็ นทุน ACO I จะไม่นําหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับทังหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันทีหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เริมทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันทีหุ้นสามัญ
ส่วนเพิมทุนดังกล่าวทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ACO I จะสามารถทยอยขายหุ้น
ทีถูกสังห้ ามขายได้ ในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดทีถูกสังห้ ามขาย
ทังนี รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และรายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุนซึงเป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัดโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจนในราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏใน
สารสนเทศเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และ (2) บุคคลในวงจํากัด (สิงทีส่ งมาด้ วย 5)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

หน้ า 12/16

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

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ พิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนให้ แก่ ACO I โดยบริษัทฯ จะกําหนดราคาแปลงหนี
เป็ นทุนทีราคาหุ้นละ 0.19613 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสินไม่เกิน 4,275,830,130.00 บาท เพือชําระหนีการค้ าสุทธิจํานวน
123,899,729 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 4,275,683,281.33 บาท ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน ซึงเป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ ชัดเจนและเป็ นราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่าร้ อยละ
10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 72/2558
การลงมติ วาระนีต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นจํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้ านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว ในวาระนี ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี
ถือเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ
ชือผู้ถือหุ้น
1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

จํานวนหุ้น
503,059,120

ร้ อยละ
7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

วาระที 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารรั บความช่ วยเหลือทางการเงินซึงเข้ าข่ ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ภายใต้ แผนการปรับโครงสร้ างหนีตามรายละเอียดทีกล่าวในวาระที 2 บริ ษัทฯ จะได้ รับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึงเป็ นนิติบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของของ SSG CH, SSG III และ KG
ตามสัญญากู้ยืมเงินซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 1,414,878,111.11 บาท และมีระยะเวลา
กู้ยืมจํานวน 5 ปี 3 โดยภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงิน บริษทั ฯ จะมีวงเงินเพือเบิกใช้ จํานวน 3 วงเงิน คือ
1. วงเงินกู้ส่วนทีหนึง จํานวน 9,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 310,583,000 บาท (“วงเงินกู้ส่วนที
หนึง”) บริษทั ฯ จะสามารถเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงเพือการชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่ ACO I ตามรายละเอียดทีปรากฏใน
วาระที 2 ข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงทันทีภายหลังจากที ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ
อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึงจะอยู่ภายใต้ เงือนไขบังคับ
ก่อนทีสํ าคัญ คือ การกู้ยืมเงินภายใต้ สญ
ั ญากู้ยืมเงินต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และทีประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ และผลการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ต้ องเป็ นทีพอใจของ Link Capital I
ในส่วนของวงเงินกู้ส่วนที สองและวงเงินกู้ส่วนที สามจะเป็ นวงเงินกู้ใ นส่วนที เหลื อจากวงเงินกู้ส่วนที หนึงซึง
บริษทั ฯ จะสามารถเบิกใช้ ได้ เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีและตามทีกําหนดในสัญญากู้ยืมเงินเท่านัน
3

หากการปรับโครงสร้ างหนีของบริ ษัทฯ ซึงรวมถึงการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
ไม่อาจเสร็ จสินได้ ภายในกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีหนึง บริ ษัทฯ จะต้ องชําระเงินกู้ทงหมดที
ั
เบิกใช้ ภายในวัน
สุดท้ ายของกําหนดเวลา 15 เดือนนับแต่วนั ทีเบิกใช้ วงเงินกู้สว่ นทีหนึง
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
หน้ า 13/16
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

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

2.
วงเงินกู้ส่วนทีสอง จํานวน 14,070,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น 485,544,756.67 บาท (“วงเงินกู้
ส่ วนทีสอง”) บริ ษัทฯ จะมีสิทธิเบิกใช้ วงเงินกู้ส่วนทีสอง เพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ และเงินทุน
หมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3.
วงเงินกู้ส่วนทีสาม (ส่วนทีเหลือจากส่วนทีหนึงและส่วนทีสอง) (“วงเงินกู้ส่วนทีสาม”) บริษัทฯ จะต้ อง
นําไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กบั บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จํากัด และนายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ (“กลุ่มมหาชัย”)
รวมเรี ยกการกู้ยืมดังกล่าวข้ างต้ นเป็ น “การรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน” โดยในการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทฯ Link Capital I จะได้ รับดอกเบียและ/หรื อประโยชน์ตอบแทนตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี
(1)
ดอกเบี ยจํ า นวนร้ อยละ 12 ต่ อ ปี คิ ด เป็ น จํ า นวนรวม 24,600,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น
848,926,866.67 บาท ทังนี จํานวนดอกเบียอาจมีการปรับลดลงหากมีการชําระเงินต้ นบางส่วนก่อนถึงกําหนดชําระเงิน
(2)
ค่าธรรมเนียมการเบิกจ่ายวงเงิน (Front End Fee) จํานวนร้ อยละ 2 ของวงเงินทีมีการเบิกใช้ (ตาม
สัญญากู้ยืมเงินจะหัก Front End Fee จากจํานวนเงินทีเบิกใช้ ) คิดเป็ นจํานวนรวม 820,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ น
28,297,562.22 บาท (ร้ อยละ 2 ของวงเงินกู้ 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ)
(3)
หลักประกัน ได้ แก่ ที ดิน อาคารและเครื องจักร ซึงมี มูล ค่ารวมประมาณ 9,900,145,322 บาท ตาม
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 พฤษภาคม 2560 และการรับโอนสิทธิในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึงมี
มูล ค่า ความคุ้ม ครองรวมประมาณ 12,222,665,633 บาท (ทังนี วงเงิน จํ านองหลัก ประกันเป็ น เงิ น ประมาณไม่ เ กิ น
2,500,000,000 บาท)
ทังนี บริ ษัทฯ สามารถชําระหนีคืนก่อนกําหนดได้ โดยจะไม่ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการชํ าระหนีก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ตังแต่ปีทีสองเป็ นต้ นไป
โดยการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น มี ข นาดรายการเท่ า กั บ ร้ อยละ 319 ของสิ น ทรั พ ย์ ที มี ตัว ตนสุ ท ธิ
(Net Tangible Assets หรื อ NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 และเมือนับรวมขนาดรายการ
ของการจัด สรรและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตามโครงการแปลงหนี เป็ น ทุน ตามที ปรากฏในวาระ
ที 4 (2) และขนาดรายการของการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามทีปรากฏในวาระนี จะมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับ
ร้ อยละ 446 ของสิ น ทรั พ ย์ ทีมี ตัวตนสุท ธิ (Net Tangible Assets หรื อ NTA) ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษั ทฯ ณ วันที
31 มีนาคม 2560 ซึงเกินกว่า 20 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํ ารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ และดําเนินการ
ต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินการ ดังต่อไปนี
(ก)
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน
(ข)
ขออนุมัติการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ จากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนน
เสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
(ค)
แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ และ
จัด ส่ ง ความเห็ น ดัง กล่ า วต่ อ สํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตัง
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือทํ าหน้ าทีดังกล่าว โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับความเห็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ใน สิงทีส่ งมาด้ วย 6
โปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ มเติ ม เกี ยวกับ การรั บความช่ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก Link Capital I ได้ ใ น
สารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่ งมาด้ วย 4)
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น ควรให้ พิ จ ารณานํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นเพื อพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ซึงเป็ นนิติบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของของ SSG CH, SSG III และ
KG ตามสัญญากู้ยื ม เงิ น ซึงมี วงเงิ นกู้จํ า นวน 41,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น 1,414,878,111.11 บาท ตาม
รายละเอียดทีเสนอข้ างต้ น และมีความเห็นว่าการทีบริษัทฯ จะได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I ตาม
สัญญากู้ยืม เงิน ซึงมีวงเงินกู้จํานวน 41,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ บริ ษัทฯ จะสามารถชําระหนีคืนบางส่วนให้ แก่ ACO I
ตามรายละเอียดทีปรากฏในวาระที 2 ข้ างต้ น ตลอดจนมีแหล่งเงินทุนเพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การดําเนินธุรกิจ
และเงินทุนหมุนเวียน และชําระหนีอืน ๆ ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเพือนําไปชําระหนีต่าง ๆ ทีมีอยู่กับ
กลุ่มมหาชัย
นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเงือนไขในสัญญากู้ยืมเงิน ซึงรวมถึง อัตราดอกเบียและ
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และหลักประกันตามสัญญา โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบียหรื อเงือนไขต่าง ๆ ของ
Private Equity Funds ทีบริ ษัทฯ เคยติดต่อในอดีต และเปรี ยบเทียบกับเงือนไขในสัญญาทางการเงินอืน ๆ ในอดีตของ
บริ ษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มมหาชัยแล้ ว พบว่าเงือนไขตามสัญญากู้ยืมเงินมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นเงือนไขทีไม่ด้อยไปกว่าเงือนไขในสัญญาทางการเงินอืน ๆ ในอดีตของบริ ษัทฯ ด้ วยเหตุนี
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ อนุมตั ิการเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว นอกจากนี การรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Link Capital I มีเงือนไขเกียวกับอัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการกู้ยืม และ
หลักประกันตามสัญญาทีเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ซึงเมือพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินที
บริ ษัทฯ ประสบอยู่ ณ ปั จจุบนั (ณ วันที 31 มีนาคม 2560) จะพบว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินน่าจะเป็ นไปได้ ยาก
และไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษทั ฯ
การลงมติ วาระนี ต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่าสามในสี ของจํ า นวนเสี ย งทังหมดของผู้ ถื อ หุ้น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี ผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ถือเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ
ชือผู้ถือหุ้น
1. นายนิรัมดร์ งามชํานัญฤทธิ

จํานวนหุ้น
503,059,120

ร้ อยละ
7.34

2. นางสาวลัดดา จิระพงษ์ตระกูล

73,567,740

1.07

3. นายนิรุตต์ งามชํานัญฤทธิ

73,495,400

1.07

19

0.00

650,122,279

9.49

4. บริษทั เดอะ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
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ทรศัพท์. (02) 216-5820-2 โทรสาร. (02) 216-5823

วาระที 7 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที จะแต่งตังบุคคลอืนมาเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ย งแทนตนในการประชุมครั งนี โปรดมอบฉันทะตามแบบหนัง สื อ
มอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง และยื นต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ
แต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรื อ
แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง
ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ เพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ
ผู้ถือหุ้นได้
อนึง บริ ษัท ฯ ได้ กํ าหนดวัน กํ าหนดรายชื อผู้ถื อ หุ้น ที มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั งที 1/2560
(Record Date) ในวันที 31 กรกฎาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื อผู้ถื อหุ้ นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที 1 สิงหาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
(นายยรรยง คุโรวาท)
ประธานกรรมการ
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